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 عرفافك  شكر
يعود جهدنا المبذكؿ في  الحمد هلل الذم بنعمتو تتم الصالحات، نأمل أف

عليو  االطالعبالنفع على كل من تسوؿ لو نفسو  ىذا العمل المتواضع
راـ كجزيل الشكر كتصفح صفحاتو كما نتقدـ بأسمى عبارات التقدير كاالحت

و ا بتوجيهاتاضل جقريف رشيد الذم لم يبخل عليننا الفكالعرفاف ألستاذ
شاداتو في إعداد ىذا البحث، كنخص بالشكر أيضا كل األساتذة كإر 

األجالء كالمسؤكلين من قسم اللغة كاألدب العربي الذين رافقونا طيلة 
فسهم في قراءة ىذا كذا اللجنة المناقشة الذين أرىقوا أنو مشوارنا الدراسي

قع فيها بمالحظاتهم نيهنا إلى تصحيح اإلعوجاجات التي البحث كتوج
 .البناءة
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 ءإىدا
هلل الفضل من قبل كمن بعد، الحمد هلل الذم منحني القدرة على إتماـ ىذا 

البحث المتواضع فبعد سنين عدة خلف مقاعد الدراسة، ىا أنا على 
كامتناني لكل األسرة التربوية التي رافقتني مشارؼ التخرج أكجو شكرم 

طيلة مسيرتي الدراسة، كأتقاسم بهذا العمل فرحتي مع كالدم  حفظهما اهلل 
 كرعاىما كمع عائلتي التي طالما ساندتني

 كالحمد هلل أكال كأخيرا سرا كعالنية ظاىرا كباطنا.
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 مقدمة:
يعد األدب الشعيب كليد رحم الًتاث الشعيب كاؼبرآة العاكسة لتاريخ األمم كالوعاء اغبافظ غبضارهتا  

كتراثها على مر العصور، فهو ثرم كمتنوع دبختلف األشكاؿ األدبية التعبَتية، كمع تزامن االىتماـ باألدب 
نسلط الضوء على األمثاؿ كاغبكايات الشعيب اعبزائرم ُب اآلكنة األخَتة من طرؼ الباحثُت ذاؾ الذم جعلنا 

الشعبية منو ربديدا اعبيجلية، حيث أردنا من خبلؿ مذكرتنا البسيطة ىذه أف قبوؿ بأذىانكم إىل أىم رافد 
على ألسنة أبنائها  تداكؿيومنا ىذا ت اىلكحاضن ؽبذا األدب كىي منطقة جيجل كما تزخر بو من أمثاؿ الزالت 

كحكايات شعبية عريقة عالقة ُب أذىاف كبارىا تعكس أفكار اجملتمع اعبيجلي كشخصية أفراده كىنا يتبادر إىل 
 أذىاننا بعض التساؤالت منها:

إىل أم مدل يساىم اؼبثل كاغبكاية الشعبية ُب الكشف عن عقلية الفرد كاجملتمع؟ كما مكانة ككظيفة األمثاؿ 
 لشعبية ُب اعبزائر؟.كاغبكايات ا

 كمن ىذا التساؤؿ احملورم انبثقت ؾبموعة من التساؤالت الفرعية اؼبتمثلة ُب: 
 ما ىو اؼبثل الشعيب؟.-
 ما ىي اغبكاية الشعبية؟.-
 ما ىي أبرز السمات اليت سبيزنبا عن سائر األجناس األدبية األخرل؟.-

الثركة األدبية إال أهنا تعاين من التهميش، كعلى الرغم من كل ما تزخر بو ىذه األخَتة )جيجل( من  
حيث مل ذبد من يعتٍت هبا كيدكهنا من الضياع، كىذا ما دفع بنا الزباذىا موضوعا للدراسة كالعمل على إحياء 
ىذا األدب من جديد، كبياف ارتباطو الوثيق بالًتاث الشعيب اعبزائرم، كمن جهة أخرل من أجل اؼبسانبة ُب 

األسلويب ستعانة باؼبنهج على اؼبنهج الوصفي التحليلي مع اإلُب ذلك معتمدين ة لو تقدمي إضافات جديد
من الكتب كاؼبراجع أنبها كتاب "منطلقات التفكَت ُب ؼبعرفة دالالت العبارات ك حقوؽبا الداللية ك ؾبموعة 

ازم" ، "أشكاؿ األدب الشعيب اعبزائرم" "للتلي بن الشيخ" ك "مناىج دراسات األدب الشعيب" "ألمينة فز 
 التعبَت ُب األدب الشعيب" "لنبيلة إبراىيم" كغَتىا...كذلك كفق خطة حبث فبثلة كما يلي:

 مقدمة-
كما تطرقنا أيضا لًتاثها تناكلنا فيو اغبدكد اعبغرافية ؼبنطقة جيجل مركرا بأىم ؿبطاهتا التارىبية   مدخل:-

 .الثقاُب
يندرج ضمن ثبلث مباحث، عاعبنا فيو مفاىيم نظرية كإشكالية حوؿ األدب الشعيب كاؼبثل  الفصل األكؿ:-

 كاغبكاية الشعبية.
جاء ىو األخر ُب ثبلث مباحث قدمنا فيو حملة عامة عن مدكنة الدراسة إىل جانب دراسة  الفصل الثاني:-

 ة جيجل.ربليلية داللية للنصوص اجملموعة )األمثاؿ كاغبكايات الشعبية( دبنطق
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ضمن تيتليو اػباسبة كحوصلة ؼبا سبق ذكره من قبل باإلضافة اىل اؼبصادر كاؼبراجع اؼبعتمدة كملحق للنصوص  
 اغبكايات كاألمثاؿ اعبيجلية ك خريطة ؼبنطقة الدراسة كأخَتا فهرس حملتويات اؼبذكرة.
عند أىل اؼبنطقة كيف ؼبثل كقد كاجهنا ُب ذلك ؾبموعة من الصعوبات خصوصا مع االستهزاء الذم القيناه 

ىذا األدب أف يدرس ُب اعبامعات كما الفائدة منو كغَته من الكبلـ الساخر كأيضا تعدد الركايات للنص 
حيث رباكرنا مع عينات ـبتلفة األعمار من  ،اؼبادةمع جببداية قمنا كقد  األكثر تداكالقدمنا الواحد إال أننا 

اجملتمع كتبادلنا معهم أطراؼ اغبديث عبمع نصوص الدراسة من أمثاؿ كحكايات شعبية ظبعناىا من أفواه 
الركاة مسجلة كفق جهاز التسجيل كمن ٍب أعدنا كتابتها كما قيلت دكف أية تعديل أكصياغة خصوصا فيما 

 ، حيث عملناق األمر بكيفية دراسة ىذه اؼبادةأما ُب اؼبرحلة الثانية، فقد تعليتعلق األمر باغبكايات الشعبية 
 لنصوص اجملموعة كتقدمي الدالالت اليت ربيل إليها.ربليل ا على
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 مدخل:
على البحر األبيض اؼبتوسط، يتمركز حيزىا اعبغراُب على  جيجل ىي تلك اؼبنطقة الساحلية اؼبطلة 

،وبدىا من طويل كذات شريط ساحلي من مساحة الًتاب اعبزائرم، كبَتةجل كيشغل مساحة  مستول شرؽ جي
أما من جهة اعبنوب فنجد كالية  بجايةكُب اؼبقابل من الناحية الغربية قبد كالية  سكيكدةالناحية الشرقية كالية 

 .سطيفك ميلة
 أكال: اإلطار الجغرافي لمنطقة جيجل

 أصل التسمية:-1
بتشديد الراء كما  زيجرم كجيجرم-زيزرم "اختلفت كتنوعت التسميات ؼبدينة جيجل قديبا ما بُت 

ىذا األخَت قد أرجعوه إىل  إيجيلجيلي)باعبيم اؼبعطشة( كآخركف يقولوف بػػ  جيجليك جيجل قبد من يقوؿ بػػ
كىي مستعمرة  شاككؿ ملكابفلسطُت حيث قلقليا أك  قلقلةنو يعود إىل مدينة أاية عاملُت رئيسيُت بد

سم موطنها القدمي على اؼبكاف الذم نزلت فيو عندما كانت مهاجرة على الشاطئ إإسرائيلية تكوف قد أطلقت 
اليت تعٍت الربوة   غيليإكبرؼ عن الكلمة الرببرية إإليجيلجيليسم القدمي اإلفريقي، حيث يفًتضوف أف ىذا اإل

-إيغيلكما الحظوا اف ىذه الفرضية تتوافق كثَتا مع مظهر البلد الذم هباكر "جيجلي" كتعٍت الكلمة اؼبكررة
تبعا لتبادؿ  إيجيل-إيجيلكاؼبستعملة ُب الكبلـ الرببرم للداللة على معٌت تعاقب الركايب ىي نفسها  أيغيل

 .(1)م اللفظُت"بعد ض إيجيلجيليكقلب اغبرفُت كمن ٍب أصبحت 
 الموقع كالحدكد كاألقاليم:-2

ستعمارية كاؼبوقع ُب مفهومو ىو سًتاتيجي ما جعلها ؿبط أنظار لؤلطماع اإلتتميز جيجل دبوقعها اإل 
عبارة عن "ؾبموعة من اؼبتغَتات اليت ربدد اؼبوضع العاـ للمدينة مقارنة مع اجملموعات اعبغرافية كالفزيائية 

 .(2)الكربل"
 بتداءا من العرايش غربا إىل حي العقايب شرقا إ"تقع كسط مشاؿ البلدية على الشريط الساحليكىي  

رتفاع هبا  من مستول سطح كسبتد إىل اعبنوب حىت سطح اغبدادة كمرتفعات اكالد عيسى كاؼبقاسب، يًتاكح اإل
 .(3)ـ على سفوح اعبباؿ"150البحر إىل 

                                                 
ـ، 2010-ىػ1431شارؿ فَتك: تاريخ جيجلي، تر: عبد اغبميد سرحاف، دار اػبلدكنية للنشر كالتوزيع، القبة القديبة، اعبزائر، دط،  : ينظر (1) 
 .10-09ص 

رانية، كلية بوشفرة حسينة: إشكالية التوسع العمراين دبدينة جيجل كحتمية إعادة االنتشار إىل التوابع، مذكرة لنيل شهادة ماجستَت ُب التهيئة العم(2)
 .11ص  ،2006 كالتهيئة العمرانية، جامعة قسنطينة، اعلـو األرض كاعبغرافي

 .11اؼبرجع نفسو، ص (3)
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اؼبمتد أطرافو الشمالية من مصب كادم بوغريوف كسط  كيبكن أف كبدد أقاليمها "بذلك اؼبستطيل 
خليج جباية إىل رأس العشايش غرب مدينة القل، أما من الناحية اعبنوبية فتمتد أطرافو من السفوح اعبنوبية 

"، عبباؿ بابور  .(1)مشاؿ العُت الكبَتة إىل السفوح الشمالية عبباؿ سيدم إدريس مشاؿ القراـر
لها ربظى بأنبية كبَتة، سبتاز دبناخ معتدؿ راجع إلطبللتها على البحر  كىي كوهنا مدينة ساحلية جع 

تتنوع ما بُت جباؿ كسهوؿ كىضاب فنجد "أىم جباؽبا من الناحية اعبنوبية السبلسل اعببلية بابور، شينقرا، 
اع سبزكدة، زكاغة، سيدم معركؼ، سيدم إدريس كىي أكثر ارتفاعا من السبلسل الشمالية، إذ يصل ارتف

بعضها إىل أكثر من ألفي مًت، أما من الناحية الشمالية فأنبها سبلسل تابابورت كإراقن كبوحنش كتاكسانة 
طلست كمرتفعات مشاط كبوالنغرة جنوب غرب رأس بوقرعوف، فهذه اكبوعزة كالشحنة كسبضبلت كسدات كتافر 

كثيفة اؼبتنوعة باألشجار كالشجَتات اعبباؿ كما يتفرع عنها من سبلسل جبلية عديدة كلها مكسوة بالغابات ال
 .(2)كالنباتات"
أما بالنسبة ؽبضاهبا كسهوؽبا "فأغلبها يًتكز ُب السفوح اعبنوبية اليت سبتد من عُت الكبَتة مشاؿ سطيف  

كسهوؽبا إىل جنوب مدينة سكيكدة، أما من الناحية الشمالية فهضاهبا قليلة، ألف جباؽبا ؿبدكدة تبدأ ُب 
ياه البحر ما عدا اعبباؿ احمليطة بسهل جيجل فتتكوف ُب سفوحها ىضاب ضيقة ؿبيطة بسهل رتفاع من ماإل

جيجل، كنفس الشيء مع السهوؿ فهي ؿبدكدة ال تتعدل بطوف األكدية كمصباهتا مثل مصبات كادم جن 
 ا يتعلقمق كمصيب الوادم الكبَت ككادم زىور ىذا فيالضيجن ككادم النيل اللذين يشكبلف سهل جيجل 

بالناحية الشمالية أما من الناحيتُت اعبنوبية كالشرقية فتوجد سهوؿ ؾباكرة خارجة عن منطقة جيجل احملددة 
    لكنها مهمة جدا ػبصوبة أراضيها )...( كىي السهوؿ اؼبعركفة بػ السرا مشاؿ سطيف كالعلمة كشلغـو العيد

 .(3)أحواض فرجيوة كالقراـر كديدكش مراد"ك 
التضاريس على طوؿ الشريط الساحلي مل يكتف فقط بإعطائها طلة هبية بل ساىم  إف ىذا التنوع ُب 

 أيضا ُب جعلها كجهة استقطاب العديد من السياح خصوصا مع تنوع السياحة فيها ما بُت البحرية كاعببلية.
 
 
 
 
 

                                                 
 .07، د ت، ص 1تاريخ منطقة جيجل قديبا كحديثا، دار منشورات األنيس، ط :علي خنوؼ(1)
 .07، صنفسو اؼبرجع (2)
 .08-07تاريخ منطقة جيجل قديبا كحديثا، ص  :علي خنوؼ(3)
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 ثانيا: اإلطار التاريخي لمنطقة جيجل
تشتهر جيجل بتاريخ عريق إذ تعترب من أقدـ اؼبدف اعبزائرية، كقد اختلفت اآلراء حوؿ ضبط تاريخ  

لنشأة جيجل كعلى يد من تأسست، ككما ىو معركؼ أف موقعها اإلسًتاتيجي كاف سببا ُب تعاقب الغزاة 
مرحلة العهود ك ة ما قبل التاريخمرحلعلى مد فًتاهتا التارىبية، كقد مر تاريخ اؼبنطقة باؼبرحلتُت اؼبتمثلتُت ُب: 

 .التاريخية

 د ما قبل التاريخ:هع-1

"شهدت اؼبنطقة ُب ىذا العهد ندرة ُب النصوص التارىبية خصوصا إذا ما علمنا أف اؼبنطقة ثرية  
بالكهوؼ كاؼبغارات اليت عادة ما يسكنها اإلنساف البدائي، بالرغم من أف تارىبها حافل إال أننا غبد اليـو مل 
قبد أم دراسة جدية خبصوص عصور ما قبل التاريخ هبا باستثناء بعض الدراسات الضئيلة اليت قاـ هبا 

ستقبلؿ كيبكن القوؿ عنها أهنا مل الفرنسيوف ُب آخر عهودىم كبعض الدراسات اعبزائرية كاليت جاءت بعد اإل
ط من كل اؼبواقع األثرية اؼبوجودة توؼ اؼبنطقة حقها من الدراسة ألهنا اقتصرت على دراسة موقعُت أثريُت فق

 .(1)باؼبنطقة كنبا يقعاف غرب اؼبدينة بالقرب من شاطىء البحر موقعي تازا كىضبة بٍت قايد"

 ـ(:1900-قم 800د التاريخية )حوالي و جيجل خالؿ مرحلة العه-2

 العهد الفينيقي:-أ

جيجل كنشأهتا إال أف أرجح  "مل قبد أحكاما مطلقة من اؼبؤرخُت كما قلنا سابقا حوؿ تاريخ بناء 
الركايات ترجع ذلك إىل ؾبيء الفنيقيُت كاتصاؽبم باعبزائر عن طريق البحر كقد استطاعوا أف وبددكا اؼبدة اليت 
داـ عليها العهد الفنيقي القرطاجي ُب اؼبنطقة بأكثر من ستة قركف كىذا بالرجوع إىل األثر اؼبوجود كىو قبور 

الشاطئ الغريب ؼبدينة جيجل كاليت تتسم دبظاىر توحي جبذكرىا اؼبتأصلة  الرابطة احملفورة على صخور
 .(2)الفينيقية"

 
 
 
 

                                                 
 .32، ص  علي خنوؼ: تاريخ منطقة جيجل قديبا كحديثا.ينظر:(1)
 . 35 – 34فسو ، ص ناؼبرجع (2)
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 ـ(:670-ؽ.ـ 146العهد الركماني، الوندالي، البزنطي )-ب

حتبلؿ الركماين للمنطقة باستثناء ما حدث ُب عهد "مل يعثر على نصوص تارىبية حوؿ تاريخ اإل 
( الذم حكم ركما ُب الفًتة ما بُت Octaviun Augustusغسطس )مرباطور الركماين أككتافيوف أك اإل
 ؽ ـ( كالذم أمر بأف تكوف مدينة جيجل مستوطنة لتوطُت اعبنود اؼبسرحُت. 52-30)

ط ُب اؼبرسى الغريب للمدينة نكما كجدت أثار الزالت إىل يومنا ىذا شاىدة اؼبتمثلة ُب: بقايا حا 
إضافة إىل ما "أشار إليو األستاذ نوار ساحلي بعد  (1)بزيامة اؼبنصورية"كبقايا حجارة قرية شابا اؼبتواجدة 

مراجعتو لبعض اؼبراجع الفرنسية كاليت أكدت على كجود حوايل طبسُت موقعا أثريا آخر ًب اكتشافها ُب اؼبنطقة 
كالد  كحسب الدراسات فأغلبها مواقع ركمانية أنبها: موقع مصب الوادم الكبَت شرؽ مدينة جيجل كأطبلؿ

لكنها قد زالت ُب الوقت الراىن ىذا إف كجدت ُب  (2)طبلؿ سطارة بدائرة اؼبيلية"أعبلؿ ببلدية الشقفة، 
 حد يعلم صحة ىذا الكبلـ كمدل مصداقيتو سول ما أدلت بو اؼبراجع الفرنسية.أاألصل ألنو ال 

ف الغزاة قد استقركا ُب أك  "أما بالنسبة للعهد الوندايل كالبزنطي فلم يوجد ؽبما أم أثر مادم خصوصا 
ىذا من جهة كمن جهة أخرل كاف ىدفهم الرئيسي  (3)اؼبناطق الساحلية للمدينة كمل يتوغلوا ُب جباؽبا ككدياهنا"

 اؽبدـ كالتدمَت كليس البناء كالتعمَت.

 العهد اإلسالمي:-ج

ليست بالقليلة كما يعرؼ أف اإلسبلـ قد مس اعبزائر ُب عهد الدكلة األموية كجاء ذلك ُب مدة  
خصوصا مع اؼبقاكمة اليت القاىا بداية من طرؼ األمازيغ الذين تشبتو دبعتقداهتم كرفضوا دخوؿ الدين 
اإلسبلمي إىل حُت ؾبيء القادة العرب الفاربُت القادرين كباعتمادىم على القوة كالدىاء سبكنوا من فتح الببلد 

مي إىل منطقة جيجل، حيث انصبت كل الفتوحات كلكن "ال نعرؼ إىل حد اليـو كيف دخل الدين اإلسبل
اإلسبلمية بالنسبة للقطر اعبزائرم على اإلقليم الفاصل بُت الصحراء كالتبلؿ اؼبمتدة من اغبدكد التونسية إىل 
اغبدكد اؼبغربية كال توجد أم إشارات لدكر الشريط الساحلي ُب أحداث الفتح اليت تعد منطقة جيجل من 

 .(4)أجزائو اؼبعزكلة"
 

                                                 
 .36-35، ص علي خنوؼ: تاريخ منطقة جيجل قديبا كحديثا ينظر: (1)
 .36، ص  نفسو اؼبرجع(2)

 .36، ص علي خنوؼ: تاريخ منطقة جيجل قديبا كحديثا  (3) 
 38-37، ص نفسواؼبرجع ينظر: (4) 
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أما ُب عهد الدكلة الفاطمية فنجد جيجل قد سانبت ُب احتضاف الدعوة  الشيعية كقبد قبيلة جيملة  
ملة اليت تناكلتها يُب اؼبقدمة كاليت يرجع أصل سكاهنا لقبيلة كتامة الرببرية كقد كجدنا تضاربا ُب اآلراء حوؿ ج

ُب تأسيس الدكلة الفاطمية فنجد الدكتور موسى النصوص التارىبية باغبديث كاليت قيل أنو كاف ؽبا دكر بارز 
لقباؿ يقوؿ بأف "جيملة اؼبقصودة ىي اليت تقع ُب إطار إقليم جيجل كلست البعيدة عنو كىي اليت تشمل 

ُب حُت ينتقده الدكتور  (1)ثبلث كحدات إدارية اؼبتمثلة ُب كحدة سبزكيدة ككحدة جيملة نفسها ككحدة بنيعافر"
علي خنوؼ كالذم يرجح أف "جيملة اؼبعنية ىي اليت تسمى اليـو جبيملة البعيدة عن منطقة جيجل كالقريبة من 
العلمة كمن بٍت عزيز حيث توجد قلعة إيكجاف كذلك لعدة دالئل أنبها موقعها السهلي ككجود أثار ركمانية 

كما تعد أقرب إىل سطيف كميلة من   Cuiculuomاؼبعركفة كويكلـو ىائلة باؼبنطقة كمنها اؼبدينة الركمانية 
 .(2)جيملة اعبيجلية"

ما ُب عهد الدكلة اغبمادية فلم قبد نصوص تارىبية تناكلت إقليم جيجل بالدراسة حيث الحظنا أف أ" 
اصر بن ه النصوص قد ركزت على جباية بعد أف أصبحت عاصمة الدكلة اغبمادية دبجيء األمَت اػبامس النذى

ـ( كنقلو للعاصمة من القلعة كبو جباية كبقيت 1088-ىػ481علناس كتوليو اغبكم ُب الفًتة اؼبمتدة من )
جيجل ُب ىذه اؼبدة مهمشة من ناحية الدراسة خصوصا القبائل اليت استوطنت الكتلة اعببلية الواقعة شرؽ 

النصوص التارىبية جيجل كمدينة كانت ُب جباية باستثناء الفًتة األخَتة من قياـ ىذه الدكلة فقد تناكلت 
كقد خرب ذلك "اؽبجـو (3)البدايات مكاف ـبصصا لنفي األمراء اؼبغضوب عليهم ككذلك للنزىة كالسياحة"

حيث بدخوؽبم خربوا القصر الذم بناه وبي  1116ىػ اؼبوافق لػ  537النورماندم الذم شن على اؼبنطقة عاـ 
 (4)كقد أثاركا الرعب ُب نفوس سكاهنا كخلفوا من كرائهم اػبراب كالدمار"بن العزيز بن ضباد كيسمى النزىة 

 (:1513-1152جيجل في العهد الموحدم كالحفصي ) -د
سبثل كل من الدكلة اؼبوحدية كاغبفصية آخر فًتات العهد اإلسبلمي "كقد استمرت ُب اؼبنطقة أكثر من  

-1152ثبلثة قركف كنصف على ثبلثة عهود أكؽبا عهد الدكلة اؼبوحدية الذم استمر حوايل شبانُت  سنة )
حرر أسطولو مدينة جيجل  نقاض الدكلة اغبمادية بقيادة عبد اؼبومن بن علي الذمأ( كاليت قامت على 1236

كقد كفرت اغبكومة اؼبوحدية للمنطقة خبلؿ ىذه الفًتة (5)بعد أف كانت ربت رضبة ملك صقلية ركجار الثاين"

                                                 
 .40ص  ،علي خنوؼ: تاريخ منطقة جيجل قديبا كحديثاينظر: (1)
(2)

 .40، ص نفسو اؼبرجع: ينظر  
 43-42ص  ،علي خنوؼ: تاريخ منطقة جيجل قديبا كحديثا ينظر: (3)
كلية اآلداب كاللغات،   ،لنيل درجة اؼباجستَت ُب اللغة كاألدب العريبصبعا كدراسة، مذكرة -زينب قريبس: األمثاؿ الشعبية دبنطقة جيجلينظر: (4)

 .20ـ، ص 2014-2013ىػ/1435-1434جيجل، -جامعة ؿبمد الصديق بن وبي
 .46-45ص  ،علي خنوؼ: تاريخ منطقة جيجل قديبا كحديثا :ينظر(5)
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األمن كاؽبدكء كمن ٍب يليها "العهد اغبفصي بزعامة أبو زكرياء اغبفصي بعد إعبلف انفصاؿ بشكل رظبي عن 
ستعمارية إال أف نضجو إصوب جباية كقسنطينة لتحقيق مطامع ىت كاذباه نظرتو  636الدكلة اؼبوحدية سنة 

السياسي كحنكتو كسعيو لبناء دكلة مستقلة مل يساعده كثَتا إذ انقضى عهده بسرعة كمل يدـ إال أربعة كعشرين 
لتدخل جيجل ضمن عهد  (1)"1260( الحتبلؿ اعبنويُت للمدينة سنة 1260-1236سنة ُب اؼبنطقة )

 العهد اعبنوم.استعمارم جديد كىو 

 جيجل في العهد الجنوم:-ك

ـ( أم ما يقارب حوايل قرنُت 1513-1260حتبلؿ اعبنوم عبيجل مدة طويلة بداية من )داـ اإل 
ستفسار عما صنعو الغزاة طوؿ ىذه الفًتة الزمنية كنصف أك ثبلث قركف كىي مدة ليست باؽبينة تدفعنا إىل اإل

اليت قاـ هبا الباحثوف ُب ىذا الصدد مل يتمكنوا سول من "نص حسن كمن خبلؿ ؾبموع األحباث كالدراسات 
يطالية أعطى فيو بعض التفاصيل عن إقليم جيجل الوزاف اؼبعركؼ بليوف اإلفريقي كالذم قد كتبو باللغة اإل

آنذاؾ كأكضاعو اؼبعيشية حيث استنتج من خبللو أف جيجل عرفت تنمية ىائلة ُب عهد اعبنويُت ككانت تعيش 
كُب مقابل ذلك "جعلوا من جيجل سوقا للعبيد ىذا  (2)سبلـ تاـ مع القوة العسكرية اؼبسيحية احملتلة" ضمن

لهم كىل غلغفيما ىبص اؼبدينة أما عن اؼبناطق اػبارجة عنها فلم يعلم أحد إىل حد اليـو إىل أم حد كاف ت
 .(3)كصل نفوذىم إىل مناطق أخرل غَتىا"

 (:1830-1514العثماني )منطقة جيجل في العهد -ق

يطايل ؼبدة طويلة من الزمن أثر بطبيعة اغباؿ ُب سكاهنا حيث نشر حتبلؿ اإلبعد خضوع جيجل لئل 
كل تعاليمو، كمل يكن ألىلها القوة الكافية للتصدم لو ك اؼبسيحية بُت أكاسط الشعب ؿباكال طمس اإلسبلـ 

بل ىذا ما حدث  ضحتبللية كفمن السيطرة األكركبية اإل ستنجاد بالقوة العثماين للتحررفما كاف عليهم سول اإل
خَت الدين السبب ُب ربرر اؼبنطقة "كقد تباينت اؼبراجع بُت القديبة  ج كفقد كانت جهود األخوين عرك 

 1514كبعضها بسنة  1513كاغبديثة حوؿ تاريخ دخوؿ العثمانيُت إىل مدينة جيجل فبعضها وبدده سنة 
ف جلها تتفق ُب أف دخوؽبم اؼبنطقة كاف مرتبط بسقوط جباية بُت يدم أإال  1515كالبعض األخر بسنة 

 .(4)اإلسباف حيث جعلوا منها القاعدة كبو ربرير جباية"

                                                 
 .46، ص علي خنوؼ: تاريخ منطقة جيجل قديبا كحديثا : ينظر (1)
 .52-50، ص نفسواؼبرجع ظر: ين(2)
 .22ا كدراسة، ص عصب-مثاؿ الشعبية دبنطقة جيجلاألظر:زينب قريبس: ين(3)
 .58، ص تاريخ منطقة جيجل قديبا كحديثا ينظر: علي خنوؼ: (4)
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 (:1900-1839جيجل خالؿ العهد الفرنسي )-ـ

 1664لقد كاف للهزيبة النكراء اليت غبقت باألسطوؿ الفرنسي أثناء ضبلتو الشرسة على جيجل سنة  
بصفة خاصة، كقد  D’pebeaufort ما لدل الفرنسيُت بصفة عامة كاعبنود كقائدىم آنذاؾكقعا صاد

ككاف ذلك لدكافع أكؽبا  1839بقيت ؿبفورة ُب الذاكرة الفرنسية إىل أف عادكا "كاحتلوا جيجل مرة أخرل سنة 
 desallesاليت  باءت بالفشل كقد أكد ىذا الدافع مقولة قائد القوات الغازية النقيب  1664نتقاـ ؼبعركة اإل

الذم أكؿ ما نطق بو بعد قباح احتبلؿ جيجل ىو "لقد انتقمنا لك يا بلوفورت" ىذا من جهة كمن جهة 
كانت تنقل التموين للقوات   عتبار خصوصا مع اغبادثة اليت كقعت للسفينة الفرنسية اليتأخرل ىو لرد اإل

ستعمارية الغازية ؼبدينيت سكيكدة كعنابة كاليت احتجز حبارهتا كرىائن مقابل فدية تقدر بستة آالؼ فرنك اإل
كاليت خفضت فيما بعد إىل أربعة آالؼ فرنك بتدخل األخواف بوربوف الرئيساف البحرياف ُب ذلك الوقت 

 (1).افع اعبديد الحتبلؿ جيجل"كإطبلؽ سراح البحارة الفرنسيُت كىذا الد

حتبلؿ ال بغض النظر عن الدكافع التارىبية اليت قد أسلفنا ذكرىا، لكن األصح أف الدكافع اغبقيقية من كراء اإل
تكمن ُب ىذا كال ذاؾ كإمبا ترجع لعوامل أخرل أنبها موقع جيجل البحرم االسًتاتيجي الذم استقطب 

 ة الفرنسية ال زبتلف كثَتا عن سالفيها.ستعمارية بتنوعها كالنظر األطماع اإل

 

 

 

 

 

   

                                                 
 .103-104، صعلي خنوؼ: تاريخ منطقة جيجل قديبا كحديثا : ينظر (1)
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 ثالثا: اإلطار الفلكلورم للمنطقة
لكلورم، كقبل اغبديث و لقد أدل التنوع التارىبي الذم شهدتو اؼبنطقة بالضركرة إىل تنوعها الثقاُب الف 

ر                            عن اػبصائص الفولكلورية اليت تتميز هبا منطقة جيجل البد من التطرؽ إىل مفهـو الفولكلو 
(Folklore) بوليم جوف "كيرتبط إصطبلح الفلكلور من الناحية التارىبية كمن ناحية ابتداعو

صطبلح كاعبمعية ىي أكؿ من صاغ ىذا اإل تومزقبليزية كيعد جبمعية الفولكلور اإلك   w.J.Thomsتومز
صطبلح ليدؿ على دراسة ىذا اإل تومزـ، كقد اقًتح 1877اليت أكدتو عندما تأسست ُب لندف ُب سنة 

 باآلثار الشعبية القديبة-بشكل غامض-العادات اؼبأثورةكاؼبعتقدات، ككذلك ما كاف معركفا حىت ذلك الوقت
(popular antiquities  ) ر ذم أثنيومإىل صحيفة  تومزبو كقد كاف ذلك ُب اػبطاب الذم بعث

the Athenaeum كالذم كقعو باسم مستعار ىو "أمربكز مرتوف  1846ُب أغسطس سنة
Ambrose Merton"(1). 

لكلور ُب مفهومو ىو "ما يشمل صبيع ثقافة الشعب اليت ال تدخل ُب نطاؽ الدين الرظبي كال و كالف 
فإف ما ُب اغبضارة من اؼبوركثات الفولكلورية الباقية ككذلك التاريخ، كلكن تنمو دائما بصورة ذاتية كعلى ىذا 

،أم أف (2)مظاىر الفولكلور لدل القبائل اؽبمجية )البدائية( ينتمي كبلنبا إىل التاريخ البدائي للنوع اإلنساين"
 الفولكلور مرتبط بًتاث األمة كثقافتها الشعبية.

يس إال ترصبة تقريبا ؼبصطلح ( االقبليزم لfolklore"كيبلحظ أف مصطلح فولكلور ) 
( الذم سبقو بأربعُت عاما كفبا يؤكد ىذا إعجاب تومز بالباحثُت األؼباف volkskundeفولكسكنده)

 .(3)قبليزيا "إJacob Grimm كدراساهتم حىت سبٌت أف تنجب بريطانيا يعقوب غرمي 

كاؿ األدب الشعيب كملخص اغبديث أف الفولكلور ظهر مع كليم جوف تومز كىو مرتبط دبختلف أش 
من قصص كحكايات كأساطَت ككذلك العادات كالتقاليد اليت توارثها األجياؿ شفاىة كتناقلوىا فيما بينهم 

 جيبل بعد جيل.

نو لكل منطقة أككما أشرنا سابقا بأف الفولكلور ىو كل ما يشمل ثقافة الشعب فإنو يبكننا القوؿ  
 جهة ألخرل كمن اؼبظاىر الفولكلورية ُب منطقة جيجل قبد: إطار فولكلورم ثقاُب خاص هبا كىو ىبتلف من

                                                 
 .15ص  ( ،ـ1987-ىػ1407)، 2دراسات ُب الًتاث الشعيب، دار اؼبسَتة، القاىرة، ط-العنتيل: الفلكلور ما ىو؟ مفوز  (1)
 .17-16، ص نفسواؼبرجع (2)
 .26، ص 2009مديرية الًتاث الشعيب، دمشق، د ط، -مفلح البكر: البحث اؼبيداين ُب الًتاث الشعيب، منشورات كزارة الثقافة مودؿب(3)
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 العادات كالتقاليد الشعبية:-1

إذا ما ربدثنا عن العادات الشعبية قبدىا تلك األساليب كالسلوكات اؼبرتبطة دبجموعة من السكاف ُب  
كاجملتمع اعبيجلي ال ىبتلف عن ما بالنسبة للتقاليد فهي ؿباكاة اػبلف ؼبا توارثو عن السلف أبيئة جغرافية معينة 

غَته من اجملتمعات فلو ىو األخر ؾبموعة من العادات كالتقاليد الشعبية اليت تعكس طبيعتو اعبيجلية كىي 
 :عديدة كمتنوعة نتطرؽ إىل أنبها

معركؼ لدل كل العائبلت اعبيجلية ىذه العادة كىي عند ازدياد مولود جديد يقوموف بطقوس كشعائر متمثلة 
فيتغذل عليو جسمو أك شق سبر ليمتصو إىل حُت ، ة ُب إعطاء الطفل اؼباء مع السكر أك الكموف ليشربو بداي

 .يدىن جسمو بزيت الزيتوف من رأسو حىت أطبص قدميو ، ك أف يتعود على الرضاعة

ص حسب قوؿ كبار النسوة اللواٌب لديهن خربة ُب ىذا أف ذلك يساعد اؼبولود على تغيَت جلد جسمو كالتخل
ىذا من جهة كمن جهة أخرل يساعده كذلك على النمو ؼبا فيو من فوائد "كىناؾ مناطق من ، من قشرة رأسو 

كفائدة اؼبلح ُب جسم الطفل ىي الوقاية من رائحة العرؽ الكريهة كأما اؼبلح ُب  ،جيجل يضيفوف إليو اؼبلح
الحًتاـ قيل لو باللهجة اعبيجلية أنت فإف ذىب عنو ا، الوجو حىت يكرب ىذا الطفل على حياءكاحًتاـ لغَته 

 .(1)صامط سور ما ملحوكش كي كنت صغَت "

معٌت اغبياء كذىاب اغبشمة كأحيطكم علما أف كلمة صامط مرتبطة ُب اللهجة إىل كلمة صامط ىنا  ربيل
 باؼبذاؽ ككما نعلم أف اؼبلح قد ربسن ُب اؼبذاؽ كم قد تفسده لذا قبد سكاف اؼبنطقة يربطوف الكلمة مع اؼبلح.  

الطراؼ ود أف الطفل صغَتا يكسى بألبسة ناعمة قطنية كيتم لفو ُب قماش أبيض أك ما يدعى به"كاؼبع 
إيبانا  (2)"القمايطبػ  كيقاـ بتمرير شريط أبيض ىو اآلخر من كتفيو إىل قدميو كيسمى ىذا النوع من اللف

ف ىذا يساعده على الطوؿ كاستقامة اعبسم من جهة كمن جهة أخرل حىت ال يزعجو جسمو أثناء أمنهم ب
 الرضيع ككأنو الزاؿ ُب بطن أمو.النـو عند ربريك يديو كرجليو فبا يؤدم إىل إيقاظو فيتم لفو ليشعر 

 

                                                 
 .32صبعا كدراسة، ص -زينب قريبس: األمثاؿ الشعبية دبنطقة جيجلينظر: (1)
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حُت اؼبيبلد يتم إقامة كليمة بعد مركر  رضيع حُت اؼبيبلدبال كاختتاما ؽبذه العادات كالتقاليد اػباصة 
يث تذبح شاة كاحدة على شرؼ البنت كاثنُت إف كاف كلدا ح" كالدتو ك اليت تسمى بالثالث، ثبلثة أياـ من

ىذا عند الشخص اؼبيسور اغباؿ أما الناس البسطاء فيكتفوف بوليمة ، لم امتثاال بالرسوؿ صلى اهلل عليو كس
     .(1)على حسب اغباؿ كما يستطيعوف تقديبو"

كذلك أشهر أكلة عند اؼبرأة اعبيجلية"ىي أكلة الزرير ُب النفاس كاليت يستمر تقديبها ؽبا حىت تسًتد  
ف ىؤالء الزكار أل التسقيةكهتنئتها باؼبولود كتسمى ىذه الزيارة بعافيتها سباما، كما يقـو األقارب كاعبَتاف بزيارهتا 

يأتوف ؿبملُت بقفة ربتوم على غبم كعجائن كفواكو تقدـ مع ىدية الطفل الصغَت كقد تكوف لباسا أك مبلغا 
 .(2)"سم العياشةإمن اؼباؿ الذم يطلق عليو 

مبا أعٍت األعياد الوطنية كعيدم الفطر كعند بلوغ الطفل حضور أكؿ عيد لو كال أقصد بعيد اؼبيبلد كإ 
حيث يقـو أىل البيت بإخراج بعض األكبلت كاغبلويات إىل الشارع كتقديبها للمارة هبذه ، األضحى أك

من بينها قبد الطمينة اليت تقدـ كذلك ُب بادئ األمر عند إزدياده سليما معافا كخركج أمو من ، اؼبناسبة
 الوالدة على السبلمة أيضا.

أما اػبتاف فنجد الطقوس اغبالية ، ىذا فيما ىبص العادات اؼبتعلقة باؼبولود اعبديد عند سكاف جيجل          
حيث هبهز الطفل نفسيا كما زبضب يديو باغبناء  ،اػباصة هبذه اؼبناسبة تتمثل فييـو قبل يـو اػبتاف الرظبي

حدل عماتو أك خاالتو مع الزغاريد كاألغاين اليت ف مل تكن تأٌب أمو أك إإكإعطاء الشرؼ عبدتو للقياـ بذلك ك 
ترددىا النسوة،كُب صباح يـو اػبتاف اؼبوعود يزين الطفل بلباس اػبتاف اػباص على ىيئة برنوس مزخرؼ 
بأشكاؿ كألواف باىية مع طربوش فوؽ الرأس كنعل يتماشى مع اللباس تصاحبو الزغاريد كبو السيارة اليت تكوف 

ظره إىل جانب سيارة أخرل إحدانبا يصحب فيها الطفل كاألخرل ترافقو فيها عائلتو كاليت عند باب اؼبنزؿ تنت
 .تقلو إىل اؼبستشفى

ذبرل لو العملية كمن ٍب يعود إىل اؼبنزؿ فيجلس ُب اؼبكاف اؼبخصص لو كيتوافد عليو األقارب كاعبَتاف لتقدمي 
من اآلخر كذلك على حسب قرابتو بصاحب ككل شخص يتفاخر بوضع مبلغ أكثر  ،التهاين ككضع النقود لو

اػبتاف، كقد اختلفت ىذه الطقوس اؼبتعلقة باػبتاف اليـو عند أىل اؼبنطقة عما كانت عليو سابقا فلم يبقى 
فبعد أف كاف الطبيب ىو الذم وبضر إىل اؼبنزؿ ليقـو بعملية اػبتاف أصبح الطفل ىو من  ،منها إال القليل

لعملية كغَتىا العديد من عادات اػبتاف اليت اندثرت فلم يتبق سول بعضها يصحب إىل اؼبستشفى إلجراء ا
                                                 

 33.صبعا كدراسة، ص، زينب قريبس: األمثاؿ الشعبية دبنطقة جيجل(1)
 .33نفسو ، ص اؼبرجع ( 2)
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كاليت حافضت على كجودىا إىل يومنا ىذا مثل األىازيج كالزغاريدككضع اغبناء على يد الطفل كتقدمي النقود لو  
 .كهدية كذبمع األقارب كاعبَتاف على كليمة بشرؼ ىذه اؼبناسبة

سم الذىاف الذم يوضع على جرح الطفل بعد اػبتاف كونو يساعد  إيطلق عليها  كذلك زبدة البقر القديبة كاليت
 على شفائو بسرعة.

كللتعرؼ أكثر فأكثر على العادات كالتقاليد اعبيجلية نتطرؽ باغبديث إىل مناسبة الزكاج ككيف يتم  
ة على كبل عند سكاف جيجل، كال ىبفى على أم شخص أف الزكاج ىو نصف الدين ؼبا وبملو من مسؤكلي

فهو ال يقتصر فقط على عقد القراف فحسب بُت الرجل كاؼبرأة بل يتعداه إىل ربمل  ،الطرفُت )اؼبرأة كالرجل(
كال سبر ىذه اؼبناسبة مركر الكراـ كإمبا ؽبا ؾبموعة من اػبطوات اليت  ،اؼبسؤكلية كالصرب كحسن التصرؼ كالتدبَت

عرس اعبيجلي دبجموعة من اؼبراحل اؼبتمثلة ُب "الشوفة ٍب تنحصر ضمنها كزبتلف من مدينة ألخرل، كيبر ال
ككل ىذه اػبطوات  ،التعيينة ٍب اػبطبة ٍب يـو الزفاؼ كبعده اليـو الثالث ٍب السبوع كىو اليـو الثامن من العرس

 .(1)غاين اغبنة مثبل كأغاين كصوؿ الزكجة إىل بيت الزكجية"أتتخللها أغاين شعبية كمنها 

ف ىبتار يـو اػبميس ىو اليـو الرظبي إلقامة العرس لدل الرجل كقبلو يـو األربعاء ىو "كمن العادة أ 
"يذىب رجل من أىل العريس كامرأة ، يـو إقامة العرس عند الفتاة أك ما يسمى )الركبة(  كُب صباح ىذا اليـو

يد كالزيت فتصنع ىل العركس ليقدموا ؽبم الكبش كالسمأيقاؿ ؽبم الدفاعة كمعهم أربعة راقصات إىل بيت 
 .(2)كليمة منهم"

كمن ٍب  ،"حيث تقـو النسوة بإعداد الكسكس من ذلك السميد كيتعشى اؼبدعوكف ككذلك الدفاعة 
ذبتمع ىذه النسوة حوؿ العركسة بالرقص كالغناء كزبضيب يديها باغبناء كُب الصباح الباكر من يـو اػبميس 

، اعبهاز  كالصداؽ كاغبايك كاغبذاءحقيبة فيها فستاف  يأٌب صبع من أىل العريس إىل بيت العركس كمعهم
ٍب تغطي كجهها بوشاح  ،حيث تتزين العركس هبذا الفستاف كتتزين دبهرىا اؼبتمثل ُب خلخاؿ كأساكر من فضة

 .(3)زغاريد كأىازيج ترددىا النسوة" ضمنأصفر كتلف جسدىا باغبايك كزبرج من بيت أىلها ربت ذراع أبوىا 

تقاليد الزكاج ُب اؼبنطقة قديبا ألنو اليـو قد تغَت اغباؿ كثَتا كأصبحت العركس زبرج  ىذا فيما ىبص 
ما بالنسبة للمهر )الصداؽ( فيتم ربديده قبل أ،بفستاف أبيض مزخرؼ خاص بالعرائس يتم استئجاره دببلغ ؿبدد

 العرس ُب اػبطبة مع كل مستحقات العرس.

                                                 
دراسة سيميائية، مذكرة مكملة لنيل شهادة اؼباجستَت ُب األدب العريب، كلية اآلداب كاللغات، -الشعر الشعيب ُب منطقة جيجل :بد اؼبنعم قارةع(1)

 .27، ص 2014/2015جامعة ؿبمد بوضياؼ باؼبسيلة، 
 .35صبعا كدراسة، ص -ينظر: زينب قريبس: األمثاؿ الشعبية دبنطقة جيجل(2)
 .35، صنفسو ينظر: اؼبرجع(3)
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اليـو قبدىا تذىب ُب  و بيت زكجها على ظهر البغليها كببينما كانت العركس زبرج من بيت أب 
 السيارة كتكوف مزينة ىي كذلك بالورد كأشرطة من ـبتلف األلواف.

عند كصوؿ الزكجة إىل بيت الزكجية تستقبلها النسوة من أىل الزكج كأقاربو دبجموعة من األغاين  
كما تقدـ ؽبا بعض اغبلول لتقـو ،  ب لتشربو الًتحيبية كتقـو كالدة زكجها )ضباهتا( باستقباؽبا بكأس من اغبلي

من أمامها كبو اػبلف كذلك حىت تدخل الفرح كالسعادة كاػبَت لبيتها كألىل زكجها على حسب  ابرميه
ستتزكج من  وكتتسارع البنات لتشرب من ذلك الكأس بعد العركس إليباهنم بأف من تشرب من ،اعتقادىم

ُب سهرة ىذا ،ك س مع اللحم سواء كانت غبم اػبركؼ أك البقرككسأما عن طعاـ ىذا اليـو فهو ال ،بعدىا
اليـو تتصدر العركس دبجموعة من اؼببلبس حبضور صبع من النسوة من ـبتلف الفئات كما زبضب إحدل 
القريبات من أىلها أك من أىل زكجها يديها باغبناء، كأما العريس فلو سهرتو اػباصة مع الطبلة كالزرنةكإطبلؽ 

كُب ، كما يقـو شخص يطلق عليو الرباح بإعبلف قيمة اؼببلغ الذم يقدمو كل شخص كهدية للعريس  ،الباركد 
اليـو الثالث كىو يـو اعبمعة يذىب أىل العركس لتهنئتها كيأخذكا معهم أكبلت كحلويات كتقـو العركس 

ك اليـو لما ُب مساء ذأ ،بتحضَت الغرايف ُب صباح ذلك اليـو كىي أكلة تقليدية مشهورة ُب كل ربوع الوطن
 . تقدـ العركس اؽبدايا ألىل العريس كأقاربو كانت قد حضرهتا من قبل ُب بيت أىلها

ف ىذه ىي الطقوس اؼبتبعة ُب كل منطقة جيجل بالنسبة للزكاج ألنو ُب اؼبنطقة الواحدة أال يبكننا اعبـز ب
 زبتلف التقاليد من عرش آلخر.

كىي عبارة ، الو عن طريق ربضَت النساء للرباجدبوسم الربيع كاستقبكمن بُت العادات أيضا احتفاؽبم  
ن بصفار البيض عن كسرة مصنوعة من الغرس كاؼبقصود بو التمر، كما يصنع لؤلطفاؿ الصغار كسرة تدى

أىل البنت اؼبتزكجة ؽبا الربيع أك أحد من أقارهبا كالربيع ىنا ىو بعض األكبلت كالرباج يأخذك كتسمى )القرصة( 
 للحم كالفواكو كالقياـ بزيارهتا ُب بيتها.كا

أشهر مأكوالت اؼبنطقة قبد "الكسكسي إىل جانب اغبوت اؼبوجود كاالمتناىي كىذا ما جعل  
السكاف يستعملونو مع الكسكس األسود كاؼبصنوع من الدقيق كمسحوؽ حبات البلوط كالذم يسمى 

كاؼبقصود بالسكسو ىو الكسكسو فحذؼ الكاؼ األكؿ أما اؼبَتلو فهو نوع من اغبوت  ،السكسكو باؼبَتلو
سم الطعاـ ُب هناية األسبوع مع اللحم إف يتم تناكؿ الكسكس األبيض كالذم يطلق عليو أكقد جرت العادة 

كسطارة كغبالة  سم الرببوش أك الرببوشة مثل اؼبيليةإ، كما يطلق عليو ُب بعض اؼبناطق )...( األضبر كاألبيض
 .(1)ككذلك ُب ناحية بٍت خطاب كبٍت فرقاف"

                                                 
 .19بد اؼبنعم قارة: الشعر الشعيب ُب منطقة جيجل، ص ع(1)
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 :الفنوف كالممارسات الشعبية-2
فرطاس عرفت جيجل ـبتلف أعماؿ النحت "كمن الفنانُت الذين ذاع صيتهم ُب اجملتمع اعبيجلي  

 الكبيرالمنار ككذلك  الكهوؼ العجيبةالذم أبدع ُب تصوير اؼبناظر الطبيعية كالسياحية مثل:الصديق 
 .(1)اف ُب اعبهة الغربية للمنطقة"عكاللذاف يق

كقد عرفت القبائل  ،"كما قبد الوشم حاضر ُب اجملتمع اعبيجلي حبكم أف غالبية سكاف اؼبنطقة برابرة 
بانة كالتوضيح كالتمايز بُت القبائل ككذا بنوع من اإل ،الرببرية الوشم منذ قدمي الزماف ككاف مرتبط بالتزيُت

خوتو اإذ ترل الوشم لدل الطفل الصغَت سببا ُب بقاء  ،جل بقاء كاستمرار النسل البشرمأأيضا من كالعشائر 
 . (2)الذين يأتوف بعده على قيد اغبياة"

"إضافة إىل تشبع اؼبدينة بفنوف القوؿ الشعبية اؼبختلفة كاأللغاز حيث قبد "يوسف بوصبيعة" قد صبع  
كذلك عن طريق الربنامج اإليذاعي الذم يقدـ ُب  حاجيتكـبتلف األلغاز الشعبية اعبيجلية ُب كتاب ظباه 

ما جعل حسُت بن خبمة هبمع كما  كىو، القناة االيذاعية كاألمثاؿ اليت من خبلؽبا نفهم عقلية ىذا اجملتمع 
ىائبل من األمثاؿ الشعبية ُب كتاب ظباه "درات النيكل ُب النادر من أمثاؿ أىل جيجل" حرصا عليها من 

 . (3)الضياع كالتبلشي"

 المعتقدات الشعبية:-3

قدرة كأم ؾبتمع آخر يؤمن اجملتمع اعبيجلي دبعتقدات شعبية كيوليها أنبية بالغة من بينها: إيبانو ب 
كما يؤمن باألضرحة ،  اؼبلح على طرد العُت كاغبسد كُب ىذا الصدد قبده كذلك وبمي نفسو باألحجبة 

 كاألكلياء الصاغبُت كيتربؾ هبم.

إصدار ك    كُب اؼبقابل يده اليسرل تدخل النقود، ؾ يده اليمٌت يقـو بإخراج النقودبأنو عندما يفر  أيضا يؤمن 
ره يكعندما ترمش العُت بالضركرة سيلتقي مع شخص غائب مل ، األذف لصوت يعٍت ظباع أخبار غَت جيدة 

 فًتة زمنية معينة ككل ىذه اؼبعتقدات تدخل ضمن التطَت كالشرؾ باهلل كال صحة ؽبا من األساس.
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كإشكالية حوؿ األدب الشعبي كالمثل كالحكاية  نظرية الفصل األكؿ: مفاىيم
 الشعبية

 المبحث األكؿ األدب الشعبي المفهـو كالمصطلح 

 مفهـو األدب الشعبي:-1

 دب" ك "الشعيب"مركب من لفظُت: "األ لغة:-أ
أدبا  يدب بو األديب من الناس ظبأدب الذم يتدب" ُب "لساف العرب" "األكلقد جاء لفظ "األ" 

 ألنو يأدب الناس إىل احملامد كينهاىم عن اؼبقابح.
 .(1)رؼ كحسن التناكؿ"ظالنفس كالدرس كىو الدب: أدب فػػاأل

طبلقو من كجهة نسبية على ؾبموع الكتابات اليت إكيبكن ، دب لغة ما، أم نظاـ عبلمات"كما يعد األ
 .(2)ؾبتمع كزمن ما، أدبا لو" ىاذيتخ

التواصل العادم من  عن الكبلـ الذم يبثل قيمة ثقافية كصبالية ُب اجملتمع ألنو يرقى على لغة تعربدب أ"فلفظة 
 .(3)حيث الشكل كاؼبضموف على السواء"

 تعددت اؼبفاىيم للفظة األدب إال أف مدلوؽبا كاحد .

نو الذم يضم قبائلو، أابن منظور "الشعب، شعب الرأس كىو ش حسب أما الشعيب نسبة إىل لفظة شعب كىي
 نشد.أكُب الرأس أربع قبائل ك 

لعظيم يتشعب من القبيلة كقيل: ىو القبيلة نفسها كاعبمع شعوب، الشعب، القبيلة العظيمة كقيل: اغبي ا
 .(4)كالشعب أبو القبائل الذم ينتسبوف إليو"

 .(5)ك لببوم"أنو من إنتاج الشعب كملكيتو، كىو يقابل لفظ رظبي أ"كتعٍت لفظة شعيب 
 األدب الشعيب ُب ؾبملو العاـ ىو كل ما أنتجو الضمَت اعبمعي )الشعب(

                                                 
 .33ـ(، ص 2010ىػ/1431اغبديث، ) أمينة فزازم: مناىج دراسات األدب الشعيب، دار الكتاب -(1)
 1ينظر: سعيد علوش: معجم اؼبصطلحات األدبية اؼبعاصرة، دار الكتاب اللبناين، بَتكت، لبناف، شوشربيس، الدار البيضاء، اؼبغرب، ط -(2)

 .31ـ(، ص 1985-ىػ1405)
 .09، ص 2008، 1، مطبعة مزكار الوادم، ط-الدرس كالتطبيق-أضبد زغب: األدب الشعيب -(3)
اهلل، ىاشم ؿبمد الشاذيل، دار اؼبعارؼ،   سبضبد حألساف العرب، تح: عبد اهلل علي الكبَت، ؿبمد  :صباؿ الدين أبو الفضل بن منظور -(4)

 .2270-2269 د ط، د ت، ص كورنيش النيل، القاىرة،
 .09أضبد زغب: األدب الشعيب الدرس كالتطبيق، ص  -(5)
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 اصطالحا:-ب

 تباينت اؼبفاىيم اليت كضعت لؤلدب الشعيب كتعددت فنجد: 

نو: "ذلك األدب الذم يتمثل ُب األغاين اليت تردد ُب اؼبواسم كاألتراح كُب اؼبثل السائر أ"ؿبمد اؼبرزكقي" يعرفو ب
اليت وعة كاؼبنظومة على السلع كغَتىا كُب النكتة كالنادرة كُب األساطَت سجكُب اللغز كُب ىذه النداءات اؼب

 .(1)تقصها العجائز، كُب القصة الطويلة كألف ليلة كليلة كُب السَت كسَتة بٍت ىبلؿ كُب التمثيليات التقليدية"

من خبلؿ ىذا التعريف قبد ؿبمد اؼبرزكقي قد ربط مفهـو األدب الشعيب دبختلف األجناس األدبية الشعبية 
 األخرل

ولو األديب الشعيب ىو أدب األمة الشفوم سواء أكاف ؾبهوؿ "أما الباحث اعبزائرم "ؿبمد عيبلف" فقد عرفو بق
فو، اؼبعرب عن عواطفها كآماؽبا كنظرهتا ُب اغبياة ُب شكل نصوص موركثة أك حديثة معركفة، ك اؼبؤلف أك معر 

 (2)"يعرب بلغة مشًتكة بُت أبناء األمة الواحدة على اختبلؼ ؽبجاهتم كتعدد مناطقهم كمناخهم.

ف فنجده قد ربط مفهـو األدب الشعيب بطبقة العامة كأطلق عليو إسم أدب األمة الشفوم  بالنسبة حملمد عيبل
 كونو متوارث كمتناقل شفويا.

كما عرفو "ؿبمد سعيدم": "أنو ذلك األدب الذم أنتجو فرد بعينو ٍب ذاب ُب اعبماعة اليت ينتمي  
اىا الفكرم كالثقاُب كاللغوم كموقفها ا كآالمها ُب قالب شعيب يتماشى كنظرهتا كمستو هإليها مصورا نبوم

 .(3)اإليديولوجي إزاء اجملتمع"

الىبتلف مفهـو ؿبمد سعيدم لؤلدب الشعيب كثَتا عن مفهـو الباحث اعبزائرم ؿبمد عيبلف ُب أنو أدب األمة 
 يعرب عن آماؽبا كآالمها ُب قالب قصصي يتماشى كمستواىا الفكرم كالثقاُب كاللغوم كأيضا اإلديولوجي.

لتعبَت عن لكما قبده "ىو تلك األشكاؿ الفنية اليت أبدعتها العقلية الشعبية اؼببدعة متوسلة بالكلمة  
كاقعها كأحبلمها كآماؽبا، كلتفسَت الكوف كالظواىر الطبيعية كاإلنسانية من حوؽبا، كذلك لنقل تراثها الشفاىي 

 .(4)ماعة كإكساهبا ىويتها الثقافية"عرب األجياؿ، حفاظا على ىذا الًتاث الذم يعمل على سباسك اعب

                                                 
 .40دراسات األدب الشعيب، ص فزازم: مناىج  ينظر: أمينة -(1)
 . 42اؼبرجع نفسو ، ص_ (2)

 . 42مناىج دراسات األدب الشعيب ، ص : أمينة فزازم( _ 3)
 . 13-11دراسات ُب األدب الشعيب ، كلية رياض األطفاؿ ، جامعة القاىرة ، د ط ، د ت ، ص  : كما الدين حسُت( _ 4)
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نو أمن خبلؿ ىذه التعاريف اليت تطرقنا إليها ُب مفهـو األدب الشعيب نستنتج أف جلها تشًتؾ ُب  
لو ؾبموعة من اػبصائص اليت  يعرب عن أمالو كأحبلمو، ة،ىكف الذم توارثو الشعب شفاددب غَت اؼبذاؾ األ

أشكاؿ فنية أدبية متنوعة ما بُت األسطورة كاغبكاية الشعبية كاألمثاؿ  سبيزه عن غَته من اآلداب كقد ذبسد ُب
 فالسَت الشعبية ككذا األلغاز كاألغاين.

 إشكالية المفهـو كاألجناس في األدب الشعبي:-2

 إشكالية المفهـو في األدب الشعبي:-أ

كتضارب  لت ىذه اإلشكالية حيزا كبَتا لدل الباحثُت خصوصا مع اختبلؼ كجهات النظرشغ  
كعرض ثبلث أراء متباينة لثبلث صباعات من  1954راء كقد "تعرض"اضبد شدم صاّب" ؽبا منذ عاـ األ

األدب الشعيب ىو األدب اؼبتناقل شفويا، ؾبهوؿ اؼبؤلف  فالعلماء كالباحثُت، حيث ترل اجملموعة األكىل أ
ك أ ىو األدب العامي سواء أكاف شفهيا أف األدب الشعيب لكاؼبتوارث جيبل عن جيل، أما اجملموعة الثانية فًت 

رين صك من تأليف أناس معاأا عن السلف رث، متواوأككاف ؾبهوؿ اؼبؤلف اك معركف أك مطبوعا مكتوبا
 .(1)معركفُت"

من خبلؿ اػبصائص اليت حددىا أضبد رشدم صاّب لؤلدب الشعيب قبده بذلك قد ميزه عن األدب الفصيح 
 كجعل لو خصوصية.

 عن ذاتية ربعة الثالثة فهي تنظر إىل اؼبضموف أكال كترل أناألدب الشعيب ىو األدب اؼبع"أما اجملمو  
ة كأدب الركاية يماالشعب اؼبستهدؼ تقدمو اغبضارم، الراسم ؼبصاغبو يستدعي فيو أدب الفصحى كأدب الع

ؿبمود مفلح الشفاىية كأدب اؼبطبعة كؾبهوؿ اؼبؤلف كمعركفو سواء، كُب ظل ىذه اإلشكالية عرب كذلك "
البكر" عن رأيو اػباص بقولو" كمن جانيب فإنٍت أميل إىل رأم علماء الفلكلور شبو اؼبتفق عليو الذم يشًتط ُب 

ثا جيل عن جيل، ؾبهوؿ اؼبؤلف، كيعرب عن ركح ك يكوف )شفويا، مور  فاألدب الشعيب )أم الفلكلورم( أ
 .(2)"(الطقوس التقليديةك كالتقاليد  اعبماعة، أم الشعب، كينقل شفويا كباؼبمارسة عرب العادات

ضبد رشدم صاّب" ُب مفهـو األدب الشعيب كاليت أراء اؼبتباينة اليت عرضها "بعد التطرؽ إىل ىذه األ 
ػبصها ضمن ثبلث ؾبموعات ككذا الرأم اػباص" "حملمود مفلح البكر" قبدىا تشًتؾ مع بعضها ُب أىم 

 "خصائص األدب الشعيب".

                                                 
 .59، ص 2009البحث اؼبيداين ُب الًتاث الشعيب، منشورات كزارة الثقافة، مديرية الًتاث الشعيب، دمشق، د ط،  :ؿبمود مفلح البكر-(1)
 .60-59، ص نفسو  اؼبرجع-(2)
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 :في األدب الشعبي إشكالية األجناس-ب

إىل السَت إضافة األسطورة كاغبكاية الشعبية كاألمثاؿ، بُت  تباينت األجناس ُب األدب الشعيب ما 
كاألغاين الشعبية كاأللغاز كالفوازير كتعد "األسطورة ؾبمع العقيدة الشعبية كاليت حاكؿ اإلنساف األكؿ من 

ية اليت تصادفو كربَته، كىي مدخبل ضركريا لؤلدب الشعيب كالطبيعية كاإلنسان خبلؽبا تفسَت الظواىر الكونية
من أصولو ُب الزماف كباعتبارىا اجملاؿ الكامل عبميع األنواعومعظمها اليت تشعبت عنها، أما  باعتبارىا أصبل

ة فهي أشبو بالتاريخ اعبمعي أك القومي كىي ربكي طورا تاليا للطور األسطورم كتؤكد مالسَتة الشعبية أك اؼبلح
كأؾبادىا كأبطاؽبا كتصور كقائعها مع غَتىا كنزعاهتا إىل االرباد باعبماعات األخرل اليت مدىا مزايا اعبماعة كؿبا

 .(1)"تشرؾ معها ُب أصل كاحد من ناحية النسب

ة كؽبا كظائف تربوية جبانب تفسَتىا م"أما اغبكاية الشعبية فهي صورة أكثر بساطة من اؼبلح 
كىي تعتمد على الًتميز ُب التفسَت كالتجسيد أسلوبا ؽبا كاألغاين الشعبية ىي اليت األسطورم لبعض الظواىر 

ىل السمر كتعرب عن إاليت تعينو ُب العمل كتدعو  يتساير دكرة حياة اإلنساف من اؼبيبلد إىل هناية العمر كى
تستوعب حكمة الشعب ُب  اعبانبُت الركحي كاؼبادم من حياة اإلنساف، أما األمثاؿ فهي األقواؿ اؼبأثورة اليت

 .2)حياتو يصيغها ُب قوؿ مكثف"

ك أ"أخَتا تأٌب األلغاز كالفوازير اليت ؽبا كظيفتُت أساسيتُت إحدانبا ثقافية كاألخرل نفعية كالفصل  
بعضها البعض كيتداخل بعضها ُب البعض  جالتباين بُت ىذه األشكاؿ قد يكوف غَت كارد، ذلك أننا قبدىا يباز 

اآلخر ككثَتا ما يستعُت النوع األديب الواحد باألنواع األخرل كهبعلها عنصرا من عناصره كحلقة من حلقاتو 
نو يتوسل بضركب التعبَت أكعلى ذلك قبد األدب الشعيب ُب معظم أنواعو يتوسل بالشعر كالنثر معا، كما 

ؿ  على شيء فهو يدؿ على كحدة اؼبصدر النابعة عنو داإليقاع )...(، ىذا إف األخرل من اغبركة كاإلشارة ك 
 .(3)كافة ىذه األشكاؿ كىو اإلبداع الثقاُب الشعيب الذم تتمثل كحدتو ُب ىذا التمازج"

هنا تكمل بعضها نو ال يبكن الفصل بينها ألأبالرغم من التباين القائم بُت ىذه األجناس إال  
 نفس اؼببدع كىو الشعب.وىي نابعة من البعض

 

                                                 
 .13كماؿ الدين حسُت: دراسات ُب األدب الشعيب، ص -(1)

 14-13ص  نفسو ،   عاؼبرج (2)_
 .14كماؿ الدين حسُت: دراسات ُب األدب الشعيب، ص  -(3)
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 خصائص األدب الشعبي:-3

ضبد أيتسم األدب الشعيب دبجموعة من اػبصائص اليت كضعها الباحثُت كمن بينهم قبد الباحث " 
 ىل أف األدبإالذم بذؿ جهدا مشكورا ُب ىذا اجملاؿ متتبعا أراء عدة علماء ُب ذلك كخلص  رشدم صاّب

كالواقعية كاعبماعية كالتداخل أك التوظيف مع فركع اؼبعارؼ كاؼبعتقدات  الشعيب يبتاز عن الفصيح بػ )العراقة
( كاألدب الشعيب بعامة يعرب عن ركح اعبماعة كفلسفتها ُب اغبياة"  .(1)كاؼبمارسات اعبارية ُب حياة كل يـو

كما حدد "كماؿ الدين حسُت" طبسة من اػبصائص اليت سبيز األدب الشعيب ُب الدراسات اليت  
 حولو كتتمثل ُب:قدمها 

 العراقة:
وبمل السمات الشفاىية لعصور موغلة ُب القدـ كمع ذلك  ،ف يكوف ىذا األدب قديباأيقصد هبا " 

 مازالت سبارسو كتؤمن بو اعبماعات الشعبية كالشعوب حىت اآلف لقدرتو على إشباع حاجاتو الثقافية
 .(2)جتماعية معرفيا"كاإل 

 معركؼ منذ القدـ توارثتو الشعوب كتناقلتو فيما بينها جيبل عن جيل.من ىنا نستنتج اف االدب الشعيب 

 نتشار:إلاالشيوع ك 

 من قصد بو اؼبمارسة بُت كافة طبقات كفئات األمة، فبعض العادات الشعبية اؼبرتبطة بكثَت"ن 
نرل ُب السبوع اؼبناسبات اغبياتية، مازالت سبارس بُت كافة اؼبستويات كالطبقات كالفئات من أبناء الشعب كما 

واقف كآراء تتشابو مكاألعياد كزيارة اؼبقابر، أيضا األمثاؿ الشعبية اليت يستخدمها اعبميع ببل سبييز للتدليل على 
مع اؼبضرب األصيل للمثل كاألغاين كاغبكايات الشعبية، كحىت مع انتشار كسائل اإلعبلـ كما تقدمو من أغاين 

ك بالصياغة على أتها سواء ُب أصوؽبا أك من خبلؿ إعادة استلهامها كحكايات إال أهنا مازالت ربتفظ دبكان
 .(3)منواؽبا مع اغبفاظ على جوىرىا"

أم أف األدب الشعيب دبختلف أشكالو حاضرا بُت ـبتلف أفراد الشعب كمازاؿ ؿبافظا على بقائو بالرغم من 
 التطور التكنولوجي الذم غبق هبم كمّس شىت اجملاالت .

 
                                                 

 .85-84الشعيب، ص ؿبمود مفلح البكر: البحث اؼبيداين ُب الًتاث -(1)
 .14كماؿ الدين حسُت: دراسات ُب األدب الشعيب، ص -(2)
 .15، ص نفسو اؼبرجع -(3)
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 الشفاىي:التواتر 

ا كتواترىا شفاىة عرب األجياؿ حىت مع كجود التوثيق كالتدكين للكثَت ؽبسبتاز ىذه اإلبداعات بانتقا" 
 .(1)"منها فمازاؿ التواتر الشفاىي ىو األىم ُب انتشارىا

 دبعٌت أف ىذه اإلبداعات بقيت متناقلة شفاىة حىت مع ظهور عملية التدكين كالتوثيق.

 المركنة:

أثبتت الصياغات اؼبتعددة لكثَت من أشكاؿ التعبَت الشفاىي الشعيب باستمرار قدرة العقلية الشعبية " 
حتفاظها بكثَت من األشكاؿ األدبية اؼبأثورة إجبانب الشعبية اؼببدعة ُب إبداعها، فالواقع يؤكد على أف العبقرية 

لتعبَت كيتم ذلك تبعا للضركرات كالتغَتات فإهنا تضيف إليو أك ربذؼ منو دائما استجابة للوجداف اعبمعي ل
جتماعية اليت يتعرض ؽبا اإلنساف فاإلنساف ىو الكائن الوحيد الذم يتفاعل مع بيئاتو من الثقافية كاإل

 .(2)حولو"

نستنتج من ىذا الكبلـ أف الشعب ساىم ُب صياغة الكثَت من أشكاؿ التعبَت الشفهي باإلضافة إليها أك 
                   نلمس تفاعلو مع التغَتات الثقافية كاإلجتماعية اليت ربدث من حولو .  اغبذؼ منها ، كهبذا

 مجهولية المؤلف:

ف مل يكن كل نصوص األدب الشعيب، فهي تعرب عن كجداف صباعي كخربة صباعية إال يعرؼ معظم ك " 
دب نفسو اعبماعة أك الشعوب بأظباء اؼبؤلفُت بقدر ما عنيت باأل عنتتحد ُب موقف نفسي كاحد، حيث مل ت

اختفى اغبد الفاصل ُب األدب الشعيب بُت اؼببدع من ناحية كاؼبتلقي من ناحية أخرل كىو الشعب أك  انىكمن 
ف كاحد لذلك كلو كالستحالة أف آاعبماعة حىت يستطيع الباحث القوؿ بأف الشعب ىو اؼبؤلف كاؼبتلقي ُب 

 .(3)األمر ذبمعا للجماعة ُب ؿباكلة تأليف أك إبداع عمل صباعي" يكوف

من خبلؿ ماًب طرحو لبلص إىل أف األدب الشعيب ىو نتاج الذاكرة الشعبية ، مؤلفو كمتلقيو ىو الشعب نفسو 
 كال كجود إلسم ؿبدد أك شخص معُت .

 
                                                 

 .16كماؿ الدين حسُت: دراسات ُب األدب الشعيب، ص -(1)
 .16ص  اؼبرجع نفسو ،( _ 2)

  .17كماؿ الدين حسُت: دراسات ُب األدب الشعيب، ص   -(3)
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 ىل ىذه اػبصائص اؼبذكورة يبكن القوؿ أيضا خباصية أخرل كىي:إإضافة 

 كاقعية األدب الشعبي:

ارتباطا كثيقا  العجيبة فإنو مرتبطة ك بفعلى الرغم من أف األدب الشعيب يزخر بالرموز اػبيالية كالغري" 
بقضايا الشعب ككاقعو أما تلك التحليقات اػبيالية ُب عوامل الغرابة فهي تعبَت عن كاقعو اؼبتناقض، فهو من 
جهة يعيش كاقعا مريرا كمن جهة أخرل يطمح إىل كاقع ىادئ كمريح كصعوبة ربقيق ىذا الطموح ُب الواقع 

 .(1)هبعل اإلنساف يلجأ إىل ربقيقو ُب اػبياؿ"

أف األدب الشعيب إرتبط بقضايا األمة كعرب عن طموحاهتا كأحبلمها ، فقد كاف متنفسا للشعب الذم كجد دبا 
 فيو راحتو كحرية التعبَت كربقيق مامل يستطيع ربقيقو على أرض الواقع . 

لقدـ متوارث كمتداكؿ شفويا عرب داإطبلعنا على خصائص األدب الشعيب يبكننا القوؿ بأنو معركؼ من بعد
 جياؿ كال يعرؼ مؤلفو يبارس بُت ـبتلف فئات الشعب كىو يعرب عن كاقع األفراد.األ

  

                                                 
 .12-11الدرس كالتطبيق، ص ˗أضبد زغب: األدب الشعيب -(1)
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 المبحث الثاني: المثل الشعبي، المفهـو كالمصطلح، الموضوع كالوظيفة

 مفهـو المثل الشعبي:-1

نو قد تطرقنا من قبل إىل تعريف لفظة أقبل اغبديث عن مفهـو اؼبثل الشعيب البد من اإلشارة إىل  
 مصطلح "اؼبثل" كىو:  ضبط "الشعيب" عند دراستنا ؼبفهـو "األدب الشعيب"، كما علينا اآلف سول

 لغة:-أ

"الشيء الذم يضرب لشيء مثبل فيجعل مثلو، كُب "الصحاح" ما يضرب بو من األمثاؿ، قاؿ "اعبوىرم" 
 كمثل الشيء أيضا صفتو.

 .(1)لناىم سلفا كمثبل لآلخرين"كقد يكوف اؼبثل هبذه العربة، كمنو قولو عز كجل: "فجع 

 يء  الشّ  ثل  م  ، كقوؽبم "كما تدين تداف" كىو من قولك ىذا كبلـ"كأصل اؼبثل التماثل بُت الشيئُت ُب ال
نو أأف يتمثل بو، إال  ن، ٍب جعل كل حكمة سائرة مثبل كقد يأٌب القائل دبا وبسبهو  كش   بهو  كما تقوؿ ش  ثله  كم  

مثبل كضرب اؼبثل جعلو يسَت ُب الببلد من قولك ضرب ُب األرض، إذا سار فيها ال يتفق أف يسَت فبل يكوف 
 .(2)كمنو ظبي اؼبضارب مضاربا"

"كذكر "ابن العريب" أف اؼبثل )بفتح اؼبيم كالتاء( كاؼبثل )دبسر اؼبيم كفتح التاء( عبارة عن تشابو اؼبعاين  
اص احملسوسة، كقد يدخل أحدنبا على اآلخر ف اؼبثل )بكسر فسكوف( عبارة عن تشابو األشخأاؼبعقولة، ك 

كنقل "اؼبيداين" صاحب كتاب األمثاؿ عن "اؼبربد" أف اؼبثل قوؿ سائر يشبو بو حاؿ الثاين باألكؿ مأخوذ من 
، كفبلف أمثل من فبلف أم صبةبُت يديو" أم كقف مشبها الصورة اؼبنت : "م ثل  اؼبثاؿ كاألصل فيو التشبيو فقوؽبم

 .(3)الفضل"أشبو دبا لو من 
 " كيدؿ على معٌت الشبو كالنظَت كيبكن إرجاع كل األبنية اليت أخذتثل  "كاؼبثل من األصل الثبلثي "م   

 .(4)من ىذا األصل على ىذا اؼبعٌت"

                                                 
 .4134-4133لساف العرب، ص  :صباؿ الدين أبو الفضل بن منظور -(1)
ـ(، ص 1988-ىػ1408) 1ط ،1ج  بَتكت، لبناف،أيب ىبلؿ اغبسن بن عبد اهلل بن ظبل العسكرم: صبرة األمثاؿ، دار الكتب العلمية،  -(2)

11. 
 .18-17، ص 1981سعيد ؿبمد نصر اػبطيب، د ط،  :بَتكت، لبناف، تح، دار اؼبعرفة، األمثاؿ ُب القرآف الكرمي :ابن القيم جوزية -(3)
 .11، ص 1988، 1دار الفكر، دمشق، سوريا، ط ،دراسة تارىبية ربليلية-األمثاؿ العربية،  :عبد اجمليد قطامش -(4)
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نفس اؼبعٌت كىو "التشبيو  لمن خبلؿ تقديبنا ؼبفهـو "اؼبثل" لغة الحظنا أف ىذه اؼبفاىيم اللغوية ربم 
 كالنظَت".

 اصطالحا:-ب

عرفو "السيوطي" بقولو "اؼبثل ما ترضاه العامة كاػباصة ُب لفظو حىت ابتذلوه فيما بينهم كفاىوا بو ُب  
 .(1)ر ككصلوا بو إىل اؼبطالب القصية"دالسراء كالضراء كاستدركا بو اؼبمتنع من ال

كبلمهم سواءا ُب من خبلؿ مفهـو السيوطي للمثل قبده ذاؾ الذم يراه العامة كاػباصة حىت أهنم يضربونو ُب  
 السراء أك الضراء .

ىل مفهومو بقولو: "األمثاؿ نوع من أنواع األدب يبتاز بإهباز اللفظ إضبد أمُت" تطرؽ أ كما قبد " 
مة من األمم، كمزية األمثاؿ أهنا تنبع من كل أكحسن اؼبعٌت كلطف التشبيو كجودة الكناية كال تكاد زبلو منها 

 .(2)طبقات الشعب"

امُت ُب مفهومو فقد عرفو بأنو صبلة موجزة بليغة اللفظ مصيبة اؼبعٌت نابعة من ـبتلف طبقات أما أضبد 
 الشعب.

عرفو " رشدم صاّب " بقولو " اؼبثل ىو ىذ األسلوب الببلغي القصَت الذائع بالركاية الشفاىية  كذلك 
تو تامة الًتكيب حبيث يبكن أف ف تكوف عبارالقاعدة الذكؽ أك السلوؾ أك الرأم الشعيب كال ضركرة ألاؼببُت 

 .(3)ارات كالكنايات التقليدية"عشُب رحابو التشبيهات كاإل لنطو 

مفهـو رشدم صاّب للمثل يشًتؾ مع مفهـو سابقيو ُب أنو ذلك األسلوب الببلغي ُب اللفظ ، اؼبوجز ، 
 . اؼبتناقل شفاىة يعكس الذكؽ الشعيب ، يتضمن التشبيهات كاإلستعارات ككذا الكنايات

اؼبثل صبلة قصَتة موجزة مصيبة اؼبعٌت شائعة )ىل ىذا قبد "دائرة اؼبعارؼ الربيطانية تعرفو بقوؽبا: إإضافة  
قيقة بدقة اغب حضراؼبثل صبلة قصَتة مصيبة اؼبعٌت تست)ئرة اؼبعارؼ األمريكية ُب قوؽبا كأيضا دا(، ستعماؿاإل

غَت أديب كتكوف شكبل فلكلوريا شائعا ُب كل عامي ُب اجملتمعات األكىل بأسلوبأساسا  لدكتتو ،  الشائعة

                                                 
(، ص 1999-ىػ1460)1األمثاؿ كاغبكم، تر: فؤاد عبد اؼبنعم أضبد، دار الوطن للنشر، الرياض، ط :يب اؼباركدمبعلي بن ؿبمد بن ح-(1)

21. 
 .23، ص 2004ة، د ط، ضبد شعبلف: الشعب اؼبصرم ُب أمثالو العامية، اؽبيئة العامة لقصور الثقافة، القاىر أإبراىيم -(2)
 .25، ص نفسواؼبرجع -(3)
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كتقوؿ دائرة اؼبعارؼ الفرنسية ُب ىذا الصدد "األمثاؿ أصداء للتجربة كاؼبثل ىو اختصار معرب ُب  ( ، األجياؿ
 .(1)كلمات قليلة أصبح شعبيا"

 اؼبعٌت.تسم باإلهبار كالببلغة كإصابة يكأخَتا لبلص إىل أف اؼبثل شكل من أشكاؿ األدب الشعيب 

 كالوظيفة: المثل في التراث الشعبي العربي األىمية-2

حتلت األمثاؿ الشعبية جزءا ىاما من أجزاء الًتاث الشعيب: "فهي من أقدـ كسائل التعبَت ُب إلطاؼبا  
امل ضخم كزاخر بالتجارب اإلنسانية، ربمل ُب طياهتا قيما كأحكاما كمعتقدات شعبية عالنثر العريب كىي 

كلقد تناكؿ بعض األدباء األمثاؿ بالدراسة، حيث أهنم أكلوىا قسطا كافرا من اىتماماهتم كنذكر من )...( 
"ابن األثَت" ُب كتابو "اؼبثل السائر ُب أدب الكتاب كالشاعر" كأبو " كبينهم "اؼبيداين" ُب كتابو "ؾبمع األمثاؿ

و" ُب كتابو "العقد الفريد" كال زبلو اؼبكتبات رة األمثاؿ" ك "ابن عبده ربهىبلؿ اغبسن العسكرم "ُب كتابو "صب
 .(2)ه"از غمن قواميس ككتب كمصاحف تناكلت كأكضحت م

ياف شيء من اعبهود اؼببذكلة ُب حفظ األمثاؿ كتدكينها ُب اؼبصنفات قبد كذلك: "األلفاظ ب"كل 
العربية" لعبد القادر صاّب"، "األمثاؿ ثاؿ مضبد سليماف"، "األأعجمية ُب األمثاؿ العربية القديبة" لفتح اهلل األ

 .(3)عند العرب، طبيعتها كمنهج دراستها" "لعبد الكرمي ؿبمد حسُت"

من خبلؿ ىذه اؼبصنفات اليت أكردهتا على سبيل اؼبثاؿ فيما ىبص دراسة األمثاؿ ُب الًتاث العريب  
ز ال باس بو ُب ـبزكف اؼبكتبات العربية، كغَتىا العديد، تعكس لنا كاقع اؼبثل آنذاؾ كما نالو ىذا األخَت من حي

 ىل االىتماـ الكبَت الذم حظي بو من قبل الدراسيُت بصفة عامة كاؼبهتمُت جبمع اؼبثل بصفة خاصة.إإضافة 

كلؤلمثاؿ أنبية ال تقل شأنا عن غَتىا من األجناس األدبية الشعبية األخرل، "فهي كسيلة لنقل ذبارب  
زنة، كما أهنا رصد للسلوؾ اإلنساين ُب حاالت كمواقف متغَتة، فهي هتتم الفرد سواء كانت مفرحة أك ؿب

جتماعية اؼبتداخلة، كما أهنا تستعمل طريقة اإلرشاد، حيث تقـو بعرض اؼبواقف ٍب تًتؾ الفرصة بالعبلقات اإل
وجهة السليمة لتزاـ بذلك السلوؾ أك يتجاىلو، كذلك تسعى لتقومي سلوؾ الفرد لئلنساف بتوجيهو الللفرد ُب اإل

                                                 
 .28ص إبراىيم أضبد شعبلف: الشعب اؼبصرم ُب أمثالو العامية، -(1)
دراسة تارىبية كصفية، مذكرة لنيل شهادة اؼباجستَت، كلية اآلداب كالعلـو اإلجتماعية، قسم اللغة  ˗ي كهينة: األمثاؿ الشعبية دبنطقة اؼبهَتقاظب-(2)

 .71، ص 2009-2008العربية كآداهبا، جامعة اؼبسيلة، 
ض، د ط، مقتبسة من نصوص شرعية، دارة اؼبلك عبد العزيز، الريا ˗عبد العزيز بن ؿبمد السدحاف: أمثاؿ شعبية من اعبزيرة العربية -(3)

 .15ىػ، ص 1430
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اليت فيها اػبَت كالسبلـ لو كألبناء ؾبتمعو كىي نابعة من الشعب كىدفها ىو التعبَت عن كاقعو كعن ظركؼ 
 .(1)ي األعراؼ كالتقاليد"سجتماعية كتر عيش السكاف، عن نسائو كرجالو فهي تصور اغبياة اإل

صوير اؼبعاين، تصور األشخاص الزجر كتاغبث "كما أهنا كسيلة تربوية ألف فيها التذكَت كالوعظ ك  
 .(2)ذا قيل "اؼبثل أعوف شيء على البياف"لاف الستعانة الذىن فيها باغبواس كألعياف أثبت ُب األذى

ترجع اؼبكانة اليت حظيت هبا األمثاؿ بُت باقي بٍت جنسها ألنبيتها كضركرهتا اليت الزبفى على أم ناظر كقد  
اؼبرآة العاكسة لعقلية الشعوب كالوعاء اغبافظ ػببلصة ذبارهبم كاف ذلك منذ القدـ كليس اليـو فقط فهي 

 كحنكتهم ُب اغبياة ، كما أهنا ضركرية لتصويب كتقومي ما اعوّج .

ىل إنو كلما عرؼ اإلنساف ضربا من العلـو كمارسو ألفتو نفسو كاستأنست بو، فإذا ارربل عنو إ"ٍب  
 هظَت نا مثل بشيء فبا ألفتو أك ؽبفاحتيح إىل أف يضرب  منزلة أخرل حنت النفس إىل األكىل اؼبألوفة أيضا

نو ال غٌت عنو لعاـ كال أ حتياج، كحتياج إىل التمثيل ككجو اإللتستأنس بو كتطمئن إليو كمن ىنا نلمس اإل
ىل اؼبطلوب بدكنو كقد يكوف إحتياج قد يكوف ضركريا كذلك عند العجز عن الوصوؿ ف اإلأخاص، غَت 

 .(3)طمئناف"ستئناس كاإلستعانة بو كاإلحتياج إىل اإلربسنيا كذلك عند اإل

مثاؿ" نفسهم كتبُت لكم كيف فعلنا هبم كضربنا لكم األأ"قاؿ تعاىل"كسكنتم ُب مساكن الذين ظلموا  
نو ال التباس كال إشكاؿ بعد ضرب اؼبثل كمع ذلك مل يعتربكا، كضرب النيب صلى اهلل عليو كسلم أإشارة إىل 

لناس  )...( كمل يزؿ إىل اآلف اؼبدرسوف كشيوخ التعليم كالًتبية يضربوف األمثاؿ ُب كل أمر ككذا األمثاؿ الكثَتة ل
ىل األنصار "علموا أكالدكم العـو كالفركسة كرككىم فبا سار من اؼبثل كما إكتب عمر رضي اهلل عنو ك غَتىم 

 .(4)كالشغب"حسن من الشعر" فهذا نص على تعلم خصوما السائرة فإهنا أقطع للنزاع 

 .كمن ىنا نبلحظ أنو حىت الدين اإلسبلمي قبده قد حث على األمثاؿ كبُت مدل أنبيتها ُب حياة األفراد

ىذه األنبية اليت يكتسيها اؼبثل كاليت جعلت منو موضع دراسة لدل العديد من األدباء الذين ألفوا فيو   
عقدىا، أة اؼبثل تتعلق باإلنساف ُب أبسط حاالتو ك ا نابعة من الوظائف اليت يؤديها "ألف كظيفهكتب كثَتة، كل

إذ يلتصق حبياة الناس كطرائق سلوكهم ُب ؿبيط اجملتمع أك البيئة كما يلتصق باإلنسانية صبعاء ُب كل زماف 

                                                 
 .94-93دراسة تارىبية كصفية، ص  ˗َتهقاظبي كهينة: األمثاؿ الشعبية دبنطقة اؼب- (1)
 .21-20كدم: األمثاؿ كاغبكم، ص ر علي بن ؿبمد بن حبيب اؼبا- (2)
ـ( ، 1981-ىػ1401) 1، ط1زىر األكم ُب األمثاؿ كاغبكم، تح: ؿبمد األخضر، دار الثقافة، الدار البيضاء، اؼبغرب، ج :حسن اليوسي- (3)

 .34ص 
 .35، ص نفسو اؼبرجع - (4)
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على أف  ىار شكمكاف ألنو يتحدث عن مشاكل اإلنساف كتناقضات اغبياة اليت تنعكس على أفعالو خَتىا ك 
د كالتسجيل كالنقد كالتعرية كغَت ذلك من مهاـ شديدة صذلك يقـو بعملية الر اؼبثل كىو يتحدث عن 

 .(1)لتصاؽ باغبياة اليومية للشخص"اإل

 الفرؽ بين المثل الشعبي كالحكمة كالقوؿ السائر:-3
 الفرؽ بين المثل الشعبي كالحكمة:-أ

إف التداخل اؼبوجود بُت اؼبثل كاغبكمة جعل البعض يقوؿ بأف ىذين األخَتين كجهاف لعملة كاحدة  
ىناؾ نقطة دقيقة بُت اغبكمة كاؼبثل فقد ينطوم اؼبثل على اغبكمة أحيانا، أك تصاغ اغبكمة ُب صورة "نو أغَت 

ء التأمل أحداث كقصص كذبارب مثل كال يعٍت ىذا أف اؼبثل ىو اغبكمة دكما، كاغبكمة تأمل كقد يكوف كرا
بذاهتا، كال بلحمها كدمها كإمبا ىي خبلصات مستقطرة من ذلك  احداثأكلكنها ليست ذبارب مستقلة كال 

كراءه حدثو أك قصتو بالذات كقد يكوف ك  ك تقع لغَته، على حُت يكوف اؼبثل كأمامو صاحبوأتقع لصاحبها 
ا كعفويا ال متكلفا كال متمهبل تعمل فيو األناة كالتفكَت تعبَتا مباشرا كليس تعبَتا مستقطرا كيكوف آني

 .(2)عملهما"

بالرغم من التشابو القائم بُت كل من اؼبثل كاغبكمة إال أف ىذا اليسمح لنا القوؿ أهنما نفس الشيء فاغبكمة 
تأمل من كراءه أحداث كقصص ليست مستقلة بذاهتا ، قد تقع لصاحبها أك لغَته عكس اؼبثل الذم لو 

 صاحبو كمن كراءه قصتو اليت ضرب فيها .

باإلضافة إىل ىذه الفركؽ قبد كذلك: "اغبكمة عبارة عن خبلصة ذبربة اغبكيم ُب حياتو كالذم  
ر كاإلهبار ُب التعبَت صيكوف بالضركرة شخصا مسنا خرب اغبياة كجرهبا فاستنتج منها ىذه اغبكم كتتميز بالق

الشعيب ىو حكمة الشعب  هة اػبَت كالسداد، بينما ُب اؼبقابل قبد اؼبثلكىدفها ىو توجيو السلوؾ اإلنساين كج
جتماعية ال تتمتع بقدر من اؼبعرفة فهو كليد البيئة ينتشر ُب اجملتمع فيصبح إفلسفتو ألنو صادر من قبل فئات 

كمكاف  زماف نو ال يرقى إىل مستول اغبكمة )...(، اؼبثل يصلح ُبأمتداكال عندىم، يتميز ببساطة تعبَته، كما 
 بينما اغبكمة ال ُتزماف كمكاف كما أف اؼبثل يصدر من البسطاء األمي لكل معينُت كليس كاغبكمة تصلح

 .(3)تصدر إال من أفواه اغبكماء الذين خربكا اغبياة كصار لديهم قدر كاؼ من اؼبعرفة"

                                                 
 .51إبراىيم أضبد شعبلف: الشعب اؼبصرم ُب أمثالو العامية، ص - (1)
 .156، ص 1990عبزائرم، اؼبؤسسة الوطنية للكتاب، اعبزائر، د ط، منطلقات التفكَت ُب األدب الشعيب ا :التلي بن الشيخ - (2)
 .88-87دراسة تارىبية كصفية، ص  ˗قاظبي كهينة: األمثاؿ الشعبية دبنطقة اؼبهَت - (3)
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هتدؼ لتقومي السلوؾ بُت اؼبثل كاغبكمة فركقات عديدة كأف قبد اغبكمة تصدر من أشخاص ؿبنكُت ، 
 بذلك القدر الكاُب من اؼبعرفة . عاإلنساين عكس اؼبثل النابع من فئة الشعب اليت ال تتمت

ضف إىل ذلك اؼبثل يبثل الذاكرة اعبماعية ال ىبص فردا بعينو، ألنو منتوج صباعي تؤلفو اعبماعة " 
ليت قدمها الشيخ عبد الرضبن اجملذكب، ة اؼبؤلف كىي من إنتاج فردم كاغبكم افكتردده أما اغبكمة فهي معرك 
 .(1)كالشيخ سيدم اغباج عيسى"

"غرض اغبكمة اإلعبلـ كاإلرشاد كالوعظ كالبياف كأما اؼبثل فبل يقع إال ُب األقواؿ دكف األفعاؿ كما قبد أيضا 
غرضها الداليل ف األمثاؿ ؽبا أكمن ٍب فإف غرض اؼبثل بياف اؼبشاهبة ُب الواقعة كال تقع اغبكمة لذلك، كما 

 وم كال يقع ذلك ُب اغبكمة كقد اختص اؼبثل بزيادة شيوعو أما اغبكمة فبللغكال

حتجاج بو ُب حاؿ اؼبشاهبة رض اؼبطركؽ من اؼبثل اإلغنلحظ فيها الشيوع نفسو الذم ظهر ُب اؼبثل )...( كال
 .(2)حتجاج أك ما شابو ذلك"بُت الواقعتُت أما اغبكمة فبل تقاؿ لغرض اإل

 الفركقات العديدة اليت كجداهنا بُت كل من اؼبثل الشعيب كاغبكمة ذبعل من الصعب القوؿ أهنما كاحد . ىذه

 الفرؽ بين المثل الشعبي كالقوؿ السائر:-ب

التشابو الذم هبمع اؼبثل مع القوؿ جعل تصنيفهما أمر صعب خصوصا إذا ما علمنا أف "ىناؾ  إف  
النحو كالصرؼ كاستشهد هبا النحاة على قضايا كبوية كصرفية من غَت  كثَتا من األقواؿ كانت مبثوثة ُب كتب

ذا لف كانت أمثاال أكال ككذلكفإف كتب األمثاؿ مل تذكر ىذه األقواؿ ضمن األمثاؿ اليت أكردهتا، ك إأف يذكركا 
وف األقواؿ كاألمثاؿ ُب قائمة كاحدة لعدـ القدرة على التمييز ضعفإف بعض فبن وبققوف كتب النحو كاللغة ي

اضت هبا األلسن كاستشهد هبا النحاة ُب مصنفاهتم اللغوية فرت ك هتإشبينها )...( كىناؾ طائفة من األقواؿ 
 .(3)لشيوعها كقصر عباراهتا فبا كانت سببا الختبلطها باألمثاؿ العربية"

ة األمثاؿ عند االستدالؿ هبا كال أدرجت ُب كتب األمثاؿ أيضا حىت يشار "كلكن النحاة مل يدرجوىا ُب طائف
بإمكاف الدارس ك إليها أهنا من األمثاؿ فبا دفع عددا من ؿبققي كتب اللغة كالنحو أف يضعوىا ُب قائمة كاحدة 

 اػبصائص إف أمعن النظر فيها التوصل إىل كوهنا أقرب لؤلمثاؿ حينا أك األقواؿ حينا آخر كذلك بالنظر إىل

                                                 
 .88، ص ة كصفي تارىبية دراسة˗قاظبي كهينة: األمثاؿ الشعبية دبنطقة اؼبهَت- (1)
دراسة لغوية داللية، رسالة لنيل شهادة اؼباجستَت ُب اللغة العربية كأداهبا، كلية اآلداب،  ˗اضبد جاسر عبد اهلل العبد اهلل: ؾبمع االمثاؿ للميداين- (2)

 .27، ص 2011-2010قسم اللغة العربية، جامعة الشرؽ األكسط، 
 .28-27، ص نفسو اؼبرجع– (3)
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ف مل يدرج العلماء الذين دكنوا األمثاؿ ىذه األقواؿ ُب إالعامة اليت تظهر ُب األمثاؿ دكف األقواؿ اؼبشهورة، ك 
 .(1)فلعل ذلك عائد إىل اعتقادىم أهنا ليست من األمثاؿ" األمثاؿ طائفة

نو كبلنبا )اغبكمة أىل إبعد أف ربدثنا عن الفرؽ بُت اؼبثل كاغبكمة ككذا اؼبثل كالقوؿ السائر، لبلص  
 قائماف بذاهتما كمستقبلف سباما عن اؼبثل بالرغم من التشابو القائم معو. فكالقوؿ السائر( شكبلف أدبيا

 خصائص المثل الشعبي الجزائرم:-4

يتقاطع اؼبثل الشعيب اعبزائرم ُب خصائصو مع أىم خصائص اؼبثل الشعيب العاؼبي"فهو هبلب االىتماـ  
كيوضح اؼبقصود أك يؤكده، بل كىو جد مثَت للخياؿ كعوف كبَت على الفهم فهو متعة ُب نفس الوقت للفكر 

نضم كإهباز كسبثيل )...( كاؼبشاعر فكل شيء فيو لو تأثَت على العقل كاإلحساس من سجع كإيقاع كببلغة ك 
فاألمثاؿ قليلة اللفظ كثَتة اؼبعاين كىي ربتوم على مبط من األخبلؽ كعلى فلسفة بل على فن اغبياة، فإهنا 

ما تكنو الشعوب ُب أعماؽ أنفسهم ككذلك يكاد يعرؼ قائلوىا من بُت ىذه الشعوب دبجرد اإلطبلع عتعرب 
 .(2)"على مضموهنا كأسلوهبا كطريقة التفكَت فيها

ستخداما فنيا يبتعد عن كل ربديد لغوم كُب إىل ىذه اػبصائص قبد اؼبثل يستخدـ األلفاظ إ"إضافة  
ع ىذه األلفاظ أف تربط بُت األفكار ربطا قويا متماسكا، كما ال يعرؼ اؼبثل الًتكيب اؼبوحد الذم يعرض سك 

ؿ ىذه اللقطات اؼبتنوعة يربز اؼبعٌت الفكرة عرضا مسلسبل، كإمبا يقدـ لقطات متنوعة من التجربة، كمن خبل
)...( كغالبا ما وبتوم اؼبثل على اعبمل اؼبتعارضة اليت تصور متناقضات اغبياة كىذا التنوع كالتعارض ُب 

 .(3)ىل خلق اؼبثل"إالركحي الشعيب الذم يدعو  ىتماـااللعامل  نعكاسااألسلوب ليس سول 

"كما يبكن أف يكوف اؼبثل تكوينا منطقيا يربط النتيجة باؼبقدمة كيتكوف من صبلة فرعية كصبلة أخرل  
رئيسية، إضافة إىل أننا قبده يتميز حبركتو اإليقاعية اليت تنجم عن استخداـ الوزف كاإليقاع الذم من شانو أف 

ى كجو التقريب ُب الوزف كاإليقاع حىت علاؼبتحدتاف  ف تنتهي العبارتافإيصنع الشكل اللغوم اؼبقفل، فما 
 د قب اؼبثل بأسلوب التكرار فضبل عن الوزف كاإليقاع كذلك لزيادة عنصر التأثَت، كما تعُتينتهي اؼبثل: كقد يس

                                                 
 .28ص دراسة لغوية داللية ،  –، ؾبمع األمثاؿ للميداين  عبد اهلل العبد اهلل أضبد جاسر– (1)
باألمثاؿ يتضح اؼبقاؿ، تر: عبد الرضبن حاج صاّب، ديواف اؼبطبوعات اعبامعية، اعبزائر، د ط، د ت،  -األمثاؿ الشعبية اعبزائرية :قادة بوتارف- (2)

 .5-4ص 
 .146-145نبيلة إبراىيم: أشكاؿ التعبَت ُب األدب الشعيب، دار هنضة مصر للطبع كالنشر، القاىرة، د ط، د ت، ص - (3)
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ية حيث تستخدـ كلمة القوؿ على سبيل اغبكاية  مثل: "ضربوا األعور على كامن األمثاؿ اليت ؽبا طابع اغب
 .(1)نو"عينو، قاؿ خسرانو خسرا

من خبلؿ ماتطرقنا إليو يبكننا القوؿ أف اؼبثل الشعيب اعبزائرم يشًتؾ ُب خصائصو مع اػبصائص اؼبعهودة 
، كتعد الدالالت اليت وبيل إليها كالقصة اليت قيل فيها ىي اليت ربدد اؼبعٌت للمثل من إهباز اللفظ كببلغة

 ىويتو إف كاف جزائريا أك غَت ذلك .

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
                                                 

 .146، ص نبيلة إبراىيم: أشكاؿ التعبَت ُب األدب الشعيب ينظر: - (1)
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 الثالث: الحكاية الشعبية، المفهـو كالمصطلح، الموضوع كالوظيفة المبحث

 مفهـو الحكاية الشعبية:-1

 لغة:-أ

حكاىا أبو عبيدة كحكيت فعلو كحاكيتو، إذا  :حكيت عنو الكبلـ حكاية كحكوت لغة "حكا، حكى:
حكيت العقدة أٌت، ك لت مثل فعلو كىيئتو كاحملاكاة اؼبشاهبة يقاؿ: فبلف وبكي الشمس حسنا كوباكيها دبععف

 .(1)حكي(: أم فوؽ ما أقوؿ من اغبكاية"ألغة ُب أحكأهتا إذا قويتها كشددهتا كيركل )فوؽ ما 
( شاهبو ُب ه: نقلو فهو حاؾ )ج( حكاة )حاكاديثكعنو اغب-شاهبو-تى دبثلو كأحكاية -")حكى( الشيء

 ل أك غَتنبا.عالقوؿ أك الف
 .(2))اغبكاية(: ما وبكى كيقص كقع أكزبيل"

 يبكن القوؿ أف اغبكاية من احملاكاة كىي تعٍت اؼبماثلة كالتقليد

 اصطالحا:-ب

 تعددت تعريفاهتا ُب االصطبلح فنجدىا: 
ك البطويل ُب توجيو أ"اغبكاية الشعبية ىي اليت ترتبط بالزماف كاؼبكاف كالعرؽ كبأشخاص ؽبم دكرىم الركحي 

رؼ بالتايل شخصياهتا اإلنسانية كأمكنة جرياف اجملتمع، كيعرؼ ُب الغالب األعم زمن حدكثها كتع
 .(3)أحداثها"

من خبلؿ ىذا التعريف يبكننا القوؿ أف اغبكاية الشعبية جنس أديب معركؼ منذ القدـ مرتبطة بالزماف ك 
 .اؼبكاف تعكس قصة كقعت ُب زمن ؿبدد، ؽبا ىذؼ تصبو إليو

 كىناؾ من يرل أهنا: 

نثريا يركم أحداثا خيالية ال يعتقد راكيها كمتلقيها ُب حدكثها  أساسا يكوفمشافهة "أثر قصصي ينتقل 
 .(4)جية الوقت كالعربة"ز ىل التسلية كتإلي، تنسب عادة لبشر كحيوانات ككائنات خارقة هتدؼ عالف

                                                 
 .269ص  ،( ـ2009-ىػ1430ط ) أيب نصر إظباعيل بن ضباد اعبوىرم: الصحاح: تح ؿبمد ؿبمد تامر، دار اغبديث، القاىرة، د-(1)
 .165ـ، ص 1989ؾبمع اللغة العربية: اؼبعجم الوجيز، دار التحرير للطبع كالنشر، صبهورية مصر العربية، د ط، -(2)
 .80، ص 2013، دط، 1ؿبمد عيبلف: ؿباضرات ُب األدب الشعيب اعبزائرم، دار العلـو للنشر كالتوزيع، ج-(3)
 .185األدب الشعيب اعبزائرم، دار القصبة للنشر، اعبزائر، د ط، د ت، ص و: يعبد اغبميد بورا-(4)
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نستنتج من خبلؿ ىذا أهنا غَت مدكنة تعاِب أحداثا خرافية، شخصيتها خارقة للمألوؼ تسعى للتسلية كىذا ما 
 .كاية اػبرافيةيعرؼ باغب

ىتماـ الباحثُت السوسيولوجيُت إكشغلت  لخر ع قبدىا قد مشلت العلـو األسالشا هاكنظرا ؼبفهوم 
ة السوسيولوجية ُب اغبكاية الشعبية جزءا من ثقافة بُت حيث ترل: "اؼبقار ينثربولوجكعلماء النفس كالباحثُت األ

 ا من األسبلؼ.شفاىية تعرب عن صباعات مغلقة ذبًت قيمها اليت استمدهت
ة بكاؼبقار  ،كعلم النفس خاصة علم نفس األعماؽ يرل ُب اغبكاية الشعبية مصاغبة بُت الذات كالنمو 

ىذه  ىنثركبولوجية ترل أف اغبكاية الشعبية تسجل تاريخ سبللة معينة كقيم صباعة متميزة كتضفي علاأل
 .(1)ثنية"إاعبماعة خصوصيات 

 الجزائرية:أنواع الحكاية الشعبية -2
 جتماعية كحكاية األجدادتنوعت اغبكاية الشعبية اعبزائرية تبعا لتنوع مضامينها ما بُت اغبكاية اإل 

ىل جانب اغبكاية البطولية كحكايات الثورة التحريرية ككذا حكايات العمل "فاغبكاية إككرامات بعضهم 
ية )...( كتركم أحداثها أغلب العامة ألهنا جتماعية ىي اليت تتناكؿ موضوعات فبا يدكر ُب اغبياة اليوماإل

هنم معاصركف للتجربة تعيش ذبارهبا كتتفاعل دبا تراه باؼبشاىدة، كما أف معظم أحداثها معركؼ زمنها أل
كركف فيها بأظبائهم د هنم أصدقاء أك أقرباء للشخصيات اليت قامت باألحداث، كذا قبد األبطاؿ يكلظركفها كأل

لمس ىذا النوع من اغبكايات ُب اجملتمع اعبزائرم تلك اليت عرفت زمن الثورة التحريرية اهتم اغبقيقية، كنفكصي
م ال هبب ذفتضمنت مواقف الثوار كبطوالهتم كانتصاراهتم فبا جعلها مصدرا من مصادر كتابة تاريخ اعبزائر ال

 .(2)إغفالو، تتميز بأسلوب بسيط يبثل لغة الناس اؼبتعارؼ عليها"

اإلجتماعية حضورا بارزا ُب اجملتمع اعبزائرم خصوصا مع تزامن الثورة التحريرية ، حيث  لقد كاف للحكاية
تناكلت فحوؿ الثوار كجسدت بطوالهتم ، كما كانت تعطي اغبرية لؤلفراد للتعبَت عن مواقفهم كإبداء الرأم 

 خصوصا مع السيطرة اليت فرضها عليهم اؼبستعمر.

ف يكوف جزءا من أجداد ككرامات بعضهم كيكاد ىذا النوع ىل ذلك قبد أيضا "حكاية األإإضافة  
عتقاد ُب العرؼ العامي اعبزائرم كىو عند العواـ كما ىو عند اؼبثقفُت إال القلة القليلة من ىؤالء اؼبثقفُت اإل

 األجداد  مات اعبد أكاناكؿ كر تالذين يركنو كال يؤمنوف بصحة كقائعو )...(، كاغبكايات ُب ىذا اؼبوضوع ت

                                                 
 .06ؿبمد فخر الدين: اغبكاية الشعبية اؼبغربية، تق: مصطفى يعلى، دار نشر اؼبعرفة، د ط، د ت، ص  -(1)
 .84-83ؿبمد عيبلف: ؿباضرات ُب األدب الشعيب اعبزائرم، ص  -(2)
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بة إليهم قدرة  على ربدم كمواقفهم كمآثرىم اػبالدة، كمن األعماؿ اؼبنسو جد كاحد  لذين يلتقوف ُبا
للمظلـو كتلبية طلب من يستنجد هبم، كمن العامة من يعتقد أف أركاح األكلياء ربرس أبناءىم  نتقاـاالك الشركر 

 .(1)ويل"هلتكىذا النوع من اغبكاية سبتزج موضوعاتو باػبرافة كتسوده اؼببالغة كا

ىذا النوع من اغبكايات يدخل ضمن اغبكاية اػبرافية ، حيث يسرم اإلعتقاد بأف ىناؾ أجداد ؽبم قدرة 
خارقة هبا يتحدكف األشرار كينتقموف للمظلـو كيلبوف حاجة من استنجد هبم ، كىناؾ من يطلق عليهم إسم 

 األكلياء الصاغبُت كما يتربكوف هبم .

يركم ىذا النوع من اغبكايات صور البطولة كالشجاعة كالدفاع عن العرش أك "اغبكاية البطولية:  
شخصياتو على الشخصيات األخرل  غىف كيربز فيها بطل كاحد تطدك كار أك القبيلة كاألشخاص فيها معدك دال

رض العدؿ كوبمي األرض كالعباد ككما يكوف فاليت تساعده أك اليت يصارعها كىو يبثل جانب اػبَت الذم ي
الدالة   زلةلبطل فردا يكوف أيضا صباعة كصراع قبيلة مع قبيلة أخرل، كيعتمد أسلوهبا على األلفاظ العامية اعبا

 .(2)ويل كاإلثارة"هكما نلمس فيها اؼببالغة فبتزجة بالت

كما نلحظ نوعا آخر برز خصوصا مع اإلستعمار الفرنسي كىو "حكايات الثورة التحريرية، حيث  
اتو، كأصبح يتناكؿ مواقف اجملاىدين ئعم صبيع أفراد الشعب على اختبلؼ طبقاتو كفظهر بقوة كشاع إذ 

وؿ من أجل ربقيق غاية هكالسوىاد واؿ ُب اعبباؿ كالىألاربملهم للمشاؽ ك كدفاعهم عن كطنهم اعبزائر ك 
تميز مواضيعها الوطن كتربوع مشًتكة كىي طرد احملتل اؼبغتصب لؤلرض اعبزائرية بالقوة كربقيق اغبرية ُب كافة 

 .(3)نو"أالعدك كالتقليل من ش َتقبتح
راعهم مع الوقت لزيادة صكىي تتناكؿ عبلقات العماؿ فيما بينهم ك  ،كأخَتا قبد "حكايات العمل 

جل اؼبناصب كما يتخلل ذلك من أهم مع بعضهم من عراص اإلنتاج أك قباحهم ُب اغبفاظ على اآلالت أك
 .(4)اليت تدكر ُب اػبفاء"مظاىر الغَتة كاغبسد كاؼبكائد 

 وعات كأىداؼ الحكاية الشعبية الجزائرية:ضمو -3

ارتبطت موضوعات اغبكاية الشعبية اعبزائرية بالظركؼ اليت عاشها الفرد بصفة خاصة كاجملتمع بصفة  
عامة "كقد تطورت مضامينها بتطور اغبياة من حوؿ اإلنساف اعبزائرم فبعد أف كانت ُب القركف األكىل من 

                                                 
 .85-84، ص ؿبمد عيبلف: ؿباضرات ُب األدب الشعيب اعبزائرم  -(1)
 .85، ص نفسو ينظر، اؼبرجع  -(2)
 .86-85، ص  ؿبمد عيبلف: ؿباضرات ُب األدب الشعيب اعبزائرم -(3)
 .86، ص اؼبرجع نفسو -(4)
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نساف ر اإلسبلـ تطورت لتعرب عن مشاغل اإلشسيادة اإلسبلـ ُب ببلدنا تتعلق باؼبغازم كدكر األبطاؿ ُب ن
كالتطور الذم يشهده، كما تطورت ُب أسلوهبا كتغَتت أحداثها كأصبحت تتناكؿ األحداث الناشئة عن  اليومية

ؿ أصبحت تتناكؿ مشاكل العماؿ ُب ستقبلود اؼبتأخرة كمع ؾبيء اإلهالصراعات الطبقية ُب اجملتمع ُب الع
 .(1)جتماعي كالثقاُب"قتصادية كالتطور اإلاؼبعامل كالفبلحُت ُب اغبقوؿ كدكر اإلنساف ُب التنمية اإل

جتماعي، حيث استهدفت سعادة اإلنساف كغرس القيم النبيلة ا على الواقع اإلهىتمامإ"كما انصب 
جتماعية اؼبختلفة كرغبات الزكاج كمشاكل العنوسة ؼبواضيع اإلنو الظلم كالقهر كاغبرماف، كتعد احُب عامل يط

ستطاع إاؼبواضيع منطلقات ىامة من كالفقر كالغٌت الفاحش كالظلم كالقهر كالرغبة ُب التملك كالسيطرةكغَتىا 
ف يبٍت قصصو الشعيب كينوع ُب موضوعاتو اليت تتناسب كالواقع النفسي أؽبا بلالقصاص اعبزائرم من خ

ىتمت بنقد اجملتمع اعبزائرم بغية إصبلح حالو من خبلؿ  تصوير إجتماعي كالسياسي الذم وبياه، كذلك كاإل
جتماعي من أىم العوامل إحتبلؿ الفرنسي للببلد كما اقبر عنو من ىيمنة سياسة كجور كاقعو اؼبزرم، كيعد اإل

ن كسائل التخفيف عن اؼبكبوتات اليت أدت إىل ركاج فن اغبكاية الشعبية اعبزائرية إذتعد كسيلة ىامة م
 .(2)الشعبية"

عنو من جهة  للتنفيس كُب األخَت يبكننا القوؿ أف اغبكاية الشعبية راجت ُب أكساط اجملتمع اعبزائرم 
المو كما القاه من معاناة كما عاناه من كيبلت من جهة أخرل ُب قالب قصصي أديب صبيل أكللتعبَت عن 

 كأسلوب فٍت متميز.

 حكاية الشعبية الجزائرية:خصائص ال-4

تشًتؾ اغبكاية الشعبية اعبزائرية ُب خصائصها مع أىم خصائص اغبكاية الشعبية اؼبتمثلة ُب:  
"التداكؿ الشفوم كالتوارث جيبل عن جيل كاعبهل باؼبؤلف كوهنا من إبداع اؼبخيلة الشعبية اعبماعية كاعتمادىا 

اعبماعة الشعبية، أما من حيث الشكل فهي قصة مكتملة ؽبا بداية ك أاللهجة اؼبشًتكة بُت صبيع أفراد الشعب 
 ألسلوب فهي تتميز ببساطة األلفاظككسط كهناية كشخصيات كعقدة كحبكة كما إىل ذلك، أما من ناحيةا

 .(3)كسبلسة العبارات"
اؼبواضع كمن خصائصها أيضا أهنا "سبتد طويبل ُب الزماف، كتشغل حيزا كبَتا ُب اؼبكاف، فتتغَت فيها  

يستقر كل شيء، كعلى األغلب ال وبدد الزماف كال اؼبكاف فالزماف ىو  حىتود كال تنتهي اغبوادث هكتتبدؿ الع

                                                 
 .83، ص ؿبمد عيبلف: ؿباضرات ُب االدب الشعيب اعبزائرم  -(1)
دراسة ميدانية، مذكرة لنيل شهادة اؼباجستَت، كلية معهد اآلداب كالعلـو اإلجتماعية،  -مرمي: اغبكاية الشعبية ُب منطقة اؼبسيلة شينظر، بربا-(2)

 .36-35،  ص 2012-2011قسم اللغة العربية كآداهبا، جامعة اؼبسيلة، 
 .97أمينة فزازم: مناىج دراسات االدب الشعيب، ص -(3)
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قدمي الزماف كسالف العصر كاألكاف كاؼبكاف ىو بلد من بلداف اهلل الواسعة، كالشخصيات ُب اغبكاية كاضحة 
قدـ لنا تألسرة أك دبكانتها ُب اجملتمع، كما ؿبددة كىي على األغلب شخصيات مبطية تتحدد دبوقعها ُب ا

شخصيات غَت بشرية كثَتة، ذات دكر فريد كمتميز كغالبا ما تكوف كفية لئلنساف، ـبلصة لو تساعده على 
اػببلص حُت ال هبد اؼبساعدة عند البشر كمن تلك الشخصيات السمكة اليت تقدـ الرزؽ الوفَت للصياد على 

ينها كيساعدىا، كما عيعيدىا إىل البحر كاألفعى اليت تقدـ العوف كاػبَت ؼبن يها من الشبكة ك قشرط أف يطل
ل السحر كحولت إىل حيواف أك نبات أك صباد كال تنتهي اغبكاية حىت عتقدـ شخصيات بشرية مسخت بف

 .(1)يعود اؼبسخ على ما كاف عليو ُب كضع أكـر من قبل أك أفضل كلكن بعد معاناة

صية تعكس أصوؽبا اعبزائرية حيث أهنا :"تصيغ أحداثها صياغة تربطها كما قبدىا تتفرد خبصو  
بالعنصر الديٍت كذبعل البطل يتصرؼ كفقا لتعاليم الدين اإلسبلمي الذم ىو دين الشعب اعبزائرم )...( كما 
قبد اإليباف بالقضاء كالقدر كىي خاصية تطبع القصص الشعيب اعبزائرم كىي مستمدة من الركح اإلسبلمية 

مقدر، ريب أراد" عقب بعض األحداث  ،الدين اإلسبلمي للمجتمع اعبزائرم، ككذلك قبد كلمات "مكتوبك 
 .(2)اليت يعجز اإلنساف أمامها"

إضافة إىل اػبصائص اليت ذكرناىا سابقا فإننا نلمس عنصر اؼببالغة حاضر خصوصا "إذا ما تأملنا ُب  
ربملو من فوارؽ كعجائب كمعتقدات أنبها حكايات اغبكايات الشعبية اعبزائرية فإننا سنصطدـ دبا 

الغولوالغولة، قصص األكلياء اػبارقة كتحقيق اؼبعجزات كالرؤل، حكايات قبور األكلياء أسرارىا، قصص السحر 
كاعبن كاألركاح )...( كاعبدير بالذكر أف الغيبلنبصفة اعبن الشياطُت حاضرة كبقوة داخل اغبكايات اعبزائرية 

كل غبم البشر، تحدد صفاهتا اعبسدية، سبتاز حببها كتعطشها ألككائنات غريبة األطوار بدكف أن  كاليت تعرضها
كؽبا من الوظائف كاألدكار ما هبعلها ؿبورا رئيسيا داخل نص اغبكاية، حيث  تصور كقول شريرة دائمة الصراع 

 .(3)كذلك حكاية "عشبة خضار"  "كمع اإلنساف مثل حكاية "لوقبة بنت الغوؿ

د "ظلت صور الغولة عالقة ُب اؼبخيلة الشعبية اعبزائرية سبتؤل هبا اغبكايات الشعبية باختبلؼ كق 
ل صفات اؼبرأة أحيانا لتحقيق أغراضها كحكاية "عشق الغولة" اليت تزكجت بإنساف إال أهنا مل تنتحأنواعها 

باعبوع )...( كمن النماذج األسطورية كلدىا ؼبا أحست  تستطع أف تتصف بصفات البشر بعدما أكلت نصف

                                                 
-ىػ1426) 1بَتكت، لبناف، طدراسة ربليلية للحكاية الشعبية،  دار اؼبعرفة للطباعة كالنشر،  -ضبد زياد ؿببك: من الًتاث الشعيبأ-(1)

 .27-22، صـ(2005
 .82ؿبمد عيبلف: ؿباضرات ُب األدب الشعيب اعبزائرم، ص -(2)
دراسة إجتماعية أدبية، رسالة دكتوراه، كلية  -عبية ُب الغرب اعبزائرمجتماعي كالقيم األخبلقية ُب اغبكاية الشسونسي صليحة: السلوؾ اإل -(3)

 .62، ص 2012العلـو اإلنسانية كاإلجتماعية، قسم الثقافة الشعبية، زبصص أدب شعيب، جامعة أيب بكر بلقايد، 
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نزار" إلو أية اليت كانت تتمثل ُب اؼبطر كالشمس كحكاية "ؽباؼبتناثرة ُب اغبكاية الشعبية اعبزائرية تلك القول اإل
 لتفنقاد أبناء قبيلتها من اعبفاؼ ليصبح بعد ذلك يوما وبالذم قدمت لو الفتاة اعبميلة جسدىا قربانا إلاؼبطر 

نزكؿ اؼبطر أك ما يسمى ُب حكايات أخرل "بغنجة" )...( كذلك شهدت اغبكايات الشعبية جل أبو من 
اعبزائرية العديد من عناصر اػبرافة كالسحر كالتحوؿ كاؼبسخ كالكثَت من القدرات اػبارقة ُب التغيَت كربقيق 

ىذا إىل جانب بعض ىل غزاؿ، إفيها الطفل مسخ اؼبعجزات مثل ما تركيو لنا حكاية "بقرة اليتامى"، حيث 
التغلب على العقبات كمساعدة اآلخرين مثل: حكاية "جازية" اليت ًب  ُباألدكات السحرية اليت تساعد البطل 
 (1) .       نتصار على الساحر"ىل ـبيم "دياب بٍت غاًل" بعد اإلإاختطافها من ساحر يهودم كأعادىا 

                                                 
 .63-62ص ، سونسي صليحة: السلوؾ اإلجتماعي كالقيم األخبلقية ُب اغبكاية الشعبية ُب الغرب اعبزائرم -(1)
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الداللية لألمثاؿ كالحكايات الشعبية بمنطقة  التحليلية الفصل الثاني: الدراسة
 جيجل

 المبحث األكؿ: مدكنة الدراسة
ذ نلحظ ذلك ُب أصوؽبا اؼبتجذرة إعرؽ اؼبناطق اعبزائرية كأقدمها، فبا ال شك فيو أف جيجل من أ 

كائل األراضي اليت داس عليها أبعيدة األمد كاؼبتنوعة اختبلفا، ككوهنا تلك اؼبنطقة الساحلية جعلها من 
جعل ذاؾ الذم ، ستعماريةاكحيث كاف اغباؿ ىكذا مع كل حركة االستعمار فخلف فيها بعضا من صبغتو، 
ؽبا ثقافة ذات نكهة فريدة، فبل  ما ترؾثقافات اؼبختلفة كامتزاجها ىذه اؼبنطقة كعاءا الستَتاد اغبضارات كال

أثورة ىبفى على أم ناظر ما سبلكو ىذه الرقعة اعبغرافية من تاريخ ثقاُب كتراث أديب من حكم كأمثاؿ كأشعار م
 .كغَتىا فبا يندرج ضمن ذلك

رغم استمراره حد اللحظة ما كاف الدافع كلكن كالغريب ُب األمر أننا مل قبد تدكينا ؽبذا الًتاث كال دراسة لو 
لنا ُب البحث عن ىذه اغبلقة اؼبفقودة كسببا ُب كالدة الفضوؿ الذم جعلنا نتخد أدب ىذه اؼبنطقة الشعيب 
موضوعا للدراسة، كبعيدا عن كل اغبيثيات نذكر أننا اختصصنا على صبع كل من األمثاؿ كالقصص الشعبية 

َتة كاليت أيضا سجلت تراجعا ملحوظا ، فعلى غرار بقائها منتشرة لكن ليس كما نظرا لكوهنا نالت األنبية الكب
اغبديثة اليت سدلت  عهدت عليو ُب اؼباضي خباصة قبل ىذا االنفجار العلمي كظهور ـبتلف كسائل الًتفيو

 .الستار عليها

ذىاف أبنائها كالذين كانوا ورة ُب أفة نصيبها من التدكين لكن بقيت ؿبككما أسلفنا الذكر مل ربظ ىذه اؼبنطق 
ع نطاؽ حبثنا ياؼبصدر األساسي عبمع مادة دراستنا، فلجأنا لعينات متفاكتة ُب األعمار كمن فئات ـبتلفة لتوس

كطبسُت سنة كقد زكدين دبجموعة  اكُب مقدمتهم كالدم اغببيب حفظو اهلل كرعاه الذم يبلغ من العمر طبس
يجلية اؼبًتابطة فيما بينها اؼبستقلة ُب حد ذاهتا، كاليت كانت ُب صغرم معتربة من االمثاؿ كالقصص الشعبية اعب
كال نغفل بالذكر أف كالدم متشبع هبذا النوع  ،أعتمد عليها ُب دراسيتؿبط ترفيو باتت اليـو ُب كربم مصدر 

كطيد  ف يكوف لو ارتباطأحرة( يقتضي منو  من األدب الشعيب خصوصا إذا ما علمنا أف عملو )يبارس أعماؿ
 .مع ـبتلف فئات الشعب متوسطة العمر كالكبَتة منها ككذا ما توارثو عن جدم رضبو اهلل 

إضافة إليو قبد كذلك خاليت عرجونة كىي جارتنا تبلغ من العمر سبعُت سنة ماكثة ُب البيت معركفة بشعرىا 
بو من مادة دراسيت  األسود الطويل الذم دائما ما يكوف على شكل ظفَتة، ىي األخرل سبلك كما البأس

كسبعُت سنة  اجهة أمي الذم يبلغ من العمر تسع كىي ذات أصوؿ جيجلية حرة، كطبعا ال ننسى جدم من
متقاعد حاليا ال ىبلو كبلمو من األمثاؿ كالزاؿ إىل يومنا ىذا ؿبافظ على تلك العادة الشعبية اؼبتمثلة ُب 
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كستُت سنة افوغالية اليت تبلغ من العمر طبس ضا عميتحضور اغبكي الشعيب ُب كل ؼبة أك صبعة، كما نذكر أي
ماكثة بالبيت يقتضي ركتينها اليومي على األعماؿ الريفية البسيطة ككبو ذلك ما يوفر ؽبا اغباجيات األساسية 
للعيش كىي تقطن ُب إيراقن كبالتحديد ُب مشىت سرغينة، ىذه األخَتة منطقة ريفية مل يلمسها التطور 

فنجد أىلها وبظوف بالًتفيو على طريقتهم التقليدية حيث يقوموف  الضركريةا عدا األشياء التكنولوجي فيم
بلمات خاصة تعمها اجواء ىادئة يسمع كل طرؼ اآلخر فبا لديو من أمثاؿ كقصص كاف بدكره ظبعها عن 

يابو راجع غَته ىذا التقليد الزاؿ كجوده حاضرا كبقوة ُب األرياؼ ذاؾ الذم نفتقده ُب اؼبدف إذ سبب غ
حدل صوره نبذ كل أثار التقاليد إىذه السنوات كىو التحضر الذم من أكاخر للمصطلح الذم ظهر ُب 

 .ثقافة الغربية ربت مسمى العوؼبةكطمس معامل حضارتنا كالتأثر بال

ى ف ىذه اؼبنطقة ال تقل عن اخرياهتا أنبية من حيث احتوائها علأعتنا ؼبختلف ىذه النماذج الحظنا بعد مراج
األدب الشعيب خصوصا من ناحية األمثاؿ كاغبكايات بالرغم من ذلك تقريبا مل قبد دراسة حوؿ ىذا اؼبوضوع 
إذ يبكننا القوؿ أهنا شبو منعدمة أف مل تكن كذلك أصبل، يستثٍت األمر كتابا كاحدا ُب األمثاؿ غبسُت بن 

زاؿ مقتصرا بالنسبة للحكي فقد كاف كال ، أماذرات النيكل في النادر من أمثاؿ أىل جيجلخبمة بعنواف 
كجوده ُب ذاكرة الفرد اعبيجلي كالذم توارثو بدكره خصوصا إذا ما علمنا أف ىذا النوع األديب قبده عند كبار 

 .واٌب يتبادلنو ُب كل ؼبة ذبمعهنالسن الذين خربكا ىذه اغبياة كأيضا النسوة الل

كمضموهنا مع غَتىا من النماذج من مناطق أخرل من الًتاب كما ؼبسنا كجود تشابو بُت فحول ىذه النماذج 
اعبزائرم، الفارؽ الوحيد يكمن ُب اللهجة كىذا طبيعي راجع ػبصوصية كل منطقة كؽبجتها، أيضا كجدنا أف 
ىذه اؼبادة اجملموعة مل تقتصر على موضوع معُت بل تباينت بُت مواضيع ـبتلفة منها ما ىو اجتماعي كاخبلقي 

ي كنفسي، أما كبن فقد ركزنا على كبل اعبانبُت االجتماعي كوهنا كليدة الشعب كلصيقة حبياة الفرد ككذا سياس
كالنفسي ألهنا عكست لنا شخصية أىل اؼبنطقة، كمن خبلؿ كل ما طرحناه سابقا يتبادر إىل أذىاننا العديد 

 من األسئلة أنبها:

لي ُب نظر الباحثُت اؼبختصُت ُب دراسة األدب الشعيب ما السبب كراء االنتقاص من أنبية الًتاث الشعيب اعبيج
 ؟مكانتو اػباصة كجزأ ال يتجزأ منواعبزائرم رغم أف لو 
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 المبحث الثاني: الدراسة الداللية لألمثاؿ الشعبية بمنطقة جيجل
تمع كما أسلفنا سابقا بأف األمثاؿ الشعبية قد نالت حظها من االىتماـ ُب اجملتمع اعبزائرم ككل كاجمل 

نو كاف شحيحا مقارنة مع علمنا أف نصف  أىل ذلك كقلنا اعبيجلي كجزء، أما من ناحية الدراسة فقد تطرقنا ا
كبلـ الشعب اعبزائرم مضمونو أمثاؿ فقد كاف يستعُت هبا للـو أك العتاب أك الشكول كاغبث على سلوؾ أك 

ض الصفات اإلنسانية الغَت ؿبمودة كذلك فضيلة معينة كنبذ كل السلوكات اؼبخالفة لؤلخبلؽ كذمالرذائل كبع
بقوؿ أمثاؿ معربة ربمل معٌت بليغ ُب قوؿ كجيز تطلق على حالة حادثة شبهت حبالة سالفة ذكر فيها اؼبثل 

 .آنذاؾ

يعد ىذا الشكل األديب مرآة عاكسة كأصدؽ تعبَت ؼبعرفة اذباىات الفرد، كوف ىذا األخَت إنتاج شعيب يعرب  
كوبمل ىذا اعبنس الشعيب حبكم أنو من إنتاج ، ذباربو كأحوالو ُب قالب أديب متميز  فيو الفرد عن خبلصة

الضمَت اعبمعي )الشعب( ُب طياتو دالالت تنوعت ما بُت دالالت اجتماعية كأخبلقية كسياسية كتارىبية 
 . كدينية ككذا نفسية

لذم تلعبو األمثاؿ ُب تصوير اجملتمع ما خبلؿ قيامنا بدراسة داللية ؼبختارات من أمثاؿ جيجلية الحظنا الدكر ا
كؼبعرفة ذلك البد من استعراض ، جعلنا نتساءؿ عن صورة اجملتمع اعبيجلي من الناحية االجتماعية كالنفسية 

 الدالالت اليت ربملها ضمن ىذا اإلطار.

 الداللة االجتماعية:-1

اؼبتوارثة من السلف كنقل ما ىو اهبايب لطاؼبا سانبت األمثاؿ ُب ترسيخ القيم كالسلوكات االجتماعية  
اىل اػبلف كما يساعد ُب بناء النشئ كتوجيهو الوجهة السليمة إىل اػبلق كنلمس ذلك ُب األمثاؿ الشعبية 
اعبيجلية حيث كجدنا منها أمثاؿ تدعو إىل نبذ سلوكات كمعتقدات سيئة بتعزيز سلوكات جيدة على إثرىا 

، كيقصد  بنات الناس كلمتهم ما تتنسى كمرقتهم ماتتحسى: كيدىا منهافنجد أمثاؿ زبص اؼبرأة السيئة ك 
ىنا أف النساء ىبدعوف كهبرحوف بالكبلـ، ككذلك اؼبثل " دا حلفوا فيك الرجاؿ بات راقد كدا حلفوا فيك 
النسا بات قاعد" أم أف كيد اؼبرأة عظيم كإف حلفت على شيء أك عزمت على مكيدة فلن يطمئن باؽبا حىت 

 ا.تفعله

، راجلها في الحباس كىي تشطح في العراس: كذلك قبد أمثاؿ ُب اؼبرأة البلمبالية كمن ذلك 
كاؼبعٌت كاضح كبصريح العبارة كيضرب ىذا اؼبثل ُب اؼبرأة اليت تضرب بكل شيئ عرض اغبائط كال تويل األنبية 

ذلك اؼبرأة ُب صورهتا لؤلمور مهما كاف حجم الكارثة، كعلى النقيض من ذلك ذكرت األمثاؿ الشعبية ك
، أم أف ىذا النوع لي تربات في دار الرجاؿ ما يغرىا ال زين كال ماؿ : اغبسنة فنجد أمثاال ُب اؼبرأة القنوعة
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من النساء  متشبع بالعز ألف الرجل اغبقيقي يريب ابنتو أكأختو على العزة كالكرامة اليت تعد من ظبات رجولتو، 
نة كما يوفر للمرأة احتياجاهتا، فبل ينقص عليها شيء فتكرب ىذه اؼبرأة ُب عز ككذا على اؼببادئواألخبلؽ اغبس

 كال تغًت باؼبظاىر اػبارجية.

كإذا ما خصصنا ُب اؼبرأة باعتبار دكرىا ُب اجملتمع فنجد أمثاؿ ُب الزكجة كعبلقتها بزكجها "دا كاف  
فمهمة اؼبرأة تكمن ُب احتوائو كإعادتو إىل  الراجل كاد اؼبرا تكوف سداد"، أم إذا كاف الرجل خارج عن الطريق

 الطريق الصواب.
، أم أف األـ تفتخر بأبنائها مو غزاؿكل خنفوس عند   كما قبد أمثاال ُب األـ كعبلقتها بأبنائها 

مهما كاف حاؽبم شكلهم طبيعتهم فأكال كأخَتا ىذا أمر فطرم طبيعي فاهلل ىو من يقذؼ اغبب كاغبناف ُب 
 دىا.قلبها اذباه أكال

كلقد كانت اؼبرأة من قبل هتمش كتعامل معاملة ال تليق هبا ككانوا يعتربنوىا رمزا للعار، فكانت األسرة  
كي كلدت الولد   : إذا رزقت دبولود أنثى ككأمبا قد أصاب ىذه العائلة مصيبة كالدليل على ذلك اؼبثل القائل

ما بالنسبة أالولد دبثابة السند  صود أفكاؼبق ظهرم سند ككي كلدت دالبنية حسيت الحيط طاح عليا ،
للبنت فعند كالدهتا ككأمبا اعبدار قد سقط على األـ كسقوط اعبدار وبيل على األمل كحجم اؼبصيبة اليت 

كىذا يعيدنا بالذاكرة إىل اعباىلية حيث كاف العرب يوأدكف البنات كىن على قيد اغبياة باعتقادىم  ،كقعت
أهنم ؾبلبة للعار إىل أف جاء اإلسبلـ الذم حفظ للمرأة حقوقها كأعاد ؽبا كرامتها، كنبذ ذلك السلوؾ الرذمء 

 .(1)بقولو عز كجل "كإذا اؼبؤكدة سئلت بأم ذنب قتلت"

ىي األخرل باتت اليـو تقدس دكر اؼبرأة كتعززىا كخَت دليل قوؽبم "يل ما عندكش البنات ما كذلك األمثاؿ 
دراكىش فاين مات" ككذلك اؼبثل "عيشة خَت من عياش"، أم أنو من ال يبلك البنات ال أحد سيعلم دبكاف 

فإذا صلحت ىي صلح   ،كتنشئموتو إف مات، كذلك أف اؼبرأة ىي اليت سبنح االىتماـ كالرعاية كىي اليت تريب 
فبل  ،كل أفراد اجملتمع كقد تغَتت النظرة ؽبا مع تصاعد الوعي بأنبيتها كمكانتها ُب اجملتمع على جانب الرجل

يبكن القوؿ باؼبرأة دكف الرجل كنفس الشيء ال كجود للرجل من دكف اؼبرأة كأكد على ذلك ديننا اإلسبلـ ُب 
 .(2)ن"قولو تعاىل: "ىن لباس لكم كأنتم لباس ؽب

ُب مقابل ذلك كجدنا العديد من األمثاؿ اليت تعلي من شأف الرجل كمكانتو، كتؤكد النظرة العربية اليت تقـو  
على استفحاؿ العنصر الذكورم ُب اجملتمع كاليت توارثتها األجياؿ جيبل عن جيل فبل يرل ُب الرجل أم عيب 

                                                 
 (.08التكوير )-(1)
 (.187البقرة )-(2)
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كامل كسيد قومو حسب ما يزعموف ال يعيبو أك شيء ينقص من رجولتو سول عملو، فإف كاف لو عمل فهو  
خداـ : عيب كال تشيبو شائبة كالكماؿ هلل طبعا كحده عز كجل، كمن بُت األمثاؿ اليت أطلقت ُب ىذا قوؽبم

، ككذلك "الراجل عيبو جيبو" دبعٌت الرجل عيبو الوحيد جيبو كاؼبقصود من اعبيب ىنا ىو الرجاؿ سيدىم
حيث يقـو الرجل بأفعاؿ ـبلة  ،ت بصمتو إىل يومنا ىذا نلمسها ُب اجملتمعاؼباؿ، كىذا اعتقاد خاطئ الزال

كحىت إف أراد الزكاج كتكوين أسرة ككانت  ،كتذىب عنو اغبشمة حبكم أنو رجل كمباح لو كل شيءللحياء 
كقد دلت على ىذا األمثاؿ ، الطريق اليت يسَت عليها معوجة ال يهمو ذلك فقط يركز على اؼبرأة كأخطائها

ُب اجملتمع، أما  كظبعتهابصراحة "شوؼ حارهتا كخطب بنتها" أم هبب أف يسأؿ قبل التقدـ للفتاة عن أىلها 
 .الرجل فأفعالو ال هتم فهو يستطيع الزكاج من أم فتاة يقصد أىلها اؼبهم أف يكوف ذا منصب كعمل 

بل قبد األسر اعبزائرية ىي األخرل احتضنتها كرحبت ىذه العقلية مل تتوقف عند حدكد فهم الرجل فحسب 
بتعاليم كمبادئ  متشبثةهبا كأضحت من اؼببادئ اؼبسلم هبا ُب اؼبصاىرة كالزكاج إال القلة القليلة اليت الزالت 

الدين اإلسبلمي الذم حث على نكاح اؼبرأة من رجل متدين ذا خلق حسن ُب قولو صلى اهلل عليو كسلم: 
 ترضوف دينو كخلقو فزكجوه أال تفعلوا تكن فتنة ُب األرض كفساد كبَت". "إذا جاءكم من

ىذا يبُت مدل أنبيتو ُب حياة الفرد، حىت انو قد أطلق فيو ك ف اهلل عز كجل جعل الزكاج نصف الدين إ 
ما ذكرت كىذا يدؿ على اؼبسؤكلية الكبَتة اليت يوليها الفرد للزكاج، كزكاج ليلة تدبيرتو عاـ،: أمثاؿ من بينها

كاؼبقصود بالعرس ىنا ىو حفل  موؿ العرس يعرس كناسو تتهرس،: أمثاؿ ُب اعبانب السليب للزكاج قوؽبم
الزكاج أم العريس يتزكج كيذىب كالذين يقوموف كيشرفوف على العرس ىم من يتحملوف باقي اؼبسؤكلية 

أيضا على الشخص الذم يسعى  كوبملوف على عاتقهم التنظيف كالًتتيب، كمع الوقت أصبح يطلق ىذا اؼبثل
 لتحقيق مصلحتو على حساب اآلخرين.

كُب إطار الزكاج قبد مثل حوؿ عبلقة الكنة )زكجة الرجل( بالعجوز )أـ الرجل( كاليت قد عهدت  
دا كاف تفاىمت العجوز كالكنة ابليس : بالصراع كعدـ التفاىم كقد جسد األفراد ذلك هبذا القوؿ اؼبوجز

 نو من اؼبستحيل أف تتفق العجوز كالكنة كاستحالة دخوؿ ابليس اعبنة.أم أ يدخل الجنة، 

كلقد كجدنا تنوعا للدالالت االجتماعية اليت تضمنتها األمثاؿ الشعبية اعبيجلية فباإلضافة إىل ما قد  
 ُب:ربدثنا عنو من أمثاؿ ُب اؼبرأة كالرجل كالعبلقة اليت شرعها اإلسبلـ بينهما )الزكاج( قبد كذلك أمثاؿ 

 النسب:
الظفر عمرك ما : يفتخر الفرد اعبيجلي بنسبو كيعتز بو كقد جسدت األمثاؿ ذلك من خبلؿ اؼبثل 

 أم أف اإلنساف مهما صاؿ كجاؿ لن يتغَت نسبو كأصلو. يطلع من اللحمة،
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 األخوة:

عكست لنا األمثاؿ قيمة األخوة كمدل أنبيةأف يكوف للمرء أخ سند لو يعود إليو كيعتمد عليو ُب كل  
فمن ال يبلك أخوة فقد الكثَت من حبلكة اغبياة ، األحواؿ من خبلؿ اؼبثل "خوؾ خوؾ كال يغرؾ صاحبك" 

يما بينهم أحيانا ُب بعض سواء ُب مشاركة األشياء أك التسامح كربمل مشاؽ اغبياة، قد ال يتفق اإلخوة ف
لكن إذا ما ، فيصبحوف كحزمة حطب تفرؽ عودىا كتشتت كتبدك للوىلة األكلىأهنا سهلة االنكسار  ،األمور

كاجهتهم صعوبات خارج نطاؽ العائلة يصبحوف كلهم عودا كاحدا ملتحما يصعب انكساره مهما كانت 
 الطريقة اؼبتبعة ُب ذلك.

كإمبا األىم أف ، ال يشًتط ُب ذلك إف كاف ىذا األخ كلدا أـ بنتا كىذا ىو فضل أف يكوف لك أخ ك  
يكوف من ترعرع معك ُب نفس اعبو العائلي، ذلك الذم وبمل دمك كزعت فيو نفس اؼببادئ اليت نشأت أنت 
عليها، ذلك الذم تتقاسم معو الكثَت من الذكريات حببلكهتا كمرارهتا، صحيح أنو للكثَتين أصدقاء  دبثابة 

عكس أخوؾ  ، اإلخوة لكنهم كمهما تظاىركا أهنم كذلك كأعز إال أف ىناؾ ميعاد ؿبدد ينتهي فيو كل ذلك
الذم وبمل دمك مهما طاؿ الزمن كرغم كل شيء سيبقى ىذا الرابط الذم هبمعك بو دائما إىل حُت أف 

، كحىت اإلسبلـ إلى ماءالدـ يبقى دما كلن يتحوؿ في يـو ما : ككما يقاؿ، تصعد ركح أحدكما إىل بارئها 
 .(1)ة األخ كقربو إىل أخيو من صديقو بقولو تعاىل: "سنشد عضدؾ بأخيك"أكد على معزّ 

 العمل:

يعترب العمل من أىم ركائز اجملتمع كيطلق "على نشاط اإلنساف اإلرادم اؼبقًتف باعبهد أم "التعب أك  
اعبهد البدين كالعقلي الذم يبذلو اإلنساف ُب أما من اؼبنظور االقتصادم فيطلق على ،  اؼبشقة" لغرض نافع

، كقد حث اإلسبلـ عليو ؼبا لو من أنبية ُب حياة الفرد (2)ؾباؿ سعيو الدنيوم من اجل االرتزاؽ كاالكتساب"
كيبدك ىذا جليا ُب قولو عز كجل "كليأكلوا من شبره  ،فهو يليب احتياجاتو اػباصة من مأكل كمشرب كملبس

، كقولو صلى اهلل عليو كسلم "ما أكل أحد طعاما قط خَت من أف يأكل من عمل (3)كما عملت أيديهم"
 يده".

 

                                                 
 (.35القصص )-(1)
صادؽ ؿبمد السعيد، مفهـو العمل كأحكامو العامة ُب اإلسبلـ، مطبعة مؤسسة الثقافة العمالية، بغداد، غدارة مستويات العمل، مكتب -(2)

 .09، ص 1983، 6العمل العريب، ط
 (.35يس )-(3)
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 : كقد تناكلت األمثاؿ اعبيجلية العمل كانقسمت بُت أمثاؿ ُب االجتهاد ُب العمل كأخرل تدعو لئلخبلص فيو

 في االجتهاد في العمل:-1

را لعملو اهناه ُب مدة قصَتة كبسرعة كاؼبعٌت انو من استيقظ باك دم بكر لشغلو قضاه،: منها قوؽبم 
كقد عوضت ىنا كلمة "دم" باللهجة اعبيجلية كلمة "الذم" كنبلحظ انو قد ًب حذؼ األلف كالبلـ من ،

أما "بكر" فهي مشتقة من الباكر كتعٍت الساعات األكىل من بداية ، الكلمة األصلية كأصبحت تنطق "دم" 
ك"قضاه" ىي األخرل عربية فصيحة كمعناىا نفسو ،مة "أشغل"ك "شغلو" ىي فصيحة مشتقة من كل ،النهار

اؼبعهود كىو اهناه، كىذا اؼبثل فيو دعوة كترغيب لبلستيقاظ باكرا كقضاء العمل ؼبن لو عمل بسرعة كمدح 
 للشخص الذم ال يؤجل عملو كما فيو هني كذـ للشخص الذم يتهاكف كيتأخر ُب إقباز عملو.

 في اإلخالص في العمل:-2

ىذا اؼبثل يدعو إىل اإلخبلص كإتقاف العمل كيقاؿ ُب  م ترىنو بيعو" ،دتخدمو طيعو ك  مد" 
الشخص الذم ال يقـو بعملو على أحسن كجو كىو مطابق لقولو صلى اهلل عليو كسلم )إف اهلل تعاىل وبب إذا 

 عمل أحدكم عمبل أف يتقنو(.

 الماؿ:

النفسية بتلبية ـبتلف متطلباتو اليومية كمن األمثاؿ ُب  اؼباؿ ىو عصب اغبياة االجتماعية يضمن للفرد الراحة
 ، أم أنو باؼباؿ يصنع الفرد األمر الذم كاف يبدك مستحيل حدكثو.الدراىم يديرك الطريق فالبحراؼباؿ: 

 التعاكف:

يعد التعاكف من أىم الصفات اإلنسانية اليت دعت إليها لؤلمثاؿ فهو يسعى لبناء ؾبتمع متكافل  
 يدم بمفردىا ال تصفق،: ،كىو نفس اؼبثل القائليد كحدة ما تصفقش: ا بينو كمن ذلك قوؽبممتبلحم فيم

 .أم اف اإلنساف دبفرده ال وبدث أم تفاعل إال بوجود اآلخر

كُب ىذا دعوة إىل التعاكف  الخدمة مع النصارل كال القعاد خسارة،: من األمثاؿ كذلك ُب ظل التعاكف قبد
من غَت ديانتك اؼبهم أف يكوف ىذا التعاكف ُب شيء نافع كقد دعا اإلسبلـ إىل حىت كإف كاف ، مع الغَت

التعاكف ُب ـبتلف التشريعات اليت سنها كمن ذلك قولو صلى اهلل عليو كسلم "كاهلل ُب عوف العبد ما كاف العبد 
 ُب عوف أخيو".
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 التأقلم:

تمسكن حتى : شىت ميادين اغبياةكيكوف بضركرة التكيف كالتعايش مع ـبتلف التطورات اغباصلة ُب  
، أم على الفرد آف يصنع مكانو بيده كالتأقلم للتعايش مع اآلخرين، كمن األمثاؿ ُب ىذا الصدد تتمكن

، أيضا دبعٌت الشخص الذم ليس لو كيل عليو التكيف حىت إف  دم ما عندكش كالي يقوؿ للعربي خالي: قبد
، كاؼبقصود ىنا أنو على اؼبرء أف وباكي بدؿ باب دارؾ دير كيما دار جارؾ كال: كاف مع أم شخص، أيضا

، كيضرب هبذا اؼبثل ُب بات مع الجاج صبح يقاقي: األشخاص من حولو حىت يعيش براحة كطمأنينة كاؼبثل
الشخص الذم يتكيف كيتجاكب بسرعة مع الظركؼ اؼبتغَتة كىو يذكرنا باغبكمة القائلة من عاشر قوما 

 م أف األشخاص يتأثركف بغَتىم كيؤثركف فيهم.أربعُت يوما صار منهم، أ

كقد كانت األمثاؿ هتتم دبشاكل الفرد كما وبدث معو فكانت تسدم لو النصيحة فيما ينفعو، كمن  
، كاؼبعٌت خود بالرام دم يبكيك كما تاخدش بالرأم دم يضحككاألمثاؿ اليت عاعبناىا ُب النصيحة قبد: 

ألف الرأم الذم يبكيو  ،ألمل للشخص خَت لو من الرأم الذم يضحكواؼبراد ىنا أف الرأم الذم قد يسبب ا
 ىو الرأم األصح كاألقرب إىل الصواب كصاحبو يريد اػبَت ؼبن أسداه لو.

الفم المغلوؽ كذلك قبدىا تؤكد على أنبية الصمت ُب حياة اإلنساف كنلمس ىذا بوضوح ُب اؼبثل:  
 من اؼبشاكل.أم أف الصمت هبنب العديد  ما يدخلوه الذباف،

، كُب ىذا تغذل كتمدل/ تعشى كتمشىباإلضافة إىل أهنا اىتمت بصحة اإلنساف من ذلك قبد:  
كىنا يعٍت القيلولة ؼبا فيها ، نصيحة لئلنساف ُب صحتو كمأكلو فمن األحسن لئلنساف أف يتمدد بعد الغذاء 

السليم كُب ذلك ذبنب لبعض  كذلك ألنو يساعده على اؽبضم، من منافع للجسم كأف يتمشى بعد العشاء 
 األضرار اليت تصيب اؼبعدة.

، كيقاؿ ُب ضركرة االستغناء أم أنو من استغٌت فأنت دم باعك بالفوؿ بيعو بقشورك: كذلك قبد اؼبثل       
 عنو أغٌت.

 كما كانت ربث الفرد على التخلي ببعض الصفات اغبسنة مثل:
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 : التأني

ازباذ األمور كُب اؼبقابل العجلة ُب األمور اػبَتة كمن ذلك اؼبثل أم الًتيث ُب  كل عطلة فيها خير،
، كما قبد دالالت أخرل ضبلتها األمثاؿ الشعبية اعبيجلية ضرب الحديد كىو سخوف أك كىو حامي: القائل
 منها:

 عامل بالمثل:تال

باؼبثل كُب  تعترب من أبرز صفات التعامل كالتواصل البشرم كيقتضي أف يرد الشخص لآلخر اؼبعاملة 
 .من عندم كعندؾ تنطبع كغير من عندم تنقطع: ىذا قبد اؼبثل

 في الثأر:

ال تزاؿ ظبة األخذ بالثأر سائدة ُب اجملتمع اعبيجلي كذلك باالنتقاـ للنفس حىت أهنم جسدكىا ُب  
 .دم ما يخلفش التار بوه حمار: أمثاؽبم

 :لفناءفي ا

أم أنو كل شيء يزكؿ مع الوقت ال يبقى على حالتو األكىل كيطلق  ما يبقى في الواد غير حجارك، 
لباس : ىذا اؼبثل ُب األشخاص الذين يتغَتكف كنسوا أف دكاـ اغباؿ من احملاؿ، كُب نفس اؼبعٌت أيضا قبد اؼبثل

 أم أف كل شيء بتوقيت ُب ىذه اغبياة، لباس العَتة اؼبقصود بو ىو العيرة ما يدفيش كدا دفى ما يدكمش،
 كىو ال يدـك كإف داـ لن يشعر من يلبسو بالدفئ ألنو أكال كأخَتا ليس لو. ،اللباس الذم يستعَته الشخص

 في اللقاء:

، أم أف كل شيء مبلقيو ُب ىذه الدنيا كيضرب ىذا اؼبثل ُب الناس غير الجباؿ دم ما يتالقاكش 
 اليت عندىا تنتهي مصاغبهم معك يتجنبوف لقاءؾ.

 في االنتقاد:

كي يشبع صالح يقوؿ   ازبذ الفرد اعبيجلي من األمثاؿ كسيلة للتعبَت عن آرائو بأروبية منها: لقد 
، كتقاؿ ىذه األمثاؿ ُب الشخص الذم عندما ال للطعاـ مالح/ كي ماكصلش القط للشحمة قاؿ مالحة

 يصل إىل ما يصبو إليو فيعيبو لينقص من أنبيتو.
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 في القضاء كالقدر:

كالقدر من أىم أركاف اإليباف، كالفرد اعبيجلي يؤمن بكتاب اهلل كيصرب على قضاء اهلل اإليباف بالقضاء  
 .دم مكتوب على الجبين ما ينحوه اليدين: كقدره كؼبسنا ىذا خصوصا من كبلمو

 في الضيافة:

، كمن دم يجي خطرة فالفاؿ يستاىل ذبيحة كدم يجي كل مرة يستاىل طريحة: قبد اؼبثل القائل 
 ؼبثل نستنتج أف اجملتمع اعبيجلي يكـر ضيفو كيقـو بواجبو، كالضيف لو حدكد ُب الضيافة.خبلؿ ىذا ا

 في الخسارة:

، ككراء كل مثل حكاية راح في كيل الزيت/مات الداب فكراه: من األمثاؿ ُب ىذا اؼبوضوع قبد 
 ضرب فيها ىذا اؼبثل كلكن ُب اجململ العاـ تدؿ ىذه األمثاؿ على اػبسارة.

 كتعسير األمور:في تأـز 

يصادؼ اإلنساف ُب حياتو مطبات تعرقل مساره فيطلق اإلنساف ُب ذلك أمثاؿ تعكس حالتو، كفبا كجدناه 
، كىناؾ من يقوؿ عمي مليح زيدلو الهول كالريح: ضمن ىذا اإلطار ُب دراستنا لؤلمثاؿ اعبيجلية قوؽبم

 .العمى كالريح

 في المناسبات:
و كما تعمل على توثيق الصلة بُت أفراده كفبا عاعبناه من األمثاؿ ُب لكل ؾبتمع مناسبات تؤكد ىويت 

كمعٌت ذلك العيد يشمل كل طبقات كفئات العيد محير السواسي،: ىذا اجملاؿ قبد ما ىبص مناسبة العيد
 كمعٌت السواسي ُب اؼبثل ىنا ىم فئة الناس اليت تسأؿ سبديدىا كتطلب، اجملتمع فهو عبادة اهلل كفرحة للعبد 

اؼبسألة من غَتىا كاؼبقصود من اؼبثل أم أف العيد حىت ىذه الفئة من الناس زبتار فيو أم تنشغل بو كتشعر 
 بقيمة ىذه اؼبناسبة.

، أم أنو ُب ىذه اؼبناسبة هبتمع شهر شعباف دم عندك شي حبيب يباف: كمناسبة شهر شعباف 
 الوالئم.األفراد مع بعضهم كوبتفلوف بقدـك ىذا الشهر بإقامة 
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 في الوالئم:

، كالقفايف ىنا اؼبراد هبا الوالئم كيضرب ىذا اؼبثل ُب عرضوني للقفايف كجبدكلي اللتايف: قبد اؼبثل 
 األشخاص الذين يستغلوف ىذه اعبمعات من اجل الوصوؿ إىل شيء معُت.

 في الصدؼ:

عبارة عن حكم كأقواؿ كاف الفرد اعبيجلي يعرب عن كل ما وبدث من حولو ضمن كبلمو الذم نصفو  
كتقاؿ ىدرنا على القط جا ينط،/ دكر السبع ينبع: مأثورة كأمثاؿ فمن األمثاؿ اليت قيلت ُب الصدفة قبد

 ىذه األمثاؿ عندما يكوف اؼبرء ُب ؾبلس يتناكؿ باغبديث شخص ما فإذا هبذا الشخص وبضر عُت اؼبكاف.

 في الشكول:

أنا ُب شكواه كالذم عرب عنو من خبلؿ أمثالو فنجد منها: لقد كاف الضيق الذم يبر بو الفرد سببا  
، كاؼبعٌت ىنا أف االنساف يشكي نبومو للشخص األقرب إليو كالذم نبكي لبن يما كبن يما يسبغ كيزيد يمرغ

كاألسوأ من ىذا عندما ذبد ىذا الشخص الذم من ،ككانو دبثابة األخ بن أميإأم بن يماعرب عنو دبصطلح 
 يفهم ضيقك كيستوعب حالتك عكس ما كنت تتوقع بل يزيد الطُت ببل.اؼبفركض أف 

أنا نبكي بالقطا كىو يقولي شحاؿ : ، ككذلكأنا نندب بالقفيفة كىو يقولي خفيفة: كأيضا اؼبثل 
، كالقطا ىنا ىو عدـ الرزؽ باألكالد ككلها ربمل معٌت كاحد كىو الشكول كانعداـ اإلحساس من كالدؾ

 الطرؼ اآلخر.

أف األمثاؿ تقـو بتعديل سلوؾ الفرد كتقومو قبدىا قد ذمت بعض السلوكات االجتماعية  كدبا 
ياكل فالغلة كيسب : الذم ينسى فضل اآلخرين عليو من ذلك ناكر الجميلالبلأخبلقية فمنها أمثاؿ ُب 

وبدث معو ُب ، كما انتقدت اإلنساف الذم ال يعَت اىتماما ؼبا أنا بالشحمة لفمو كىو بسافو لعيني/ فالملة
الناس مع الناس كالقط مع الراس/ كي توصية الميت على حياتو كمن حولو فنجد أمثاال ُب البلمباالة منها: 

 .كالدك/ "دم حبني ما بنالي قصر كدم كرىني ما حفرلي قبر

 الداللة النفسية:-2

ن مكبوتاتو النفسية بكل لقد فتحت االمثاؿ اجملاؿ أماـ اؼبرء للتعبَت عن كل ما هبوؿ خباطره كالتفريغ ع 
أروبية، كما استطعنا من خبلؽبا التعرؼ على عقلية اإلنساف اعبيجلي كنفسيتو من خبلؿ ؾبموعة من 

 .السلوكات النفسية احملمودة كاؼبذمومة أيضا
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 : من السلوكيات اؼبستحبة اليت كجدناىا ُب اجملتمع اعبيجلي قبدك 

 الصراحة كحب الوضوح:

اعبزائرية حبب الصراحة كاألسلوب اؼبباشر ُب اؼبعامبلت، كمقت اللف كالدكراف ُب "تتميز الشخصية  
، ككذا ُب التعامل سواء ُب اغبياة اػباصة اك اغبياة العملية كبعدىا كل البعد (1)اغبديث بُت األفراد كاعبماعات"

فهي ال تفضل الطريق الرمادية كإمبا ربب أف يتبُت اػبيط األبيض من ، عن طريق الغموض كاػببث كالنفاؽ 
، أم ما ىو موجود ُب قليب يًتدد دم في قلبي على راس لساني: كمن األمثاؿ الدالة على ذلك قبد،األسود 

فهي تتحدث عما يدكر ُب باؽبا بصراحة تامة كاؼبثل بطبيعة اغباؿ باللهجة ، على لساين كال شيء خفي 
كُب ىذا كبلـ طويل يدخل ضمن خصوصية اللهجة،   قبيباللهجة اعبيجلية تنطق  قلبي ية فنجد لفظةاعبيجل

، كىو مثل مشًتؾ بُت ـبتلف ربوع الوطن اعبزائرم كلو نفس يذكب الثلج كيباف المرج: كذلك قبد اؼبثل
 معٌت الصراحة كالوضوح.

 القناعة:

سبلـ، فنجد قولو تعاىل: "كال سبدف عينيك إىل ما متعنا تعترب من أىم الركائز الشرعية كقد دعا إليها اإل 
كذلك ؼبا ؽبا من أنبية ُب حياة اإلنساف أنبهاالرضا برزؽ اهلل كنعمو على  (2)بو أزكاجا منهم زىرة اغبياة الدنيا"

 .عبده 

إىل التحلي كىذا اؼبثل يدعو بصريح العبارة ، البركة في القليل: من األمثاؿ اليت كجداناىا ُب القناعة قبدك 
 بالقناعة كالرضا بالرزؽ القليل فكل شيء مبارؾ من عنده عز كجل.

 الكرامة كالكبرياء:

تعد الكرامة كالكربياء من اؼببادئ كاألخبلؽ اليت يعتز هبا اإلنساف حيثما كاف فهي تدخل ضمن  
شخصيتو كاإلنساف اعبيجلي بدكره يعتز بكرامتو، فهو يرفض الذؿ كاؼبهانة بشىت أشكاؽبا كقد أثبت التاريخ 

كالدكس على كرامتو كذلك ذلك فقد كاجو ـبتلف أنواع االستعمار كتصدل لكل أساليبو اؽبادفة لطمس ىويتو 
ُب سبيل استعادة عزة نفسو، كذلك بتحمل اعبوع كالعطش كالقهر كاغبرماف كخَت األمثاؿ الدالة على ذلك 

                                                 
دراسة علمية ُب األنثربولوجيا النفسية، دار األمة للطباعة كالًتصبة كالنشر كالتوزيع، د ط، جواف -الشعب اعبزائرمأضبد بن هناف، نفسية -(1)

 .90، ص 1994
 (.131طو )-(2)
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، أم أنو حىت إف عاش كل حياتو على اػببز كاؼباء فقط اؼبهم اف يعيش عزيزا الخبز كالما كالراس فالسماقبد: 
 مكرما.

 االعتماد على النفس:

نساف على ىذه الفضيلة منذ الصغر، كذلك بتحمل عواقب أفعالو كانتقلت معو إىل لقد جبل اإل 
حياتو العلمية كالعملية، كما حثنا اإلسبلـ على التحلي هبا كوهنا أساس قباح األفراد كاعبماعات كبلوغ 

 .(1)مقصدىا من كل أمر كمن ذلك قولو تعاىل: "كاف ليس اإلنساف إال ما سعى كأف سعيو سوؼ يرل"

قبد ىذه الصفة احملمودة حاضرة ُب اجملتمع اعبيجلي كُب شخصية أبنائو عكستها أمثالو كمن ذلك  
، فمن خبلؿ ىذه دم ما يندبش شدقو بيدك كاحد ما يندبولو/ أضرب على درعك ككوؿ المسقيقبد:

 األمثاؿ تبُت دعوهتا الصروبة لبلعتماد على النفس كنبذ كل شكل من أشكاؿ التواكل على الغَت.

 الصبر:

من الصفات احملمودة اليت دعا إليها اإلسبلـ بشدة كأكد على ضركرة التحلي هبا خصوصا مع  
ضغطوأعباء اغبياة، فبلبد على اإلنساف التحلي بالصرب لتجاكز كل ذلك كىو عدة أنواع فنجد: الصرب على 

طو بالفبلح كمن ذلك قولو تعاىل: "يا العبادة، على االبتبلءات، كىو دليل اؼبرء اؼبؤمن فقد دعا إليو اإلسبلـ كرب
 كما توعد صاحبو باألجر كالثواب.  (2)أيها الذين آمنوا اصربكا كصابركا كرابطوا كاتقوا اهلل لعلكم تفلحوف"

دم : كقد ؼبسنا ُب الشخصية اعبيجلية ربليها بالصرب من خبلؿ أمثاؿ اؼبنطقة كمن ذلك قبد قوؽبم 
د اعبماؿ يصرب عليو كعلى متاعبو للوصوؿ إىل مبتغاه، كذلك قبد ، أم من يرييحب الشباح ما يقوؿ آح

، أم أف الشخص الصبور لو أجر كثواب ما هبعل األشخاص يتحلوف بالصرب ُب سبيل نيل الصابر يناؿمثل: 
 األجر كالثواب الذم توعد بو سبحانو كتعاىل لعبده الصبور.

 الواقعية:

حتى : بعد عن اػبياؿ كالغموض كمن األمثاؿ الدالة على ذلك قبديتسم أبناء اجملتمع اعبيجلي بالواقعية كال
، ككبل اؼبثلُت وبمبلف نفس اؼبعٌت، كىو كره الفرد اعبيجلي حتى يزداد كنسموه بغداد/يزيد كنسموه بوزيد

                                                 
 (.40-39النجم )-(1)
 (.200آؿ عمراف )-(2)
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ما  : اػبوض ُب اجملهوؿ كاػبياؿ كالتأكيل كإمبا يسعى دائما كبو ما ىو معلـو ككاقعي، كما قبد أيضا اؼبثل
 كاؼبقصود ىنا تريث اؼبرء كازباذ األمور بشكل كاقعي منطقي. نشريش الحوت فالبحر،

 الحب:

من الصفات اغبسنة اليت كجدناىا أيضا ُب اجملتمع اعبيجلي اغبب كىو حاضر ُب كل نفس بشرية  
الحجرة من عند : دكيقصد بو التآلف كاؼبودة كالرضبة بُت األفراد كمن األمثاؿ اليت كجدناىا ُب ىذا اإلطار قب

، كىذا يدؿ على درجة اغبب الكبَت لدرجة أف احملب يتغاظى عن عيوب اغببيب كيتحمل الحبيب تفاحة
، أم أف اغبب فطرم ال يتحكم الصحبة بالكيف ماشي بالسيفمساكئو ككذلك من األمثاؿ أيضا قبد: 

 اإلنساف بو.

 الطمأنينة:

بالو كطمأنينتو اليت قلما تصيب كل النفوس كقد  أىم ما قد يكسب اإلنساف ُب ىذه اغبياة راحة 
،أم أهنم دم خلق ما يضيع: كجدناىا حاضرة لدل سكاف أىل اؼبنطقة ضمن كبلمهم كمن ذلك قوؽبم

 مطمئنُت مرتاحي الباؿ بأف كل شيء مقدر من عنده عز كجل دبقدار.

في مقابل السلوكات ُب كل ؾبتمع قبد الصاّب كالطاّب كذلك ىو اغباؿ ُب اجملتمع اعبيجلي، ف 
النفسية احملمودة اليت كجدناىا ُب شخصية اإلنساف اعبيجلي قبد كذلك ؾبموعة من السلوكات اؼبذمومة الغَت 

 مرغوب فيها سائدة تناكلتها األمثاؿ باغبديث من بينها:

 الطمع:

 : ىي صفة ذميمة ال يتحلى هبا إال كل شخص شجع كمن األمثاؿ اعبيجلية اليت كجدناىا فيها 
جا كارم كلى : ، أم أعطيتو القليل فبا لدم أصبح يريد كل ما لدم ككذلكدكقتلو صبعي بلعلي درعي

 أم أتى مستأجر بات صاحب البيت. شارم

 الخبث:

يقتل اؼبقصود بو ىو إظهار اػبَت لآلخرين ُب مقابل اظهار الشر ؽبم كمن األمثاؿ ُب ذلك قبد:  
الشخص اػببيث الذم يؤدم غَته كيدبر لو اؼبكائد، فإما إف  ، كيقصد ىنا بذلكالقتيل كيمشي فجنازتو

تصيب ىذا الشخص تلك اؼبصائب حىت يسارع للوقوؼ إىل جانبو كؿباكلة مساعدتو ىذا ظاىريا أما ُب باطنو 
 فهو مستمتع دبا أصابو كيشمت فيو.
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 البخل:

، كاؼبقصود كعينو فالحوتىو فالموت من األمثاؿ اليت كجدناىا ُب اإلنساف الشحيح البخيل قبد:  
ىنا قمة البخل لدرجة أف ىذا اإلنساف البخيل يصل إىل حافة اؼبوت إال أف طبعو ال يتغَت كصور اغبوت ُب 

أم أف  دراىم المشحاح ياكلهم المرتاح،: اؼبثل كأغلى شيء كذلك لشهرة اؼبنطقة بو، كذلك قبد أيضا
تمع بو شخص آخر مل يتعب ُب اإلنساف البخيل ال يستمتع دبالو كىو يشح كيبخل على نفسو، فبعد موتو يس

 .حياتو

 المصلحة:

: على جاؿ كما صورت األمثاؿ الشخص الذم يسعى كراء مصاغبو فحسب، فنجد ُب ذلك 
كػبصوصية ُب اللهجة كما قلنا ، كاؼبقصود بالكيبة ىنا "الكلبة" أنثى الكلب مصلحتي نقوؿ للكيبة خالتي

 سابقا تنطق ىكذا.

 االحتياؿ:

أضحت ىذه الصفة حاضرة ُب كل اجملتمعات كُب شخصية أفرادىا باختبلؼ أنواعهاكطرؽ فبارستها  
 .بوعملة ما عملش كبوعملتين ما خالش: كمن األمثاؿ الدالة على حضورىا ُب شخصية اؼبرء اعبيجلي قبد

 التكاسل:

اجملدة كاؼبكدة ُب عملها، توجد تلك الفئة اؼبناقضة ؽبا سباما الكسولة اؼبتهاكنة كمن  كما توجد الفئة 
  .فالنهار يطوؼ كفاليل يخدـ الصوؼ: األمثاؿ الدالة على ىذا الصنف من الناس قبد

مل تقتصر األمثاؿ على ىذه الصفات فحسب بل طالتها إىل كصف األشخاص الذين يتتبعوف عيوب اآلخرين 
جمل بوعركتين يضحك على جمل بوعركة/ المدبوحة ضحكت على وهبم كمن ىذا قبد: ناسُت عي

 .المسلوخة كالمقطعة شبعث الضحك

أم أراد  جا يكحلها عماىا،/ الماكلة بال ما من قلة الفهامة: باإلضافة إىل أمثاؿ ُب الغباء من بينها 
معرة النسا لي تطيب كتذكؽ/ : من ذلكأف وبي من األمر أزمة أكثر فأكثر كأخرل ُب السخرية كاالستهزاء 

معرة الرجاؿ لي يقعد الخر في السوؽ/ الميدة بال طرشونة من خدمة المرا المعفونة/ الطوؿ للشجر 
ىذه األمثاؿ كسيلة للضحك كالتهكم بالرغم  فبا ربملو ُب طياهتا من كالسمانة للبقر/ صاـ كفطر على بصلة،

 أدل ؼبشاعر اآلخرين.
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مثاال قيلت ُب الشخص أفنجد ، مثاؿ كتعددت ُب اجملتمع اعبيجلي بتنوع اجملاالت اليت قيلت فيها تنوعت األ
كأخرل ، رجعت حليمة لعادتها القديمةاؼبنتكس الذم يقلع عن عادة معينة ٍب يعود إليها كمن ذلك قبد 

كاؼبقصود بالعزا  ،عزةنهار لعزا كلدت المنشغاؿ كضيق الوقت كمن األمثاؿ ُب ىذا الصدد قبد إلقيلت ُب ا
أما كلدت اؼبعزة ففي ىذا داللة ، ىنا ىو العزاء عندما يأٌب الناس للتعزية كيكوف الشخص مشغوؿ مع الناس 

إىل  ربتاجة اليت اآخر كوالدة اؼبعز  انشغاؿعلى كثرة االنشغاؿ، أم عندما يكوف اإلنساف مشغوؿ كيأٌب 
مبا قد يكوف إ، حقاكليس اؼبقصود منو كالدة اؼبعزاة االنشغاؿ ثرة كوبيل ىذا إىل معٌت كىو ك ،كالرعاية االىتماـ

فأطلق ىذا اؼبثل آنذاؾ كأصبح  ،صاحبو ذكره ُب موقفو الفعلي حينما كاف مشغوال كبوالدة اؼبعزاة زاد انشغالو
 .يضرب بو اآلف ُب الشخص الذم يتعرض غباالت مشاهبة 

كُب  ، المزكد الرقيق شحاؿ ياكل من الدقيقل من بينها قبد باإلضافة إىل أمثاؿ أخرل فنجد امثاال ُب األك 
ىذا إشارة إىل الشخص الذم يلتهم العديد من الطعاـ كال يظهر عليو أم شيء من آثار السمنة مثبل أك ما 

كاؼبعٌت من ىذا أم على  ، كل كذكؽ كال كوؿ كدرؽكُب ؾباؿ األكل قبد أيضا اؼبثل القائل  ،شابو ذلك
ف مل يكن يريد اؼبشاركة ُب إك  ، فعليو أف يشارؾ طعاموؤلاكلو لؤلكل إف كاف يأكل أماـ اؼباإلنساف حُت تن

كُب ىذا داللة على الوظيفة الًتبوية اليت تؤديها األمثاؿ  ،مأكلو كمشربو فعليو أف يأكل حيث ال يراه أحد
ثل عقلية اجملتمع اعبيجلي حيث توجو السلوؾ اإلنساين إىل احملامد من األفعاؿ، كما نلمس من خبلؿ ىذا اؼب

ماـ الغَت أكُب ىذا اؼبثل أيضا ضباية للفرد نفسو فالعُت حق كاألكل  ، الذم ال يرضى دبثل ىذه السلوكات
 .اؼبرضقد يصيب بكلو بالقليل  ةالطعاـ معهمكعدـ مشارك

أم من شب  ،ينسى صباطو فام موالف لحدُب التعود على الشيء يبثل لو باؼبثل  : كما قبد امثاال أخرل
أم كل شخص مل  ،ع بالقط بالبطميسمثاال ُب سرعة انتشار اػبرب كمن ذلك قوؽبم أعلى شيء شاب عليو ك 

 الهدرة بين: كأخرل ُب التدخل ُب شؤكف اآلخرين كمن ذلك قوؽبم، يكن لو خرب من قليل بات عنده اػبرب
 .سو فيما ال ىبصوم نفحكيضرب ىذا اؼبثل ُب الشخص الذم يق، اثنين كالثالث بال كدنين

دؽ تفاصيلو من ذلك عنأمثاؿ كثَتا ُب كبلمو ليعرب هبا كجدنا الفرد اعبيجلي يستعمل األ أيضا قد           
 ؾ العاطي من السما يطاطياعط: ففي اإلهبايب قبد اؼبثل، مثبل ُب اغبظ بشقيو اإلهبايب كالسليب أأيضا قبد 
عٌت كىبك دبعطاؾ اهلل من عنده فكلمة العاطي ربيل إىل اهلل اؼبانح الذم يهب عبده كيطاطي أأم دبعٌت 

دم ما عندكش الزىر يموت ، جات الخزينة تفرح ما لقات المطرح: كُب السليب قبد قوؽبم ،كمنحك
 .ُب أم شيء يسعى إليو  قنساف الذم ال يتوفكُب ىذا داللة على اإل تركح للبحر ينشف، كاقف
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تعكس اعبانب اآلخر من عقلية اجملتمع اعبيجلي العنيدة كاؼبعتصبة كمن  أمثاالضمن ما كجدنا أيضا            
 ،هولةبسم سأم اف الفرد اعبيجلي ال يستل ،اف انت عظم قاسي أنا كلب فارغ شغلدا ك: ذلك اؼبثل

، فأنت عنو أغٌت  أم من استغٌت : دم باعك بالفوؿ بيعو بقشوركمن ذلك االستغناءباإلضافة إىل أمثاؿ ُب 
كي كاف حي مشتاؽ حبة ،دم فات كقتو ما يطمع في كقت الناسمثاؿ ُب فوات األكاف كىذا ُب قوؽبم: أك 

 . رة ككي مات علقولو عرجوفتم

أم دبعٌت أخربين من ، حبك نقولك شكوف نتاصاقولي شكوف : مثاال ُب الصداقة من ذلكأكذلك كجدنا 
الصديق الذم يرافقو اؼبرء ىو من يعكس شخصيتو حىت ديننا اإلسبلـ حث ف ،تصاحب أقل لك من أنت

السوء ؼبا ؽبم من أثر سليب ، كأخرل ُب ذبنب اؼبشاكل  ءعلى الرفيق كالصاحب الصاّب كحدر من رفقا
أم دبعٌت ال تقحم نفسك ُب  ،ما تاكل البصل ما تحصل، الجاج ما تخلط فالنخالة ما ينقبوؾ: منها

مثاال ُب الوقوع ُب اؼبشاكل من خبلؿ اؼبثل القائل: أكعلى النقيض منها قبد ، تفادل أف تصيبك اؼبشاكلحىت ت
 .ىربت من الحنش طحت في بابو

 ،الهدرة بزاؼ كالمنفعة حبة، الفم ماطي كاليدكاطي : ُب الكبلـ كالثرثرة من بينها أمثاالالقينا أيضا          
مثاؿ قبده يؤمن بالتطبيق على أرض الواقع فالفرد اعبيجلي من خبلؿ ىذه األ ،كُب ىذا نبذ ؽبذا السلوؾ كرفضو

 ارةا معٌت كليس ؾبرد كبلـ تافو عبذفهو يفضل العمل ُب صمت كالكبلـ الذم ينطق بو يكوف ، كليس بالكبلـ
 عن ثرثرة ليس من كرائها منفعة.

 مثاؿ أخرل متداكلة بكثرة فيما بينهم منها:كما حصلنا على أ

: أم دبعٌت أف اإلنساف قد يتفوه بأمور ُب غبظة غضب أك ُب غبظة البلكعي من دكف اف ما فيو عظماللس
 قصد منو.

ك زكاج كما أ خوةأك أ: كيذكر ىذا اؼبثل ُب كل عبلقة ذبمع بُت اثنُت سواء صداقة ما يتزاكجو حتى يتشابهو
  اؼببلمح اػبلقية.إىل ذلك فيها اتفاؽ على أمور معينة، تشابو ُب العقليات أك حىت ُب

: كاؼبقصود بالربمة القدر كيضرب ىذا اؼبثل ُب الفتاة اليت تشبو قلب البرمة على فمها تخرج الطفلة لمها
 أمها سواء ُب مبلؿبها أك شخصيتها.

ك أ: يقاؿ ىذا اؼبثل ُب الشخص الذم يسعى إلخفاء حقيقة يعرفها أك صفة يتصف هبا كجو الخركؼ معركؼ
 سلوؾ قاـ بو.
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مثاؿ ُب الناس اليت : كتضرب ىذه األمن جاج الناس يحسب من جاجو، خير الناس ردك كال عدك كالدم  
 دل إليها معركؼ أك مساعدة ما.سي

 مع الوقت. و: دبعٌت أنو ما ليس للمرء ال هبب عليو التعلق بو ألنو مفارقدم ماشي ليك يعييك

كعند مبلقاة شيء آخر ينسى ما كاف إىل الشخص الذم يسعى لشيء  حالة: كُب ىذا إراح يعرض بات
 يسعى إليو ُب البداية أك دبعٌت أكضح مطلبو األساسي.

 كيقاؿ ىذا ُب اؼبرء الذم يًتؾ أثره أينما حل كارربل ما يموت الفار حتى يخلي بنو فالغار:

 اشرة.رب ىذا اؼبثل فيمن يقوؿ كبلـ ىبص بو من حولو بطريقة غَت مبضكي الهدرة في دارم كالمعنى لجارم:

اؼبرء حرفة  هن، أك حينما يبته: كيقاؿ ىذا حينما يتفوؽ التلميذ على أستاذعلمتو الصالة سبقني للحصيرة
 على يد شخص ما أك غَت ذلك ٍب يأخذ مكانو.

: كيضرب ىذا اؼبثل ُب الشخص صغَت اغبجم أما أفعالو فأكرب منو سواء كاف ذلك قد النملة كعامل عملة
  صائبمن ناحية الذكاء أك اؼب
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 المبحث الثالث: الدراسة الداللية للحكايات الشعبية بمنطقة جيجل

 :حكاية الغولة كالسبع بنات 

معركفة ُب مناطق أخرل باسم حكاية عشبة خضار أك عيشة خضار، كاف يا مكاف كاف موـر الفوؿ  
عندك سبع بنات، قاؽبم ركحو كرمويل الفوؿ باش نركح غدكة نزرعلكم، راحو ىاذكؾ البنات حطوىولو يوـر 

رموىولو كزاد طبل كفالصباح دا الفاس كراح يغرس، منبعد راح طرح ركحو فحلغابة ككبل كبل الفوؿ ىذاؾ دم ك 
ركحو فحربطيط تاع الطُت كجا لعشية قاؿ لبناتو غسلويل، ىوما يغسلولو كىو يبكي قالولو دشبيك قاؽبم 
دالتعب بيا كىو اك دلفوؿ دم كبله طغاه، ماال هنار جا كقت اغبصاد قالولو بناتو عيدنا يا بابا الفوؿ تاعنا 

ديالنا، راحو ىاذكؾ البنات على نيتهم رماك الغرباؿ جات  باش كبيوه قاؽبم ركحو كبو الغرباؿ مناين ذبي أم
فاؼبزرعة تاع الغولة داكساعات جبات الغولة شافتهم حسابتلها دبنات ختها قالتلهم كبيو كبيو أبنات خيت أين 
جاية كبيو كمنبعد كي طاح عليهم الليل قالتلهم الغولة درؾ ماتركحوش اك طاح الليل يطربكم بوكم باتو عندم 

ما كانوا داك معاىم الداب دياؽبم باش ىبملو عليو من الزرع ىذاؾ، كالغولة كانت كتديرؽبم فاغبيلة باش كىو 
تاكلهم كمنبعد ىوما يقولوؽبا نركحو نطلو على الداب كىي تقوؽبم أكاه أقعدكا دانا نطل عليو تركح تاكلو 

ؿ ىذاؾ من ذاؾ لغدكة ينحيو ينحيو حرجلو كترجع تقوؽبم أك كالو ما بيو أخدمو كىوما يزيدك ىبدمو فالفو 
كيقلعو كمنبعد يزيدك يقولو ركح أفبلنة طل على الداب تقوؽبم الغولة أخدمو خدمو انا نطل عليو تزيد تركح 
تاكلو حرجلو خبلؼ كمنبعد حىت كبلتلو ربعة دم فخاديو كقالتلهم أجريو الداب تاعكم  أك طاح فالنخارة 

ات ىذكؾ بسبعة حكموه من دفارك كهببدك طار دفارك على خاطرش رجليو أجريو أم بلعتو النخارة جراك البن
أـ طايرين، كفيهم حالطفلة حاذقة كيسمها عيشة خضار بدات تفيق للغولة كيما زادت قالتلهم درؾ ما 
تركحوش لو كاف تركحو يطربكم بوكم كىي كتدرؽبم فاغبيلة باش زبليهم يزيدك يباتو كىوما سبع بنات كسبع  

ة خضار ىي الكبَتة فيهم كفايقة، دكساعات قالتلهم الغولة أيا تركحو تباتو معيا أكمنبعد كبلب كعيش
فالصباح راحت تسرح ىي كقبل ما تركح خلطتلهم الطعاـ كالشعَت كالقمح كقالتلهم الـز كي قبي لعشية 

اًب نفعل  نقاىم مفركزين كال نا كلكم كناكل كبلبكم بسبعة، كىذم عيشة خضار عندىا حاػباًب كيسمو خ
كتدكرك كتطلب منو الشيء دم حابة قالتلو خاًب نفعل قبعل كل الطيور دم ىنا يفرقو دم خلطتلهم الغولة 
كقالتلهم أفرزكه كمنبعد حىت قات الدار تعمرت بالطيور كفرزكؽبا القمح منا كالشعَت منا كالطعاـ منا ككي جات 

ضت الصباح كيف كيف خلطتلهم الشعر مع قاهتم فرزك كلش قالتلهم منعتو أكبلب بن كبلب، زادت نا
الصوؼ كقالتلهم لوكاف قبي كما نقاىش مفركز ناكلكم كناكل كبلبكم بسبعة كعيشة خضار كانت فايقتلها 
بلي حابة تاكلهم دكرت اػباًب تاعها كقالتلو خاًب نفعل زادت طلبت منو جاك الطيور زادك فرقوؽبا الشعر على 

ا كبلب بن كبلب، زادت راحت عمرتلهم حالقريب تاع البقر بالزبل الصوؼ ككي جات قالتلهم منعتو ي
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كخلطتو كقالتلهم الـز كي قبي نطرب بلساين من كمن نقاه رطب ما فيو كالو كما يطليش لساين قالتلهم لو  
كاف يطلي ناكلكم كناكل كبلبكم بسبعة دكساعت قالت عيشة خضار خاًب نفعل ابعتلي حالواد حامي هبي 

ذا كىي دكرت قات حالواد جا يطفطف داؽبا ػبماج ىذاؾ مرة جات الغولة طربت لساهنا من يدم اػبماج ى
كمن ما قات كالو كمنعو، كمنبعد عيشة خضار كصات خواتاهتا قالتلهم ىذم أم كتحوس تاكلنا الزمنا 

لها كبوسو كيش هنربو كغَت جات لعيشة قالت عيشة خضار للغولة أجيدة الغولة داما ىو نومك غبلو قالت
نومي غبلو فالليل كي يعودك الكبلب يناحبو كالبقر ىبرخرك كالدكاب يشحقو كغبناش يصفرك كلقرك يقرقرك 
ىذاؾ نومي غبلو كمنبعد عيشة خضار راحت كصات خواتاهتا قالتلهم كي نذكقلكم العسل تفاطنو هنربوؽبا 

ل الوقت ككالك الكبلب يناحبو ك كمنبعد كي رقدك، الغولة كًتقد عند الباب كتعس عليهم باش ما يهربوش كص
البقر ىبرخرك كالدكاب يشحقو كغبناش يصفرك كلقرك يقرقرك ىربوؽبا ككحدة طاحت كبلهتا الغولة كػبرين ىربو 
كالكبلب ىاربُت معاىم ىو ما هبريو كىي ذبرم كي تقرب ليهم يطلقوؽبا حالكلب ىي تًتافس كالكلب 

كلو كىكذا قعدت ذبرم كراىم ككل ما تقرب ليهم يطلقوؽبا يًتافس ىي تًتافس كالكلب يًتافس كمنبعد تا 
حالكلب يًتافس معاىا كتاكلو حىت ماتو كامل الكبلب بقى غَت الكلب تاع عيشة خضار ىو اغباذؽ فيهم 
كمنبعد كىوما ىاربُت غبقو غبلواد كلواد ىذاؾ حامي منبعد عيشة خضار دكرت اػباًب كقالتلو ألواد بوعبوز ديرنا 

ىوما كمنبعد كصلت الغولة قالتلها أعيشة كيش قولت للواد قالتلها قولتلو ألواد بورفركؼ جيب قبوز جازك 
غبجر كالصوؼ كىي تقولو ألواد بورفركؼ جيب غبجر كالصوؼ كىو يزيد يتقلب كتعدبت حىت قطعت 

ي ككملت ذبرم  كراىم قريب ما تلحقهم ككي قربت ليهم شاركؽبا الكلب تاع عيشة خضار ىو يًتافس كى
 تًتافس حىت كبلىا كمنبعد جا كمات مسكُت كداك دفنوه كمنعو منها ىوما كخبلصت اغبكاية.
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 الدراسة الداللية لحكاية الغولة كالسبع بنات:

 الجانب االجتماعي:-1

تعد اؼبسؤكلية من أىم اعبوانب االجتماعية اليت هبب على اؼبرء التحلي هبا كىي ربمل عبئ كاجب أك  
ؤكؿ ذا قيمة كنفعا ُب عمل يكلف  للفرد كإسبامو على أحسن كجو ُب كقتو احملدد كلطاؼبا كاف الشخص اؼبس 

اجملتمع أكثر من غَته كىذا ما نفتقده ىنا ُب ىذه اغبكاية مع موـر الفوؿ كىو أب البنات السبع الذم كاف 
لية لديو أك بعبارة أخرل فقداف من اؼبفركض أف يتحمل اؼبسؤكلية كيقـو بزرع الفوؿ بدال من أكلو فغياب اؼبسؤك 

اغبس باؼبسؤكلية كاف السبب الرئيسي ُب تورط بناتو مع الغولة كال نقوؿ بغياب اؼبسؤكلية فقط عند عدـ زرع 
الفوؿ بل قبدىا أيضا ُب الكذب على بناتو كعدـ ربمل مسؤكلية االعًتاؼ باػبطأ حيث عندما سألنو عن 

يعًتؼ بفعلتو كاصل التمثيل عليهن كاخربىن  أف يلقُت بالغرباؿ مكاف الفوؿ اػباص هبم غبصده فبذؿ أف 
كاؼبكاف اليت تصيبو ىو مكاف الفوؿ خاصتهم لتبدأ من ىناؾ أحداث اغبكاية مع الغولة اليت مل تًتؾ كسيلة كال 

ن حيلة إال كطبقتها معهن رغبة منها ُب أكلهن، كُب ىذا داللة على الشخص غَت اؼبسؤكؿ كما ىبلفو إنبالو م
مشاكل فما بالك إف كاف ىذا الشخص ىو رب العائلة )األب( كما لو من مسؤكليات اذباه عائلتو كأكالده،  
كما فيها أيضا داللة على الشخص الذم يلقي دبسؤكلياتو على عاتق غَته، كما أحالتنا ىذه اغبكاية أيضا 

بلف أك ما شابو ذلك ألهنا ُب حقيقة على مبلمح اغبياة االجتماعية كاؼبعيشية آنذاؾ كال نقصد ىنا زمن الغي
األمر ىي ؾبرد خرافات كأساطَت كإمبا نعٍت بالكبلـ الزمن اليت قيلت فيها ىذه اغبكايات، حيث كاف يتبادؽبا 
األفراد ُب اغبديث للسمر كسبضية بعض الوقت، كمن تلك الصور اليت قدمتها لنا اغبكاية عن حياهتم قبدىم  

 ُب توفَت متطلباهتم اؼبعيشية.كانوا يعتمدكف على الفبلحة 

 الجانب النفسي:-2

ُب ىذه اغبكاية ؾبموعة من الصفات النفسية اؼبمتزجة  ما بُت مذمومة كؿبمودة من بينها قبد صفة  
نو قاـ بزرع الفوؿ الكذب كاليت ذبلت ُب شخصية موـر الفوؿ منذ بداية القصة الذم كذب على بناتو ُب قولو أ

 حقيقة أنو أكلو كُب ىذا داللة على صفة الكذب كما ؽبا من آثار كخيمة قد تبدك للمرء منكؿباكلتو إخفاء 
الوىلة األكىل أهنا شيء بسيط إال أهنا مل سبر مركر الكراـ ىذه الكذبة ُب اغبكاية فقد كانت سبب فقداف 

ذاكرة الشعبية( تصوير إحدل بناتو اليت أكلتها الغولة كتعرض األخريات للخطر كىنا نلمس ؿباكلة القاص )ال
بغض ىذه الصفة كمدل خطورهتا على الفرد كجزء كاجملتمع ككل باإلضافة إىل ذلك قبد صفة اؼبكر كاػبداع 
اليت كانت سبارسها الغولة مع البنات رغبة ُب أكلهن فقد كانت تعاملهن على أساس أهنا تساعدىم، لكنها 

ص اؼباكر كاؼبخادع الذم يبدم عكس ما يبطن تسعى لعكس ذلك كىي أكلهن كُب ىذا إشارة على الشخ
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كمع حيلة الغولة قبد فطنة عيشة خضار )إحدل بنات موـر الفوؿ( اليت كشفت كل خططها ككانت من 
حددت هنايتها )الغولة( كخلصت نفسها كباقي أخواهتا من شرىا، كما قبد ُب اغبكاية دعوة لتحمل ركح 

ه أخواهتا البنات فهي مل تكن أنانية بالرغم من أهنا كانت تستطيع اؼبسؤكلية كاليت ذبلت عند عيشة خضار اذبا
 رب دبفردىا.اؽب
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 :حكاية بوعميرة كالنملة 

كاف يا مكاف كانت حالنميملة تطم تطم قات حلقميحة قالت دش دم نديرىا حطمينة ما تليقليش  
نديرىا حطميمنة كقالت لبوعمَتة كىو ىذا بوعمَتة حطعاـ ما تليقليش أم حاجة ما تليقش، طبمت كقالت 

دحربغوت قالتلو أطلع حرؾ القدرة قاؽبا ماغبقتش قالتلو أطلع للتافة قاؽبا ماغبقتش قالتلو أطلع لدرع الربمة 
قاؽبا أك ما غبقتش قالتلو أطلع لشارب الربمة طلع وبرؾ طاح جا فالقدرة، راحت النملة عند جارهتا ىي كانت 

اؼبغرؼ باش ذببدك، قالتلها جارٌب مديل اؼبغرؼ للسيد بوعمَتة قرؼ قالتلها حتاف تركح ذبيبلي ماعندىاش 
اعبرك من عند الكلبة راحت عند الكلبة قالتلها ألكلبة أعطيٍت عبرك عبارٌب كجارٌب تعطيٍت اؼبغرؼ للسيد 

ة قالتلها ألنعجة أعطيٍت بوعمَتة قرؼ قالتلها حتاف تركح ذبيبلي السبل من عند النعجة راحت لعند النعج
السبل للكلبة كالكلبة تعطيٍت اعبرك عبارٌب كجارٌب تعطيٍت اؼبغرؼ للسيد بوعمَتة قرؼ قالتلها حتاف تركح 
ذبيبلي اغبشيش من اؼبرجى راحت للمرجى قالتلها أعطيٍت اغبشيش للنعجة كالنعجة  تعطيٍت السبل للكلبة 

 اؼبغرؼ للسيد بوعمَتة قرؼ قالتلها حتاف تركح ذبيبلي ؼبا من العُت كالكلبة تعطيٍت اعبرك عبارٌب كجارٌب تعطيٍت
قالتلها ألعُت أعطيٍت ؼبا للمرجى كاؼبرجى تعطيٍت اغبشيش للنعجة كالنعجة تعطيٍت السبل للكلبة  كالكلبة تعطيٍت 

صبو فوقي راحت عبرك عبارٌب كجارٌب سبديل اؼبغرؼ للسيد بوعمَتة قرؼ قالتلها حتاف تركح ذبيبلي القصابة  يق
قالتلهم ألقصابة أركاحو قصبو فوؽ العُت كىي سبديل ؼبا للمرجى كاؼبرجى سبديل اغبشيش للنعجة كالنعجة سبديل 
السبل للكلبة  كالكلبة تعطيٍت عبرك عبارٌب كجارٌب سبديل اؼبغرؼ للسيد بوعمَتة قرؼ قالوؽبا حتاف تركح ذبيبلنا 

ألفبلحة أعطوين الزكاكم للقصابة كىوما هبيو يقصبو فوؽ العُت كالعُت الزكاكم من عند الفبلحة راحت قالتلهم 
تعطيٍت ؼبا للمرجى كاؼبرجى تعطيٍت اغبشيش للنعجة كالنعجة سبديل السبل للكلبة كالكلبة تعطيٍت اعبرك عبارٌب 

قالتلهم كجارٌب تعطيٍت اؼبغرؼ  للسيد بوعمَتة قرؼ قالوؽبا حتاف تطلعنا اؼبناجل من عند اغبدادين راحت 
أغبدادين أعطوين اؼبناجل للفبلحُت كىوما يعطوين الزكاكم للقصابة كالقصابة هبيو يزرقبو فوؽ العُت كالعُت 
سبديل ؼبا للمرجى كاؼبرجى تعطيٍت اغبشيش للنعجة كالنعجة تعطيٍت السبل للكلبة كالكلبة تعطيٍت اعبرك عبارٌب 

راحو طلعوؽبا اؼبناجل مدهتـو للفبلحُت كىوما مدكؽبا  كجارٌب سبديل اؼبغرؼ للسيد بوعمَتة قرؼ كدكساعات
الزكاكم للقصابة كالقصابة جاك قصبوؽبا فوؽ العُت كمنبعد العُت مدتلها  اؼبا للمرجى كاؼبرجى مدتلها اغبشيش 
 للنعجة كالنعجة مدتلها السبل للكلبة كالكلبة مدتلها اعبرك عبارهتا كجارهتا مدتلها اؼبغرؼ ككي راحت باش ذببد

 السيد بوعمَتة قاتو مات ك قرؼ.
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 الدراسة الداللية لحكاية بوعميرة كالنملة:

 الجانب االجتماعي:-1

عكست لنا ىذه اغبكاية أحد أىم اعبوانب االجتماعية كىو أف الناس ال يعطونك شيئا باجملاف فلكل  
خدمة مقابل بالضركرة فهم يتعاملوف بقانوف تبادؿ التجارة أك اؼبنفعة كقد يصل هبم األمر إىل استغبلؿ نقطة 

لتطلب خدمة ُب اؼبقابل يطلب  ضعفك حىت ، كىذا ما رأيناه ُب اغبكاية  مع النملة اليت كلما كانت تذىب
نقاد حياة إمنها خدمة لتنفيذ خدمتها كاليت كانت ُب األساس ىي اغبصوؿ على )اؼبغرؼ( ككل ذلك من اجل 

بوعمَتة )الربغوت( الذم كاف وباكؿ مساعدهتا كُب ىذا ذبسيد ألحد أىم اعبوانب االنسانية اؼبتمثلة ُب 
)النملة كبوعمَتة( كبالرغم من أف ىذا خرافة إال أف من كرائو  مساعدة اآلخر كالذم نبع من تصرؼ اغبشرتُت

داللة رمزية دبعٌت قيم كىي ضركرة مساعدة اآلخر عندما يكوف حباجة للمساعدة كتقدمي يد العوف، كما صورت 
نقاد الربغوت بوعمَتة من طرؼ النملة اليت سعت جاىدة ُب إلنا اغبكاية أيضا السباؽ مع الوقت ُب سبيل 

كانت كما قلنا من قبل تبحث عن اؼبلعقة إلخراج بوعمَتة الذم سقط ُب القدر كىنا نلمس مقابلة ذلك ك 
ليها بوعمَتة أرادت النملة أف ربسن إليو كأيضا لشعورىا باؼبسؤكلية اذباىو إاإلحساف باإلحساف فكما أحسن 

ناة النملة من خبلؿ ذىاهبا إىل خصوصا كأف اؼبأزؽ الذم كقع فيو كاف جراء ؿباكلتو مساعدهتا، كقد تبينت معا
جارهتا لطلب اؼبلعقة اليت تفتقد إليها ىي كمن ٍب جارهتا تشًتط عليها ألخذ اؼبلعقة أف تأٌب ؽبا جبرك الكلبة 

ىل النعجة كىكذا ىو اغباؿ بقي األمر يتكرر معها ُب كل طلب كمع انتهاء ىذه إكاليت بدكرىا توجهها 
قد فات األكاف كفقد بوعمَتة حياتو كُب ىذا داللة على أف الركح مل تبقى السلسلة الطويلة من الطلبات كاف 

 بقيمتها اؼبعهودة ُب اجملتمع فقد رخصت كبات من السهل التضحية هبا ُب مقابل ربقيق  اؼبصاّب الشخصية.

 الجانب النفسي:-2

األفراد الذين يسعوف يبكننا القوؿ ُب ىذا اعبانب غياب الضمَت كانعداـ اإلحساس باآلخر من طرؼ  
لتحقيق منافعهم كتقدمي اؼبصلحة اػباصة على اؼبصلحة العامة، كما ذبدىم غَت آهبُت دبشاعر غَتىم 

عطاء األكلوية لؤلمور الثانوية فمثبل ىنا ُب اغبكاية حياة بوعمَتة أكىل إكاالستخفاؼ باؼبواقف رغم جديتها ك
ك من ٍب تعطيها ما تريد لنجدة الربغوت، كمن ىنا نستنتج من أم شيء آخر ذكر، كأف تأخذ مثبل اعبارة اعبر 

 أف الشخص لن يشعر دبدل أنبية اؼبوقف أك خطورتو إف مل يكن قد تعرض أك عاش موقفا مشاهبا لو.
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 حكاية: عكرؾ كالغوؿ 

كاف يا مكاف حالشيخ معركؼ باغبيلة كيسميوه عكرؾ ىجم الغوؿ على الدشرة دم كيسكن فيها  
اهنا كامل ىربو غَت ىذا الشيخ ماحبش يهرب كما خافش من الغوؿ كراح حفرلو حفرة ىذا الشيخ كسك

كعمرىا باغبليب دم البقرة كباش ما يفيقش هبا الغوؿ غطاىا باغبشيش كالًتاب كقعد يستٌت فيو يوصل عندك 
كضحك كغَت جا ليو الغوؿ قالو نوض نوض يا مهبوؿ ماخايفش ناكلك أنا الغوؿ، قالو عكرؾ نتا تاكلٍت 

كقالو كاش رايك لوكاف نقولك أنا دم ناكلك ضحك كقالو الغوؿ ىدم عمرىا ما صرات بنادـ ياكل غوؿ 
  قالو عكرؾ راؾ مكذبٍت كاش رايك نبينلك بلي نتا ضعيف كقوٌب كرب من قوتك، ضحك الغوؿ كقالو كريلي

لك بلي نضرب هبا كيفاش قوتك كرب على قوٌب قالو الشيخ عكرؾ كتشوؼ العصا تاعي ىدم لو كاف نقو 
الرض لبرجلها ـبها كنتا ما تقدرش، ضرب ضرب الغوؿ بالزعاؼ تزلزلت الرض برؾ، ضحك عكرؾ كقالو 
ىذا ماكاف قالو الغوؿ كريلي نشوفك نتا ضرب الشيخ عكرؾ اغبفرة يل كاف كجدىا من قبل خرج اغبليب على 

كعرضو لعندك للقصر ىو القداـ ماشي برا قالو شفت مازاؿ تكّذب حار الغوؿ من قوة الشيخ عكرؾ كتصدـ 
كالغوؿ كراه كناض حالريح ىز الشيخ عكرؾ لراس النخلة مناين ىو خفيف كصغَت، حار الغوؿ كيفاش ىرب 
منو كىدر معاه الشيخ عكرؾ من فوؽ النخلة كقالو عبلش كتحوس عليا أنا أك ىنا كرمالو عرجوف سبر كقالو  

عكرؾ ال حوؿ كالقوة صغَت كيقدر يطَت، مناين جاتو ىذم كوؿ كقعد الغوؿ مصدـك كيفاش كاحد كيما 
القوة دم عندك كامل ككي كصلو لقصر الغوؿ راح عكرؾ ىبَت بيت باش يقعد فيها عجبتو كحدة عندىا 
حاػبرجة خبلؼ تطل على القريب تاع اؼبعز كالبقر داىا كرجعت ليو، قالو الغوؿ دش دم قبيبلك تتعشى قالو 

ا ما يشبع كرشي مع قصعة سكسو، راح الغوؿ جابلو كاش طلب كمنبعد قالو حاب ناكل خركؼ مشوم ىذ
الشيخ عكرؾ ناكل كحدم غَت ركح نتا لباؼ ما نشبعش كنزيد ناكلك راح لغوؿ كخبله يتعشى كغَت رجع 
قاه كبل كلش كماخلى كالو حىت العظم ككاف الشيخ عكرؾ حيلي كبل كاش كبل ككاش بقى راح خرج من 

اع البيت ىديك كدفنهم ربت الًتاب، خاؼ منو الغوؿ بعد ما قالو الشيخ عكرؾ اػبركؼ تاع اؼبخرج التاين ت
البارح ما شبعنيش الـز ترجع ذبيبلي فالغذا بقرة، طبم الغوؿ مع ركرحو كقاؿ الـز نتخلص منو يقدر هبي 

ربت القفة ىذيك  النهار دم ياكلٍت فيو دانا، راح عندك كسقساه قالو فاين كًتقد قالو الشيخ عكرؾ كنرقد
دم مصنوعة باغبلفا باش كونقا الدفا راح الغوؿ عند صحابو الغواؿ كشكاؽبم عليو كقاؽبم الـز زبلصوين منو 
راه يرقد ربت القفة دم مصنوعة باغبلفا فاليل أركاحو ىنيوين منو، كالشيخ عكرؾ شك عبلش سقساه الغوؿ 

نبدؿ الببلصة ما نرقدش اليـو ربت القفة كراح حط كقاؿ مع ركحو ىذا ما يكوف حاب غَت يتهٌت مٍت الـز 
عبايتو دم كيلبسها قداـ القفة كرقد ىو فببلصة خبلؼ غَت جاك الغواؿ فاليل ضربو القفة تاع اغبلفا بالعصي 
تاعهم حاسبُت الشيخ عكرؾ راقد ربتها كمع الصباح جا الغوؿ كُب بالو الشيخ عكرؾ مات قاه عادم راقد 

حار كاستغرب الغوؿ كسقساه كقالو كتبانلي مارقدتش مليح البارح قالو عكرؾ قلقوين قداـ القفة ككيتفى 
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شيالفَتاف ماخبلكنيش نرقد مليح كىوما ينكزك فوؽ القفة تصدـ الغوؿ كقاؿ الضرب ىذاؾ تاع الغواؿ كامل 
ىا عيشة كبعت حسبو فَتاف، آ آ الـز نقالو حل كهنٍت راسي منو بعتو من ذاؾ الغدكة عند ختو الغولة كيسميو 

ليها معاه برية مكتوب فيها بنادـ ىذا دم نبعتلك معاه الربية ىذم كولو كبعتلي راسو نشوفو أيا قراىا الشيخ 
عكرؾ كراح بدؽبا ككتب فيها راح نبعتلك طبيب يداكيك ىي ختو الغولة كانت مريضة من قبل ىي قرات الربية 

وؿ كالغولة حسبتو الطبيب دم قاؽبا عليو الغوؿ فالربية قبلت، راح عكرؾ عند ختو تاع الغوؿ كيما كصاه الغ
ىي خبلتو يداكيها كالشيخ عكرؾ راح قتلها كطَتؽبا راسها كداه معاه فالشكارة كمدك للغوؿ غَت شافو حبس 
فببلصتو كترىب كقرر باش يهجر من القصر كراح يلم فالذىب تاعو كاعبوىر كبعت الشيخ عكرؾ للغابة 

ضرب عليو طلة قاه رابط غببل فالشجر سقساه كعبلش قالو عكرؾ باش ما تنعدبش وبطب كغَت خلص راح ي
كنقلعم ضربة كحدة من عبدر كقبيب الغابة كامل لعندؾ تتكركر قالو الغوؿ خبلص خلي ما نسحقش أيا 
نركحو للقصر نتغداك الغدا راه كجد كرجعو مع بعض كفالليل طبم الغوؿ باش يهرب للشيخ عكرؾ بعد ما 

و سناه حىت ظبعو يشخر، حسب بيو الشيخ عكرؾ زببالو  فالشكارة يل ىزىا الغوؿ على ظهرك كراح خاؼ من
للكاؼ العايل باش يبٍت قصر خبلؼ كغَت كصل كقف على الشافة تاع الكاؼ كيقوؿ هتنيت ؽبذاؾ اؼبخلوؽ 

درىب من راس الكاؼ عكرؾ قالو الشيخ عكرؾ كاهلل ما تتهنايل راين على ظهرؾ مورؾ، زبلع الغوؿ غَت شافو ك 
 العايل كجا على حجرة كمات.
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 الدراسة الداللية لحكاية: عكرؾ كالغوؿ

 الجانب االجتماعي:-1

لقد سلطت ىذه اغبكاية الضوء على أحد اعبوانب االجتماعية حيث اختصت باغبديث عن صفة الدىاء 
كاغبيلة كما ؽبا من تأثَت على سَت حياة الفرد االجتماعية فنرل ذلك يتجسد ُب القصة على شكل شخصيتها 

غبلوؿ كيتجلى ىذا ُب الرئيسية عكرؾ كاليت سبيزت عن أكساطها بالقدرة على استيعاب اؼبشاكل كاستخراج ا
اؼبواقف كؾبرياهتا بُت عكرؾ كالغوؿ حيث بدأ االمر مع ىجـو الغوؿ على الدشرة اليت يسكن هبا شخصيتنا 
صاحب الفطنة، كالذم كاجو قوة كشراسة الغوؿ دبجموعة من اغبيل كاؼبقالب بداية مع استهزائو بالغوؿ على 

ستطاع فعل ذلك اماـ ناظريو عن طريق اغبيلة اىو  عدـ قدرتو على شق األرض كاستخراج باطنها ُب حُت
طبعا بعد أف كاف قد جهز من قبل حفرة مليئة باغبليب ككل ما قاـ بو ىو الضرب عليها ، كتتوارل اؼبقالب 
بعد ذلك مع أكلو للخركؼ كلو دكف أف يًتؾ عظاما ، أيضا قتلو ألخت الغوؿ عيشة  كالذم أثار الذعر لدل 

للهركب من الشيخ عكرؾ كؿباكلة النجاة بنفسو كىذا إف دؿ على شيئ فإمبا يدؿ على الغوؿ ما جعلو يسعى 
ف مل يصاحبها العقل كىذا ما عكستو لنا شخصية الغوؿ ُب حُت يبكن القوؿ أف إأنو ال نفع كال قيمة للقوة 

يتفادل العقل كحسن استخدامو ىو قوة ُب حد ذاتو كىذا ما كجدناه ُب شخصيتنا عكرؾ الذم استطاع أف 
مصَت أف يكوف لقمة سهلة للغوؿ الذم لطاؼبا صورتو األساطَت كاػبرافات على أنو شخصية ضخمة متوحشة 
تلتهم كل ما يتعًتض طريقها، كاؼبغزل من ىنا نرل كيف للدىاء كاغبيلة أف تؤثر على عبلقات الفرد كتغَّت من 

 أكضاعو االجتماعية.

 الجانب النفسي:-2

كباغبديث عن اعبانب النفسي صبعت ىذه اغبكاية الكثَت من اؼبشاعر كالصفات اليت تعكس اغبالة  
النفسية للفرد كتتجلى ُب الثقة بالنفس حيث كاف ذلك مع بداية القصة ربديدا كىجـو الغوؿ الذم نشب عنو 

وقو بنفسو كبقدراتو على نفور أىل اؼبنطقة ما عدا الشيخ عكرؾ ؿبور حكايتنا كُب ىذا داللة كبَتة على كث
مواجهة الغوؿ كإهباد ـبرج من ىذا دكف أف وبوؿ األمر بأف تزىق حياتو، كُب الضفة األخرل كُب أعماؽ الغوؿ 

نعداـ الثقة كاليت كانت نتاجا لثقة اآلخر )عكرؾ( كذلك مشاعر اػبوؼ اليت تسللت إقبد النقيض من ذلك 
تلك اليت عمل عكرؾ جاىدا على زرعها ُب نفسو من جراء اغبيل إىل أعماؽ ىذا األخَت )الغوؿ( أك باألحرل 

كاؼبقالب اليت كاف الغوؿ ضحيتها، مشاعر اػبوؼ ىذه كانت سببا ُب رسم هنايتو اؽبزلية إذ يبكن القوؿ أنو 
مات رعبا رغم قوتو اعببارة كونو غوؿ أماـ نظَته عكرؾ البشرم، باإلضافة إىل كل ما دكرناه قبد أيضا أف ىذه 

غبكاية كما ركزت على ضركرة التحلي بالثقة ُب النفس ُب مواجهة الصعاب، تدعونا أيضا إىل عدـ ا
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اإلستخفاؼ بقدرة اآلخر كما يبكن فعلو كىذا ما كقع فيو الغوؿ حُت استخف بعكرؾ كما يبكن أف يفعلو كقد 
دعوة صروبة للتحلي بالصرب ػبص ىذا اؼبوقف ُب اغبكاية مثلنا القائل "اللي ربقرك يعميك"، كذلك قبد فيها 

على اؼبآسي كاؽبمـو كربمل مشاؽ اغبياة كأنو بعد كل ضيق يأٌب الفرج كتبُت ىذا ُب صرب عكرؾ على كل 
 اػبطط اليت كاف يهيئها الغوؿ للتخلص منو.
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 حكاية: قزقازة 

فيها الذىب كالويز كاؼباكلة،  ىوما زكج خاكة كاحد منهـو كيعرؼ حالببلصة تاع الغواؿ، كيخبيو  
كيسلف من عند خوه الربعي كيركح هبيب من الذىب تاعهـو كياكل من ماكلتهـو ببلما يفيقولو، أيا مرت 
الراجل التاين، قالتلو عبلش خوؾ ديبا كيدم الربعي يادرا كاش كيدير بيو، راحو لصقولو العلك فيو كقالك 

ك، أيا غَت رجعلهم الربعي لقاك حالويزة الصقة فيو، حارك ىكذا باش غَت يرجعو نشوفو كاش يصلق فالعل
منُت راح خوه تبعو كشافو كَتكح غبمغارة  كيقوؿ افتح يا قزقازة كتتفتح، سناه ما خرج كراح دخل ىو ليها  
كحدك كقاؽبا أفتح يا قزقازة تفتحت لقاىا معمرة بالذىب كالويز كاألؼباس، راح مل كلش ككبلؽبـو ماكلتهـو ككي 

خارج نسى كلمة السر ككىل يقوؿ أفتح يا جاجة أفتح يا حجرة كالو ما تفتحتش حىت غبقو عليو الغواؿ  جا
دخلو قاك ماكلتهم مكانش كحالتهم ـبلطة كالك يتعايطو كيقولو منهو ىذا دم دخل للببلصة تاعنا ككبل 

وما قعدك ىبممو قالو ما ماكلتنا كسرؽ ذىبنا كىو من اػبلعة تاعهـو علق ركحو مع الغواؿ دم ميتُّت، كى
يكوف يل سرقنا غَت كاحد من ىادك الغواؿ دم معلقُت مازاؿ حي، راحو جابو حديد كواكه كحطوه على 
ىادكؾ الغواؿ بالواحد كىو كاف فنصهم ككي غبقو ليو بدا يعيط كقاؽبم أكدانا منبعد قتلوه كعلقوه على باب 

بانش راحت لعند خوه كحكاتلو اغبكاية، حوس عليو خوه  اؼبغارة تاعهم عربة للناس كمرتو غَت قاتو طوؿ ما
 فاؼبغارة تاع الغواؿ لقاه معلق سبا كميت.

 الدراسة الداللية لحكاية قزقازة:

حكاية قزقازة بأحداثها كؾبرياهتا ربيلنا إىل أشهر اغبكايات اليت حجزت مقعدىا ُب مصاؼ العاؼبية،  
دل الصغَت منا كالكبَت، كقد سلطت ىذه اغبكاية الضوء على حكاية علي بابا كاألربعوف لصا كىي معركفة ل

مظهر من مظاىر اجملتمع أك باألحرل علة يعاين منها اجملتمع إف صح القوؿ الزالت قائمة إىل يومنا اؼبتمثلة ُب 
تتبع أخبار الناس كالتجسس عليهم كؿباكلة الكشف عن أسرارىم معتدين ُب ذلك على خصوصياهتم كيتجسد 

حينما ألصقت الزكجة العلكة ُب اؼبكياؿ )الربعي( الذم كاف يستعَته أخو زكجها كذلك إلشباع لنا ىذا 
فضوؽبا كمعرفة ما الذم يكيل بو، كما عاعبت اغبكاية بعض األمراض النفسية اليت قد يقع فيها االنساف  

لعلكة اليت كضعوىا ذباه أخيو بعدما كجدك جوىرة تشبثت باإكاغبسد الذم ؼبسناه ُب شخصية الرجل كزكجتو 
ُب اؼبكياؿ حينما أعاده ؽبم كأيضا الطمع الذم كاف يتحلى بو ىذا األخ اعبشع الذم مل يكتف بأخد بعض 
اجملوىرات ما جعلو يتورط كيكتب هنايتو اؼبأساكية بيديو ليبقى بعد ذلك عربة لكل من تسوؿ لو نفسو ُب أخذ 

 ما ليس لو.
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 حكاية الديب بوقريطة 

كاف حاغبمار كيدم الغدا للفبلحُت كحاؼبرة كي العادة كىو رايح كؿبمل باؼباكلة تاع   كاف يا مكاف 
الفبلحُت تبلقى فطريقو حالديب مقركط رجلو قالو كصلٍت فطريقك أيا ركبو اغبمار فوؽ ظهرك بدا الديب 

لفبلحُت ياكل فغذا الفبلحُت، طاحت حالقطرة تاع اللنب على كدف اغبمار حسب بيها اغبمار بدا يعيط ل
، جاك غبقو بيو حكموه كعاقبوه طَتكلو دفارك كقالو ىكذا باش تويل  اجريوا الديب أك كبللكـو ماكلتكـو
معركؼ بلي نتا سراؽ كما يتأمنلكش ككالك دم تغربلو حاجة كال تتسرقلو حاجة وبصلوىا فالديب ىذا ككانو 

قاؿ أكاه أنا ما نقعدش ىكذا دم تصرالو يعيطولو الديب بوقريطة علجاؿ دفارك دم طاير، طبم الديب مليح ك 
حاجة كال وبصلوىا فيا، راح عيط للذيابة ػبرين كقاؽبم البحَتة تاع فبلف أم كجدت فيها كلش نركحو ُب 
بعضانا نسرقوىا مي قبل ىذا عندم شرط غَت ندخلو سبا الـز كامل تربطو ركاحيكـو لباؼ هتربو عليا كزبليوين 

م الديب بوقريطة من دفاراهتم بالسلك كربط ىو ركحو بيرباس كبدا يعيط كيقوؿ كغَت دخلو للبحَتة راح ربطه
آموالنا أجرم أـ سرقوؾ أموالنا أجرم أـ سرقوؾ كىوما غَت دم هببد فركحو كوبوس يهرب يطَت دفارك كرجعو  

 كامل طايرين دفاراهتـو كيما ىو كالناس كالت ما تعرفش شكوف ىو الديب بوقريطة منهم.

 داللية لحكاية: الديب بوقريطةالدراسة ال
تطرقت ىذه اغبكاية لوصف إحدل جوانب اجملتمع ُب قالب قصصي، حيث أرتنا أف اجملتمع ال يبكنو  

أف يفلت اؼبذنب ُب جريبة ما دكف عقاب على فعلتو، ٍب بعد ذلك تكتب جريبتو باػبط األضبر ُب سجلو ليجد 
اط ؾبتمعو، فاجملتمع ال يبكنو أف يسامح أك ينسى، فبا زدراء كاحتقار كذك صمعة سيئة ُب أكسانفسو ؿبط 

هبعل اجملرمُت يبقوف ؾبرمُت فالتوبة كحدىا غَت كافية للتكفَت عن اعبـر فبا يوّلد لدل صاحب اعبـر عقدة ُب 
نفسيتو فتتحوؿ ىنا القصة من قضية اجتماعية إىل قضية نفسية كقد ربدثت اغبكاية عن ذلك كأشارت إليو، 

رأم العاـ يؤثر على الفرد كىذا ما هبعلو يفكر ُب طريقة لتلميع صورتو االجتماعية حىت كإف عٌت حيث قبد ال
األمر إشراؾ اآلخرين كإفساد صمعتهم فبنظر اجملـر إف مل يستطع أف وبسن من نظرة اجملتمع لو فليس عليو إال 

يشعر بالتساكم مع غَته كليس أقل إفساد نظرتو )اجملتمع( إىل اآلخرين كذلك، ففي كلتا اغبالتُت البد كأف 
 منهم منزلة على األقل.
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 حكاية: حميمص مسكين 

كاف حالراجل معركؼ كيصيد اغبجل أيا حاؼبرة صيد كقاؿ ؼبرتو اغبجبلت ىادك نعرضو عليهم نسايب  
كنسابك، عمومي كعمومك، خوايل كخوالك، كىذا الراجل معركؼ عليو بلي كاعر كصى مرتو على اغبجبلت 

، بدات يباىـو يل صي د كقاؽبا ببلؾ يهربو كنتبهدؿ قداـ الناس دم عرضت كراحو كالدك يشوفوىم ىربوؽبـو
زبمم كقالتلهم لوكاف يرجع بوكم كما يقاىومش يقتلنا كاش نديرك الطفل يقوؽبا ذحبٍت أنا كدير بيا العشا ببلصة 

تاجو يقضيلك كيسوقلك كخوىا يقوؽبا ال اغبجل كىكذا بابا ما يفيقش كالطفلة تقوؽبا ذحبيٍت أنا خويا خليو رب
ال خيت خليها تعاكنك فاػبدمة تاع الدار أيا قالتلهم يباىـو ركحو كقفو ؽبيو نرمي اؼبوس  يل هبي فيو ىذاؾ 
ىو، رمات اؼبوس جا فالطفل ذحبت الطفل كدارت العشا بو كغَت جار اجلها ياكل كيقوؿ اغبجل تاع ىاذ اؼبرة 

م عباد سقساىم على ضبيمص فاينو كضبيمس ىو االسم تاع بنو يل ذحبتو يباه سامط تقوؿ راين ناكل فلح
قالتلو راه عند خوالو، أيا مبل تعشاك كخبلصت العراضة كبوه ىذا كاف كَتكح يصلي ربت حالزيتونة ككل ما 
 يركح يصلي هبي حالطَت كيقولو صلي صبلتك هبناتك يا بابا غبيماٌب كبلكىا عماماٌب كخواالٌب كعظيماٌب

مدفونُت ربت الزيتونة مُت كيصلي بابا ككل مرة تصرا ؽبذا الراجل ىكذا كىو يقوؿ دالشيطاف حىت حكمو 
بنتو ىربت فالغابة كمُت خافت ك الشك كتوسوس كراح وبوس على بنو كعرؼ بلي مات، راح قتل مرتو 

رجع تطلع، ياكلوىا اغبيوانات طلعت فوؽ الشجرة كقعدت ككانت غَت تعطش هتبط للبحَتة تشرب كت
كحالنهار فات السلطاف من قدـ البحَتة شاؼ شعرة طويلة صفرا قاؽبم يل هبيبلي موالت الشعرة ىادم قبازيو 
راحو اغبيوانات كامل يسيو يهبطو الطفلة من الشجرة باش يدكىا للسلطاف ما قدركش قالتلهم ستوت خليوىا 

صعة باؼبقلوب قالتلهم الطفلة فوؽ الشجرة يا عليا أنا هنبطها، راحت ربت الشجرة كزببز فالكسرة على الق
جيدة القصعة أم باؼبقلوب قالتلها ابنيت اىبط كخدمهايل أنا أك عورة ماكونشوفش كغَت ىبطت ذاهتا 

 للسلطات كتزكجها كرجعت مرت السلطاف.

 الدراسة الداللية للحكاية الشعبية، حميمص مسكين
قديبا حيث كاف من الطبيعي العيش كاالقتيات  تعكس ىذه اغبكاية اغبالة االجتماعية البدكية 

باصطياد اغبيوانات بل ككاف عمل يبتهن كقتها، كما كاف معركفا بُت الناس آنذاؾ دعوة بعضهم على العزائم 
كالوالئم، باإلضافة إىل انو كاف ؾبتمعا ؿبافظا، كمتدينا كنرل ذلك ُب األب الذم كاف ؿبافظا على صبلتو كُب 

قصى درجات الرب بوالديو حىت انو قد سخر نفسو عبل أمو، كما نلمس حاالت نفسية فبتزجة بن الذم بلغ أاإل
ُب ىذه اغبكاية ما بُت اػبوؼ الذم عاشو كل من األـ كأكالدىا بعد فقداف الطيور  ككل ذلك نتيجة سلطة 

نزاؿ الفتاة من إلوت( األب اليت كاف يبارسها عليهم كىيبتو كأيضا اغبيلة اليت قامت هبا اؼبرأة العجوز )الست
أعلى الشجرة بعد فشل الكل ُب ذلك، ضف إىل ذلك بينت لنا ىذه اغبكاية أف الكذب صفة ذميمة ال تدـك 
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طويبل كيتجلى ذلك ُب ؿباكلة األـ إخفاء حقيقة موت االبن على زكجها الذم اكتشف ذلك فيما بعد 
مضمنة ُب انو ليست كل اؼبصائب سلبية أحيانا كحدث ما مل وبمد عقابو كبُت طيات ىذه اغبكاية قبد عربة 

ىناؾ مصائب ربدث مع اإلنساف إال أف أثرىا إهبايب مثل ما حدث ُب قصة ضبيمص مسكُت فهركب الطيور 
 .بن كىركب البنت كاف سببا ُب تعرؼ السلطاف عليها ما كاف مصَتىا زكجتو ُب النهايةكموت اإل
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 حكاية الجاعة كفركد : 

 ) چ ( اعبيم ُب كلمة اعباعة ينطقنذكر أف حرؼ 

كانت حاؼبرا باعبوؼ كىوما عايلة ماعندىومش  عايشيُت ُب لغراىب ، الزلط مزلوطُت ماعندىـو كالو صب 
الثلج جاك شي لعباد تاع سبا لعند راجلها قالولو آفبلف قاؽبم دش قالولو راح نوزعو غدكة حاؼبعزة دكاف كبسبوؾ 

ونيش حىت لغدكة كينوب ريب، كمبعد معانا ، سكت ىو مسكُت لعشا مكانش كىو يوزع كمنبعد قاؽبم ماربسب
ناض الصباح كطلع النهار مرتو تاع ىذا الراجل حكمتها اغبمى تاع لوحاـ كقالك ىاذاؾ الراجل زادك عيطولو 
الصباح آفبلف قالولو نتا أك راوبيُت نوزعو أك جيبنا اؼبعزة قاؽبـو ريب يزيدكـو كأنا ريب ينوب عليا ظبعتو مرتو 

التلو نتاه ىاذك دش دم كايقولولك قاؽبا دش دم كايقولويل كالو ماشتاش يقوؿ يهدر خرجت من لغريب كق
قدامها كي كتتواحم كمنبعد الناس دم سبا جابو ىاذيك اللحم كزعوىا ككاين دم قراب ليها سبا جابو 
كماكايبدكش منبعد مرتو ىاذيك غَت شاؼ اللحم عند الناس دم كزعو حكمتها السخانة تاع لوحم هتز كربط 

ى اللحم قعدت تقوؿ حابنتها غَت لوكاف مدكيل شي اؼبريقات لوكاف حسيتهـو لكاف راحتلي النار دم عل
فكرشي قالتلها أيبا ماعندنا مانديرك ماعندناش حنا قالك كىذاؾ مسكُت راجلها قاعد يتهرب منها باش 

ت دارت سناهتـو رقدك ماتتهاكش معاه كماتقولوش جيبلي اللحم كىو مناين هبيب أك ماعندك مناين قالك دار 
كراحت حطت ىذاؾ آجلود يوـر كمنبعد حطتو فحربمة يطيب كقاعد يغلي ناض راجلها قاؽبا نيت ىذاؾ دش 
دم حاطة فوؽ النار قالتلو كالو أك دشي اؼبا حطيتو يغلي باش كبط عليو شي الدشيش كبسيو باش تركحلي 

قد كالدك كراقد قدامهـو دكرت بالظهر ليهـو السخانة قالك كىو يغلي يغلي كمنبعد جبدتو كراجلها كاف ر 
كذاقت منو طارتلها حسنتها كعاقت قاؽبا راجلها نتا دشبيك قالتلو كالو أك كنحسي فهاذم شي اؼبرقى راحتلي 
على بوحشيشة أك ُب حالة البات تعيدلو على سنتها قالك حسات ىذيك اؼبرقى كىذاؾ جلود كبلتو بيو 

صباح ناض راجلها رايح يتبلطم مسكُت دابغا دبيرباس كغرنينة يلقط باش بالشعار بكلش كراحت ترقد كفال
يطيبو ياكلو كغَت راح وبوس على اعباعة قاىا مكانش قا غَت ىذاؾ اػبيط دم كيشبحو بيها مُت كباتو باش 
 داهتا قاؽبا أمرا اعباعة مكانش قالتلو أك دصاحيب دم القط ىذاؾ كونشوفو كيدخل لتما كىبرج كوف أك داىا

دىو حوس حوس ماكاف كالو قاـ ىز اػبيط كفركد ىذاؾ كراح كىو عاد فالباب كىي قالتلو نعيدلك أـبلوؽ أنا 
فركد أك كليتو أك طيبتو فالليل ككليتو ككوف مكليتوش كوف موت نطتٍت السخانة على اللحم ماقا مايقوؿ قالك 

اشي قالو الش داير غبفركد دم عباعة قالو مشا مشا قا حالسيد خرج قدامو قالو أفبلف الين رايح قالو رايح م
كاهلل تقعد كبكيلك قالو أنا ىذا فركد اؼبرا كتتواحم كبلتو قالو االسيد أىاه قالو كاهلل لكبلتو قعد يشوؼ معاه 
ىذاؾ الراجل كجبد مدلو مياتفرنك كفالوقت ىذاؾ مياتفرنك تقضي بيها كلش كاش كاف قالك ىذاؾ الراجل 

ة قاىا داير بيها بيرباس كباه كجابو كىو يفرح ككي جا لعشية حكا ؼبرتو قاؽبا أـبلوقة ماشي كيفرح كصل غبشجر 
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ىاك كيفاش ك كاش صرا معايا قاؽبا كاقيبل نركح نشرم اعباعة قالتلو ماال ىذاؾ فركد زيد مدكيل نطيبو قاؽبا 
الين رجعت قاتو  أخطيك منو ماتاكلوش أك مامليحش قالتلو أكاه نطيبو قالك حطتو يطيب كراحت مانعرؼ

ربرؽ راحت تشوؼ الربمة ىذيك قاىا دالشواه قالك جات عندىا حاؼبرا من دم سبا قالتلها أفبلنة دش دم  
كَتيح عندكـو قالتلها كالو قالتلها أكاه الروبة ىذم من قبايل كىي تريح قالتلها أك دانا حطيت الربمة ربرقتلي 

لها أكاه جابو خربىا قالتلها نتا دش دم طيبت البارح كاقيبل قالتلها دش دم فيها قالتلها مافيها كالو قالت
داعباعة قالتلها سخفت أـبلوقة طيبت اعباعة كدككا زيدت طيبت أفركد ربرقلي قالتلها اؼبرا ىذيك ماعندنا 
مانقولولك مبدكلك ماعندناش مامبدكلكش عزيت علينا كمنبعد ركحت ىذيك اؼبرا كمرتو تاع الراجل ىذاؾ 

كغَت رجعت قات حالطوية تاع الدقيق ؿبطوطة قدامها راحت مست فيها كقالت أسعدم أفرحي دارت دارت 
ىا ريب فتح علينا كراحت فتحتها كحطت خبزت الكسرة كىي تفرح ككالدىا يفرحو كزاد جا راجلها كجاب 

ب ريب كاش قضى من الدراىم دم مدىوملو ىذاؾ الراجل كيسميو ُب كقتهـو الناس دم يعاكنوىـو ىكذا حببا
قالك ماال راحت ىاذم اؼبرا لعند ماليها كقالتلهـو أنا ىكد كىكد قالوؽبا مدلك ريب ماتفضحش أك تفسد 
على عمرؾ اغبسنة ككاين كاحد من الناس قاؽبـو نتوما كاهلل مادحلعدؿ ىذا اؼبرا باعبوؼ فوسطنا الـز 

ىذيك كراجلها ككالدىا فرج عليهم ريب مامديناؽباش ماهتدركش ماتقولوش راح نوزعو السيد ماعندكش ، كاؼبرا 
ككبلك ؼباكلة دم عمرىـو ماكبلكىا كشرا الراجل اعباعة ليو كاللحم ؼبرتو كبات السخفة تاع لوحاـ بالدراىم 

 دم مدىوملو ىذاؾ الراجل.

 : الدراسة الداللية لحكاية الجاعة كفركد

كم السائد أنداؾ ، حيث كاف يسود الفقر تعكس لنا ىذه اغبكاية الواقع اإلجتماعي اؼبزرم ك البد        
كاغبرماف كاعبوع، كقد ذبلى ىذا من خبلؿ ىذه اغبكاية ُب شخصية الزكجة اليت من إحتياج زكجها كعجزه عن 
تلبية متطلباهتا األساسية اؼبتمثلة ُب األكل خصوصا مع التوحم الذم رافقها على اللحم ، اضطرت ألكل 

ا مصنوعة من اعبلد الطبيعي للبقر أك اؼباعز كىذا الشتهاءىا الشديد للحم ،  اعباعة اػباصة بزكجها فقط ألهن
كذلك صورت لنا ىذه اغبكاية معاناة الزكج مع انعداـ العمل كسعيو جاىدا لتحمل مسؤكليتو اذباه أسرتو 
ككسب لقمة العيش ، كذلك من خبلؿ خركجو ُب الصباح الباكر للبحث عنما يسد جوعهم كيسكت 

م اعبائعة ، باإلضافة إىل ؾبموعة من الصفات النفسية اؼبمتزجة مابُت الذميمة كاؼبمدكحة من أصوات بطوهن
بينها قبد صرب اؼبرأة على زكجها ككقوفها جبانبو ُب كل أحوالو كأيضا صدقها معو ، كقد مثلت لنا اغبكاية ذلك 

من أكل اعباعة إال أهنا فيما بعد مل حينما قالت لو بعد أف كذبت عليو ُب البداية ؿباكلة إظهار القط أنو ىو 
تتحمل تلك الصفة الذميمة كصارحتو بأهنا ىي من أكلتها بسبب توضبها الشديد ، كما ؼبسنا عقلية األفراد 
آنذاؾ كأخبلقهم اغبسنة حينما عاتب أحدىم أىل اؼبنطقة بأنو ليس من العدؿ أف نسأؿ الرجل إف كاف 
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م سلفا أنو ليس دبقدكره ذلك ، كذلك الرجل الذم ساعد الزكج سيشًتؾ معنا ُب توزيع اللحم ككبن نعل
كتصدؽ عليو دبلغ من اؼباؿ كاف ذا قيمة كبَتة ُب زماهنم لكي يلبيما أراد من حاجاتو ، أيضا كجدنا صفة 

ائلة رغم علمهم أهنم ال يبلكوف البخل عند األشخاص الذين كزعوا اللحم فيما بينهم كمل يتصدقوا على ىذه الع
ضا صفة التدخل ُب شؤكف اآلخرين كالفضوؿ الذم الحظناه عند اعبارة اليت أحرجت الزكجة بقوؽبا أهنا ،كأي

 تعلم بأكلها للجاعة كاليت التعد من الطعاـ كغَت مستحب أكلها كخجل الزكجة من ذلك .
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 خاتمة:ال
 ككحوصلة ؼبا سبق لنا ذكره قبد أنو: 
اؼبفاىيم كالتعريفات اليت كضعت لؤلدب الشعيب من طرؼ الدارسُت كالباحثُت ككل  تنوعت كتعددت 

ىو ما يعرؼ باألدب العامي أك ، ك حسب زاكية رؤيتو كمنظوره اػباص إال أف جلها تتفق على معٌت كاحد
ّلهجة األصح ما يطلق عليو دبصطلح "أدب العامة" الرتباطو الوثيق بطبقة العامة من الشعب كأيضا ألنو بال

ة جيبل عرب جيل، أنتجتو الذاكرة الشعبية، ؾبهوؿ فاىالعامية، كما أنو ذاؾ األدب الذم توارثو كتناقلو األفراد ش
كيضم  ،اؼبؤلف، يعرب عن تراث األمة كثقافتها كتارىبها كىذه اػبصائص ىي اليت ميزتو عن غَته من اآلداب

ما بُت األسطورة كاغبكاية كاألغنية الشعبية كالسَت  ىذا األخَت ؾبموعة من األجناس األدبية كاليت تباينت
مثاؿ كاغبكاية الشعبية كاألمثاؿ كاأللغاز كالفوازير، كفبا اختصصنا عليو ُب حبثنا من بُت ىذه األجناس كانت األ

فبلحظنا أف األمثاؿ قد نالت نصيبها من الدراسة كالبحث فكل ساع ُب ىذا اجملاؿ كضع فيها كتبا كحبوثا ، 
 ،فإذا ما تطرقنا ؼبفهـو اؼبثل مثبل قبد أف دائرتو كاسعة ال تنحصر ضمن مفهـو كاحد، بالشيء اؽبُّت  ليست

لكن يبكن القوؿ عنو أنو صبلة قصَتة ربمل ُب طياهتا معٌت بليغ ناىيك عن أنبيتو ُب الًتاث الشعيب كالوظائف 
 كبل من اغبكمة كالقوؿ السائر كأيضا لردع  اليت يؤّديها، كلؤلمثاؿ ظبات كضعها اؼبختصُت للتمييز بينها كبُت

كل األقاكيل اليت زبلط بُت ىذين الشكلُت األدبيُت كاليت تصنفهما ضمن صنف كاحد كذلك للتداخل القائم 
ك نفس الشيء مع اغبكاية الشعبية كجدنا أهنا متشعبة اؼبفهـو لكن ُب الغالب العاـ ىي شكل من  ،بينهما

 ،تسعى لتمضية الوقت كالتسليةك تستند أحداثها إىل الواقعية إضافة إىل اػبياؿ  ،أشكاؿ األدب الشعيب الشفوم
ىذا من جهة كمن جهة أخرل تعكس تفكَت كمعتقدات األفراد ضف إىل ذلك بعض القيم كالسلوكات 

يدا دة ربالسائدة أنذاؾ، كاغبكاية الشعبية بصفة عامة ىي على أنواع ، أما إذا ما قلنا باغبكاية الشعبية اعبزائري
كحكاية األجداد ككراماهتم كاغبكاية البطولية إىل جانب  االجتماعيةفنجدىا على طبسة أنواع ما بُت اغبكاية 
ككلها ؽبا موضوعات سبيزىا كأىداؼ تصبو إليها كخصائص تربز لنا  ،حكايات الثورة التحريرية كحكايات العمل

 جذكرىا العربية اؼبغاربية اعبزائرية.
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 مرتبة ترتيبا ألفبائياالتي جاءت في المذكرة مثاؿ الشعبية األ -

 ضرب على يدؾ ككوؿ اؼبسقيأ
 أنا بالشحمة لفمو كىو بسافو لعيٍت

 نا نبكي بالقطا كىو يقوليشحاؿ كالدؾأ
 نا نبكي بالقفيفة كىو يقويل خفيفةأ
 كبن يبا يسبغ كيزيد يبرغنا نبكي لنب يبا أ

 بات مع اعباج صبح يقاقي
 الربكة ُب القليل

 ىبنات النسا كلمتهم ما تتنسى كمرقتهم ما تتحس
 عملتُت ما خبلشو بوعملة ما عملش كب

 تركح للبحر ينشف 
 تغدل كسبدل، تعشى كسبشى

 سبسكن حىت تتمكن
 جا كارم كىل شارم
 جا يكحلها عماىا

 جات اػبزينة تفرح ما لقات اؼبطرح 
 صبل بوعركتُت يضحك على صبل بوعركة

 حىت يزداد كنسميوه بغداد
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 حىت يزيد كنسميوه بوزيد
 اغبجرة من عند اغببيب تفاحة

 اػببز كاؼبا كالراس فالسما
 خداـ الرجاؿ سيدىم

 اػبدمة مع النصارل كال القعاد خسارة
 دم يضحككخود بالرام دم يبكيك كما تاخدش بالرام 

 خوؾ خوؾ كال يغرؾ صاحبك
 خَت الناس ردك كال عدك 

 داحلفو فيك الرجاؿ بات راقد كدا حلفوا فيك النسا بات قاعد
 اف انت عظم قاسي أنا كلب فارغ شغلدا ك

 ياكلهم اؼبرتاح دراىم اؼبشحاح
 الطريق فالبحر كالدراىم يدير 

 دكاف الرجاؿ كاد اؼبرا تكوف سداد
 بليس يدخل اعبنةادكاف تفانبت العجوز كالكنة 
 بيعو دم  زبدمو طيعو كدم ترىنو

 دم باعك بالفوؿ بيعو بقشورك
 دم بكر لشغلو قضاه

 تربات ُب دار الرجاؿ ما يغرىا ال زين ال ماؿ دم
  قربيلدم حبٍت ما بنايل قصر كدم كرىٍت ما حفر 

 دم خلق ما يضيع
 دم فات كقتو ما يطمع ُب كقت الناس

 دم ُب قليب على راس لساين
 دم كبلمن جاج الناس وبسب من جاجو

 ما عندكش البنات ما دراكىش فاين ماتدم 
 دم ما عندكش الزىر يبوت كاقف

 التار بوه ضبار دم ما ىبلفش
 بيدك كاحد ما يندبولو شدقو دم ما يندبش

 دم ماشي ليك يعييك
 دم ماعندكش كايل يقوؿ للعريب خايل
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 اعببُت ما ينحوه اليديندم مكتوب على 
 ينسى صباطو فام موالف غبد

 دم هبي خطرة فالفاؿ يستاىل ذبيحة كدم هبي كل مرة يستاىل طروبة
 حآدم وبب الشباح ما يقوؿ 

 دير كيما دار جارؾ كال بدؿ باب دارؾ
 بع ينبعسذكر ال

 ذكقتلو صبعي بلعلي درعي
 جيبو جل عيبواالر 

 راجلها فاغبباس كىي تشطح فالعراس
 راح ُب كيل الزيت

 راح يعرض بات
 رجعت حليمة لعادهتا القديبة

 زكاج ليلة تدبَتتو عاـ
 شهر شعباف دم عندشي حبيب يباف

 شوؼ حارهتا كخطب بنتها
 ابر يناؿالص

 صاـ كفطر على بصلة
 ضرب اغبديد كىو سخوف

 مانة للبقرلسالطوؿ للشجر كا
 الظفر عمرك ما يطلع من اللحمة

 يل اللتايفعرضوين للقفايف كجبدك 
 ؾ العاطي من السما يطاطياعط

 علمتو الصبلة سبقٍت للحصَتة
 على جاؿ مصلحيت نقوؿ للكلبة خاليت 

 عمي مليح زيدلو اؽبول كالريح
 العيد ؿبَت السواسي

 عيشة خَت من عياش
 غَت اعبباؿ دم ما يتبلقاكش

 فالنهار يطوؼ كفالليل ىبدـ الصوؼ
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 الفم اؼبغلوؽ ما يدخلوه الذباف
 ماطي كاليد كاطيالفم 

 قد النملة كعامل عملة
 قلب الربمة على فمها زبرج الطفلة ؼبها

 حبك نقولك شكوف نتاصاقويل شكوف 
 كل خنفوس عند مو غزاؿ

 كل عطلة فيها خَت
 كل كذكؽ كال كوؿ كدرؽ

 كي توصيو اؼبيت على كالدك
 رة ككي مات علقولو عرجوفسبكي كاف حي مشتاؽ حبة 

 قاؿ ماغبة لش القط للشحمةصكي ماك 
 هرم سند ككي كلدت دالبنية حسيت اغبيط طاح عليا.ظد لكي كلدت الو 

 كي يشبع صاّب يقوؿ للطعاـ ماّب
 لباس العَتة مايدفيش كدا دَب ما يدكمش

 اللساف ما فيو عظم
 ما تاكل البصل ما ربصل 

 ما زبلط فالنخالة ما ينقبوكاعباج
 ما نشريش اغبوت فالبحر

 حجاركما يبقى ُب الواحد غَت 
 ما يتزاكجو حىت يتشاهبو

 ما يبوت الفار حىت ىبلي بنو فالغار
 مات الداب فكراه

 اؼباكلة ببلما من قلة الفهامة
 احملبة بالكيف ما شي بالسيف

 حكضاؼبذبوحة ضحكت على اؼبسلوخة كاؼبقطعة شبعت ال
 اؼبزكد الرقيق شحاؿ ياكل من الدقيق

 يقعد اللخر فالسوؽ معرة النسا يل تطيب كتذكؽ كمعرة الرجاؿ يل
 من عندم كعندؾ تنطبع كغَت من عندم تنقطع

 كناسو تتهرس سموؿ العرس يعر 
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 اؼبعفونة اؼبيدة ببل طرشونة من خدمة اؼبرا
 الناس مع الناس كالقط مع الراس

 هنار لعزا كلدت اؼبعزة
 اؽبدرة بزاؼ كاؼبنفعة حبة

 اؽبدرة بيناثنُت كالثالث ببل كدنُت
 كاؼبعٌت عبارماؽبدرة ُب دارم 

 ىدرنا على القط جا ينط
 ىربت من اغبنش طحت ُب بابو

 فاغبوت وىو فاؼبوت كعين
 كجو اػبركؼ معركؼ

 ياكل فالغلة كيسب فاؼبلة
 يد كحدة ما تصفقش

 يذكب الثلج كيباف اؼبرج
 ع بالقط بالبطميس

 يقتل القتيل كيبشي فجنازتو

 بعض الحكايات الشعبية المتداكلػػة في منػػطقة جيػػجل  -

 الغولة كالسبع بنات: -1

كاف يا مكاف كاف موـر الفوؿ عندك سبع بنات قاؿ للبنات ركحو كرمويل الفوؿ نزرعلكم كمبعد راحو  
طرح ىذكؾ البنات حطولو الفوؿ يوـر باش الصباح يركح يزرع كفالصباح راح يزرعلهم كدا الفاس كمبعد راح 

ركحوؼ حلغابة ككبل كبل الفوؿ ىذاؾ دم كرموىولو كزاد طبل ركحو فحربطيط تاع الطُت كجا لعشية قاؿ 
 لبناتو...

 .سنة ايراقن )مشىت سرغينة( 65السن:  ،فوغالية الركاية:

 شرح بعض الكلمات التي كردت في الحكاية:

 .: من الضرب أم يقـو بضربكميطربكم
 .: ألقي نظرةنطل

 .ابكيتش يترافس:
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 .: آنذاؾ اك حينئدداكساعات
 .: غبيةجايحة
 .: أرض موحلة تبتلع األشياءالنخارة

 .: من الظن دبعٌت ظنتحسابتلها
 .: الوحلبرطيط

 .: سبب لو األلػػمطغاه

 عكرؾ كالغوؿ: -2

كاف يا مكاف كاف ُب قدمي الزماف حالشيخ معركؼ باغبيلة كيسموه عكرؾ ىجم الغوؿ على الدشرة  
دم كيسكن فيها ىذا الشيخ كأىلها كامل ىربو غَت ىذا الشيخ ما حبش يهرب كما خافش من الغوؿ كراح 

ب كقعد يستٌت فيو حفرلو حفرة كعمرىا باغبليب دم البقرة كباش ما يفيقش بيها الغوؿ غطاىا باغبشيش كالًتا
 يوصل لعندك كغَت كصل ليو الغوؿ قالو... 

 .سنة  55: ؿ، مسعود، السن : اإلخوة : الراكياف
 .سنة، تاكسنة 52: سليمة، السن                         

 شرح بعض الكلمات الواردة في الحكاية:

  .: سقط من األعلىدربى
 .: جالسمورؾ
 .: الرسالةالبرية

 .يقفزكف ينكزكا:

 :بوعيرة كالنملة -3

كاف يامكاف كاف حالنميملة تطم تطم قات حالقميحة قالت دش دم نديرىا حطمينة ما تليقليش،  
حطعاـ ما تليقليش أم حاجة ما تليقلهاش طبمت كقالت نديرىا دحطميمنة كقالت لبوعمَتة كىو بوعمَتة 

 ىذا دحربغوت قالتلو أطلع حرؾ القدرة...
 سنة، العوانة 79السن: : الطيبالراكياف

 سنة، جيجل 70عرجونة: السن           
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 : شرح بعض الكلمات الواردة في الحكاية

 .ملعقة كبَتة تستخدـ للطهي ُب القدر المغرؼ:
 .أعواد توجد ُب كؤل الغنم تصدر صوتا كالصفَت الزكاكم:
 دبعٌت يقوموف بالعزؼ يقصبو:

 .أم مات منذ مدة ليست بالقصَتة قرؼ:
 .عبارة عن أحجار كانت تستعمل قديبا توضع فوقها القدر عند الطهي على النار اللتافة:

 .يد القدر درع البرمة:
 .فم القدر شارب البرمة:
 .أم ال تصلح ما تليقلهاش:

 .تكنس تطم:
 .فكرت خممت:

 .حبة قمح حالقميحة:

 : حكاية: حميمص مسكين -4

كقاؿ ؼبرتو اغبجبلت ىادك نعرضو عليهم نسايب كاف حالراجل معركؼ كيصيد اغبجل أيا حاؼبرة صيد  
 كنسابك، عمومي كعمومك، خوايل كخوالك، كىذا الراجل معركؼ عليو بلي كاعر كصى مرتو على ...

 سنة ، تاكسنة . 55ؿ، مسعود ، السن : الراكم

 حكاية: قزقازة -5

كالويز كاؼباكلة،   ىوما زكج خاكة كاحد منهـو كيعرؼ حالببلصة تاع الغواؿ، كيخبيو فيها الذىب 
 كيسلف من عند خوه الربعي كيركح هبيب من الذىب تاعهـو كياكل من ماكلتهـو ببلما يفيقولو، أيا مرت...

 .سنة ، تاكسنة55 :السن :ؿ، مسعود: الراكم

 :شرح بعض الكلمات الواردة في حكاية قزقازة

 .مكاف:البالصة 
 .اؼبكياؿ  : الربعي
 .اس كلمة سر تقاؿ لفتح اؼبغارةكردت اغبكاية على أس:  قزقازة
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 : حكاية الديب بوقريطة -6

كاف يا مكاف كاف حاغبمار كيدم الغدا للفبلحُت كحاؼبرة كي العادة كىو رايح كؿبمل باؼباكلة تاع  
 الفبلحُت تبلقى فطريقو حالديب مقركط رجلو قالو كصلٍت فطريقك أيا ركبو اغبمار فوؽ ظهرك بدا الديب...

 .سنة ، تاكسنة55 :السن :مسعودؿ، : الراكم

 : شرح بعض الكلمات الواردة في حكاية الديب بوقريطة

 .ذيلو من الذيل  : دفارك
 .لفظة أطلقت ُب اغبكاية على الذئب بسبب ذيلو الذم ًب قصو  : بوقريطة
 .ىو نوع من اغبشائش اؼبوجود ُب الغابة : بيبراس

 : حكاية الجاعة كفركد -7
كانت حاؼبرا باعبوؼ كىوما عايلة ماعندىومش  عايشيُت ُب لغراىب ، الزلط مزلوطُت ماعندىـو كالو             

صب الثلج جاك شي لعباد تاع سبا لعند راجلها قالولو آفبلف قاؽبم دش قالولو راح نوزعو غدكة حاؼبعزة دكاف 
 كبسبوؾ

 سنة، جيجل.  70 : السن : ب،عرجونة : الراكم

 : الكلمات الواردة في الحكاية شرح بعض

 .جلد طبيعي من جلود البقر أك اؼبعز يستعمل كحذاء للمشي قديبا:  الجاعة
 .عبارة عن نوع من اػبضر يشبو البطاطا موجود ُب الغابة : غرنينة
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 المثل كالحكاية الشعبية بمنطقة جيجل دراسة داللية
 

 ملخص
أىم شكلُت من أشكالو )األمثاؿ كاغبكايات  ىذا البحث على األدب الشعيب كعلىإشتغلنا ُب  

، كقد كانت دراستنا ميدانية مبنية على خاصة الشعبية( كما ؽبما من أنبية ُب الًتاث العريب عامة كاعبزائرم
الذاكرة الشعبية، إختصينا فيها مدينة جيجل عن سائر مدف اعبزائر كذلك ألسباب أنبها حفوؿ ىذه اؼبنطقة 

يب كذباىل الباحثُت الدارسُت ُب األدب الشعيب اعبزائرم ؽبا كقد ركزنا ُب الدراسة التحليلية باؼبوركث األديب الشع
 الداللية اليت قدمناىا على اعبانبُت النفسي كاالجتماعي ألنبيتهما ُب حياة الفرد.

 

 الداللية.األمثاؿ كاغبكايات الشعبية، جيجل، الدراسة التحليلية  ،األدب الشعيب: الكلمات المفتاحية

 
 
 
 

Résumé 

            On à travailler dans cette recherche sur la littérature populaire et sur 

ses deux plus importantes formes littéraires ( les proverbes et contes 

populaires ) et leurs importance dans l’héritage arabique en générale et 

spécifiquement dans l’Algérie , et mon étude sur le terrain s’était construit sur 

la mémoire populaire dont on a spécialisé sur la ville de Jijel en profit d’autres 

villes Algériennes ,  pour des raisons multiples dont les plus importantes , la 

richesses de cette région en héritage littéraire populaire et son ignorassions 

par les chercheurs Algériens  in matière de littérature populaire , et on 

concentré dans celtes étude Analytique sémantique sur les côtes psychiques et 

sociales à cause de leurs importance dans la vie individuelle . 

 

Mots-clés : littérature populaire, proverbes et contes populaires, Jijel, étude 

analytique sémantique. 
 


