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الجزائري

أدب جزائري    1ماستر                                            كلية اآلداب واللغات

عاشوريآية اهللا : الدكتور                                      قسم اللغة العربية وآدابها

:المحاضرة األولى

المثل الشعبي

��ǽ®¦ǂǧ¢�śƥ�ƨǳÂ¦ƾƬŭ¦�ǞǸƬĐ¦�¾¦ȂƷȋ�ƨȈǬȈǬƷ�̈°ȂǏ�ƢĔ¤��ƨǴȇȂǗ�ƨȈǻƢǈǻ¤�§°ƢƴƬǳ�ƨǏȐƻ�¾ƢưǷȋ¦

ومن مثة فهي ألصق باحلياة الشعبية، وأصدق أشكال التعبري يف تصوير حياة األفراد يف سائر مناحي 

��ǶȀǼȈƥ�ƨǸƟƢǬǳ¦�©ƢǫȐǠǳ¦�̧ ¦Ȃǻ¢Â��ǶēƢȈƷ�̈ƾƥ±Â��¾¦Ȃǫȋ¦�̈ȂǨǏ�ǪŞ�ƢĔ¤��¾Ȃǫ�ǲǯ�ǺǷ�ŚǇ¢�ȆǿÂ

�̈¡ǂǷÂ��· ƢǨǳȋ¦�ƨǣƢȈǏ�ǺǈƷ�ȄǴǟ�ƨǳȂƦĐ¦�ƶƟ¦ǂǬǳ¦�̈ƾȈǳÂÂ��§°ƢƴƬǳ¦�ƨƴȈƬǻÂ��°Ƣǰǧȋ¦�̈°ƢǐǟÂ��¿Ȑǰǳ¦

  .لألحوال املعيشة؛ وصورة حقيقة للمبادئ واملعتقدات

Ǭǳ¦�ƢŮ�ǄƬǿƢǧ��ǂǰǨǳ¦�ȄǴǟ� ƢǨǐƥ�ƪ ǬǧƾƬǧ��ǲǬǠǳ¦�Ŀ�©°ȂǴƦƫ�¾¦Ȃǫ¢�ƢĔ¤ لب؛ ليرتمجها عنه اللسان

بإجياز يف اللفظ، وكثافة يف املعىن؛ وقوة يف اللغة؛ وفصاحة يف البيان؛ وبالغة يف التصوير؛ فكانت زينة 

.يف الكالم وجالء للمعاين وتدبرا لألفهام، هلا التأثري البليغ يف النفوس، واملوقع احلسن يف األمساع

قاء، وشرفت عن اخلطابة؛ فلم يسر ضرب من لقد متيزت األمثال عن الشعر باحلفظ والب

ضروب الكالم مسريها؛ وال عّم عمومها؛ ولذلك ضرب اهللا عز وجل األمثال يف حمكم التنزيل؛ 

�ȆȀǧ��¾ƢưǷȋ¦�ǺǷ�ȂǴţ�ƨǧƢǬƯ�ƾš �ǺǳÂ��ǶƴǠǳ¦�ƢȀƬǷƾǫÂ��§ǂǠǳ¦�ƢēŚţÂ��ǾǴǇ°�ǲƟȏ®�ǺǷ�ƢȀǴǠƳÂ

ňƢǈǻȍ¦�ǞǸƬĐ¦�̈°ƢǔƷ�ǾƫƢȈǗ�śƥ�ÄȂŹ�Äǀǳ¦�ǲƴǈǳ¦بآماله وآالمه .  



   :تعريف المثل. 1

  :لغة 1.1

1»...الشيء الذي يضرب لشيء مثال فيجعل مثله«: املثل عند ابن منظور هو

املثل حمركة احلجة واحلديث، وقد مثل به متثيال وامتثله ومتثله «: أما الفريوز آبادي فقد أورد أن

(2)».متثل بالشيء ضربه مثال ...وبه

3».املثل الشيء يضرب للشيء فيجعله مثله«: الفراهيدي ويقول 

:َشبـََّهُه، وَمتَثََّل بِهِ :وَمثَّلُه به...ِمثْـُلُه وَمِثيلُه وُممَاثُِلُه، وَمثََّل بِِه ُمثْـَلةً «: ويعرفه الزخمشري بقوله

4».سّوى به وقّدر وتقديره:َتَشبََّه، وَمثََّل الشَّْيَء بِالشَّْيءِ 

�ǺŲ�ǲǬǼƫ��Ƣē¦ǀƥ�ƨǴǇǂǷ�Â¢��¿Ȑǯ�ǺǷ�ƨǠǘƬǬǷ�¾ȂǬǳ¦�ǺǷ�ƨǴŦ«:  املعجم الوسيطوجند املثل يف

ǲưǷ��ŚȈǤƫ�ÀÂƾƥ�ǾđƢǌǷ�ń¤�ǾȈǧ�©®°Â: )ـ و) الرائد ال يكذب أهله(و) الصيف ضيعت اللنب

5».أمثال) ج. (األسطورة على لسان حيوان أو مجاد كأمثال كليلة ودمنة

فيها، ِفْعٌل و فـََعٌل؛ وهي ِمثل مَثل؛ وِشْبه وَشَبه؛ وِبْدٌل أربعة أحرف مسع «: ويقول امليداين

ُهُه وَشبَـُهُه، ما مياثل ل ما ميثل ưŭƢǧ��ƨǨǏÂ�¦�°ƾǫ�ǾđƢǌȇÂ هوَبَدل؛ وِنكل وَنكل، فمثل الشيء وَمثَله ِشبـْ

  ...أي يشبهه: به الشيء

فصار املثل امسا ... غري أن املثل ال يوضع يف موضع هذا املثل؛ وإن كان املثل يوضع موضعه

مثلك ومثل فالن؛ أي : مصرحا هلذا الذي يضرب مث يرد إىل أصله الذي كان له من الصفة؛ فيقال

أي صفتها؛ ولشدة امتزاج معىن  ،6﴿مثل اجلنة اليت وعد املتقون﴾:صفتك وصفته؛ ومنه قوله تعاىل

.611، ص 11مج ، لسان العرب، بن منظورا 1
  .ما بعدهاو  49لبنان، اجلزء الرابع، ص–جمد الدين حممد بن يعقوب ، القاموس احمليط، دار اجليل، بريوت  ـ الفريوز آبادي 2
.118، ص4العني، جيدي،الفراه 3
.417، أساس البالغة، صالزخمشري 4
.854، ص 2وآخرون، املعجم الوسيط، ج إبراهيم مصطفى 5
.16:سورة حممد ، اآلية6



جعل  7﴿ساء مثال القوم﴾ :جعلت زيدا مثال؛ والقوم أمثاال؛ ومنه قوله تعاىل: الصفة به صح أن يقال

8».واهللا أعلم. القوم أنفسهم مثال يف أحد القولني

ثل واملِثْ◌ل الشبيه والنظري؛ وقيل«: وقال القريواين
َ
إمنا مسي مثال ألنه ماثل خلاطر اإلنسان : امل

ثل مبعىن الصفة؛ من ذلك قول اهللا تعاىل،... أبدا يتأسى به ويعظ ويأمر ويزجر
َ
ُل ﴿َمثَ :وقد يكون امل

تَّقون﴾
ُ
الصفة  10﴿َولَُه اْلَمَثُل اَألْعَلى يف السََّمَواِت َواَألْرِض﴾:أي صفة اجلنة، وقوله9اجلنة اّليت ُوِعَد امل

﴿ذلك َمثـَُلُهم يف التوراة وَمثـَُلُهم يف اإلجنيل كزرع أخرج :إال اهللا، وقوله تعاىل هالعليا وهي قولنا ال إل

12».أي صفتهم 11شطأه﴾

  :اصطالحا 2.1

  :عند علماء العرب 1.2.1

كثرية وخمتلفة؛ ومنها   فلقد حظي املثل باهتمام علماء العرب قدميا وحديثا، لذا جند تعاري

  :نستعرض ما يلي

:تعاريف القدماء

إذا جعل الكالم مثال كان أوضح للمنطق، وآنق للسمع، وأوسع «: عرف ابن املقفع املثل بقوله

13».لشعوب احلديث

ƢĔƘƥ�¾ƢưǷȋ¦�Ǧ) العقد الفريد(يف كتابه  وها هو ابن عبد ربه ǐȇ:» وشي الكالم، وجوهر

��ÀƢǈǳ�ǲǯ�ȄǴǟÂ��ÀƢǷ±�ǲǯ�Ŀ�Ƣđ�ǪǘǻÂ��ǶƴǠǳ¦�ƢȀƬǷƾǫÂ��§ǂǠǳ¦�ƢēŚţ�Ŗǳ¦Â��ňƢǠŭ¦�ȆǴƷÂ��ǚǨǴǳ¦

فهي أبقى من الشعر، وأشرف من اخلطابة، مل يسر شيء مسريها، وال عم عمومها؛ حىت قيل أسري 

  :عرمن مثل، وقال الشا

.177:سورة األعراف، اآلية7
.وما بعدها 70، ص 1امليداين ، جممع األمثال، ج8
.16:سورة حممد، اآلية9

.26: سورة الروم اآلية 10
.29:سورة  الفتح، اآلية11
.195، ص1لعمدة يف صناعة الشعر ونقده، ج، اابن رشيق 12
.70ص  ،1امليداين، جممع األمثال، ج13



  يعرفه اجلاهل واخلابر           ما أنت إال مثل سائر               

��Ŀ�ǶǴǇÂ�ǾȈǴǟ�ƅ¦�ȄǴǏ�ƅ¦�¾ȂǇ°�ƢđǂǓÂ��ǾƥƢƬǯ�Ŀ�¾ƢưǷȋ¦�ǲƳÂ�Ǆǟ�ƅ¦�§ǂǓ�ƾǫÂ

14».كالمه

��ƢȀǷȐǯ�µ«: ويقول أبو عبيد °ƢǠƫ�ƪ ǻƢǯ�ƢđÂ��¿ȐǇȍ¦Â�ƨȈǴǿƢŪ¦�Ŀ�§ǂǠǳ¦�ƨǸǰƷ�¾ƢưǷȋ¦

Ƿ�ƪ ǳÂƢƷ�ƢǷ�Ƣđ�ǢǴƦƬǧ ن حاجتها يف املنطق بكناية غري تصريح؛ فيجتمع هلا بذلك ثالث خالل :

�ǺǷÂ�Ȃǿ�Ƣđ�ǲưŤÂ�ǶǴǇÂ�ǾȈǴǟ�ƅ¦�ȄǴǏ�œǼǳ¦�ƢđǂǓ�ƾǫÂ��ǾȈƦǌƬǳ¦�ǺǈƷÂ��ŘǠŭ¦�ƨƥƢǏ¤Â��ǚǨǴǳ¦�±ƢŸ¤

15».بعده من السلف

ترضاه املثل ما «): املزهر(حسبما أورده السيوطي يف ) ديوان األدب(وقال الفارايب يف كتابه 

العامة واخلاصة يف لفظه ومعناه حىت ابتذلوه فيما بينهم، وفاهوا به يف السراء والضراء، واستدروا به 

املمتنع من الدر، ووصلوا به إىل املطالب القصية، وتفرجوا به عن الكرب واملكربة، وهو من أبلغ 

الغ يف بلوغ املدى يف احلكمة؛ ألن الناس ال جيتمعون على ناقص أو مقصر يف اجلودة؛ أو غري مب

16».النفاسة

مجلة من القول «: على أنه) شرح الفصيح(ونقال عن السيوطي يعرف املرزوقي املثل يف كتابه 

�ǲǯ�ń¤�ǾȈǧ�©®°Â�ƢǸǯ�ǲǬǼƬǧ��¾Â¦ƾƬǳƢƥ�ǂȀƬǌƫÂ��¾ȂƦǬǳƢƥ�ǶǈƬƬǧ��Ƣē¦ǀƥ�ƨǴǇǂǷ�Â¢�ƢȀǴǏ¢�ǺǷ�ƨƦǐƬǬǷ

ƢǸǟÂ��ƢȀǜǨǳ�Ŀ�ƢȀǬƸǴȇ�ŚȈǤƫ�Śǣ�ǺǷ�Ƣđ�ǽƾǐǫ�ƶǐȇ�ƢǷ  يوجبه الظاهر إىل أشباهه من املعاين؛

ƢȀȈǴǟ�ƪ Ƴǂƻ�Ŗǳ¦�ƢđƢƦǇËɌËɌËɌËɌËɌËɌËɌËɌËɌË¢�ƪ ǴȀƳ�À¤Â�§ǂǔƫ�Ǯ ǳǀǴǧ.«17

رأيت حاجة الشريف إىل آداب اللسان؛ بعد « : ويشيد أبو هالل العسكري باملثل وأثره قائال

ذلك يزيد سالمته من اللحن؛ كحاجته إىل الشاهد واملثل والشذرة والبدرة والكلمة السائرة، فإن 

املنطق تفخيما ويسكبه قبوال وجيعل له قدرا يف النفوس وحالوة يف الصدور؛ ويدعو القلوب إىل وعيه 

وملا عرفت العرب أن األمثال تتصرف يف أكثر وجوه الكالم وتدخل يف جل ... ويبعثها على حفظه

.63، ص 3،كتاب العقد الفريد، جابن عبد ربه األندلسي 14
.486، ص 1 علوم اللغة وأنواعها، ج، املزهر يفالسيوطي 15
.486، ص 1املرجع نفسه، ج16
.وما بعدها 486، ص1املرجع نفسه، ج17



ƢŮÂ¦ƾƫ�ǲȀǈȇÂ�ƢŮƢǸǠƬǇ¦�Ǧ ƼȈǳ�· ƢǨǳȋ¦�ǺǷ�ƢēƢǫÂ¢�Ŀ�ƢǿȂƳǂƻ¢�¾ȂǬǳ¦�Ƥ ȈǳƢǇ¢  فهي من أجل الكالم

�ȄǴǟ�ǲǸǠƫ�Ƣǿ±ƢŸ¤�ǞǷ�ƢĔ¢�ƢȀƦƟƢƴǟ�ǺǷÂ��ƢȀȈǻƢǠǷ�̈ǂưǯÂ�ƢȀǛƢǨǳ¢�ƨǴǬǳ�ǾǴǔǧ¢Â�Ǿǧǂǋ¢Â�ǾǴƦǻ¢Â؛ اإلطناب

  .وهلا روعة إذا برزت يف أثناء اخلطاب

واألمثال نوع من العلم منفرد بنفسه، ال يقدر على التصرف فيه إال من اجتهد يف طلبه حىت 

حىت أتقنه، وإمنا حيتاج يف معرفتها مع العلم بالغريب إىل الوقوف على أحكمه وبالغ يف التماسه 

وقد علم أن كل ... أصوهلا واإلحاطة بأحاديثها ويكمل لذلك من اجتهد يف الرواية وتقدم يف الّدراية

�¿Ƣƫ�Śǣ�§ ®ȋ¦�Ŀ�ƢǓǂǬǼǷ�ÀƢǯ��ƢȀƬȇƢĔ�ƾǠƥ¢Â�ƢȀƬȇƢǣ�Ȅǐǫ¢�ǾǤǴƦƫ�ƨȇƢǼǟ� Ƣƥ®ȋ¦�ǺǷ�Ƣđ�ǺǠȇ�Ń�ǺǷ

18».فيه وال موفور احلظ منهاآللة 

ولضرب العرب األمثال؛ «: فقال) الكشاف(وقد خلص الزخمشري معىن املثل وأثره يف كتابه 

واستحضار العلماء املثل والنظائر شأن ليس باخلفي يف إبراز خبيات املعاين ورفع األستار عن احلقائق، 

قن والغائب كأنه شاهد وفيه تسكيت حىت تريك املتخّيل يف صورة احملقق واملتوهم يف معرض املتي

19».للخصم األلذ وقمع لثورة اجلامح األيب، وألمر ما أكثر اهللا يف كتابه املبني ويف سائر كتبه أمثاله

هي قريب إىل الفهم؛ عذبة «): األمثال(أما اخلوارزمي فقد قال عن األمثال يف مقدمة كتابه 

ة، وال يتكرب عنها اخلاصة، وأكثرها مرسلة ال يعرف على اللسان، مقبولة يف القلب، ال جيهلها العام

��¿Ȑǫȋ¦�ǽƾȈǴƼƬƥ�ǲǤǌƫ�ȏÂ��¿ƢȀǧȋ¦�ǽƾȈǬƫ�ȏ�§ǂǠǳ¦�¿Ȑǯ�ÀȋÂ��Ǯ ǳ̄�ȄǴǟ�ÀƢǷǄǳ¦�ÀƢȈƫȍ�ƢđƢƸǏ¢

�À¢�¦ȂǸǴǟÂ��Ƕđ¦®¡�¦ÂƾȈǫÂ�ǶđƢǈǻ¢�¦ȂǜǨƷ�Ǻȇǀǳ¦�§ǂǠǳ¦�¿Ȑǯ�Ãǂů�ƨȇ¦Âǂǳ¦Â�ǖƦǔǳ¦�Ŀ�ÄǂŸ�ȏÂ

20»...األمثال حكمتهم فوعوها

كذا نستشف من تعريفات علماء العرب القدماء للمثل أنه عبارة موجزة قيلت يف موقف وه

� ¦®¢Â�ŚƦǠƬǳ¦�Ŀ�ƢŮȂǬƥ�ƢǷ¤Â�ƢȀƬǤǴƥ�ƢǷ¤Â�ƢȀƬǟƢƦǘƥ�ƢǷ¤Â�ƢȀǷƢǰƷ¤�Ŀ�ƢǷ¤�² ƢǼǳ¦�Ƣđ�Ƥ ƴǟƘǧ��ǶǇƢƷ

.15، ص 1أبو هالل العسكري، كتاب مجهرة األمثال، ج18
72، ص 4، الكشاف، جالزخمشري 19
.5، األمثال، صاخلوارزمي 20



�Ŀ�Ƣđ�ƾȀǌƬǇ¦Â�Ǻǈǳȋ¦�ƢȀƬǳÂ¦ƾƬǧ��ƢȀǔǠƥ�Â¢�©ƢǨǐǳ¦�ǽǀǿ�ǲǯ�̧ ƢǸƬƳƢƥ�Â¢��Ǯ ǳ̄�Śǣ�Â¢�ŘǠŭ¦

  .اقف مماثلة ملا ضربت له؛ ومن مثة شاعت وذاعتمو 

بالفعل لقد اشرتط بعضهم الشيوع والذيوع بني الناس كصاحب العقد الفريد ابن عبد ربه الذي 

، واملرزوقي الذي يرى )أسري من مثل: مل يسر شيء مسريها وال عّم عمومها؛ حىت قيل: (يرى أنه

�Â��¾Â¦ƾƬǳƢƥ�ǂȀƬǌƫÂ�¾ȂƦǬǳƢƥ�ǶǈƬƫ�ƢËĔ¢�Ƣǔȇ¢ ما ترضاه العامة (الفارايب الذي يعتقد أن األمثال

.، ولكن الشيوع والذيوع عندهم ال يعين سوى التداول بني طبقة معينة)واخلاصة

فاملثل تعبري عن حال من احلاالت؛ أو تشخيص ملوقف من املواقف؛ أحدثه فرد وأعجب به 

كالمهم أو كتبهم، فيتحلى به القول مجع فتداولوه فصار ملكا للمجتمع كلِّه، يستشهد به األفراد يف

  .وتتجمل به الكتابة

  :تعاريف المحدثين

�Ƥ Ʒ�ǺǷ�̈ƢȈū¦�Ƥ ǻ¦ȂƳ�ǲǰƥ�ƪ
Ë
ŭ¢�ƾǫ�ƢĔƜǧ��ƨȈƦǠǌǳ¦�ƨȈƥ®ȋ¦�ÀȂǼǨǳ¦�ǺǷ�ƢǼǧ�¾ƢưǷȋ¦�ƪ ǻƢǯ�Ƣŭ

وكراهية ومعاملة وأخالق وغري ذلك مما يتعلق باحلياة وينبع عنها ويصب فيها؛ فمجاهلا واسع ونطاقها 

ǽŚǰǨƫÂ�ǽƾȈǳƢǬƫÂ�Ǿƫ¦®ƢǟÂ�Ǿƫ¦ƾǬƬǠǷ�ȄǴǟ� ƢǼƥ�̈ƢȈƸǴǳ�Ǿƫǂǜǻ�ǶǴǠƫÂ�Ƥشاسع؛ و  Ǡǌǳ¦�¼Ȑƻ¢�» ǂǠȇ�Ƣđ.

ȆǴȇ�ƢǸȈǧ�ǶȀǨȇ°ƢǠƫ�ǒ Ǡƥ�®°ȂǼǇÂ�� ƢǷƾǬǳ¦�ǲǠǧ�ƢǸǯ�ÀȂƯƾƄ¦�Ƣđ�ǶƬǿ¦�¦ǀŮÂ:

األمثال نوع من أنواع األدب ميتاز بإجياز اللفظ وحسن املعىن «: يعرف أمحد أمني املثل قائال

�ǲǯ�ǺǷ�ǞƦǼƫ�ƢĔ¢�¾ƢưǷȋ¦�ƨȇǄǷÂ��ǶǷȋ¦�ǺǷ�ƨǷ¢�ƢȀǼǷ�ȂǴţ�®Ƣǰƫ�ȏÂ��ƨȇƢǼǰǳ¦�̈®ȂƳولطف التشبيه و 

�ƨȈǗ¦ǂǬƬǇ°ȋ¦�ƨǬƦǘǳ¦�ǺǷ�ȏ¤�ÀƢǠƦǼȇ�ȏ�ƢǸĔƜǧ��řǨǳ¦�ǂưǼǳ¦Â�ǂǠǌǳƢǯ�Ǯ ǳ̄�Ŀ�ƪ ǈȈǳÂ��Ƥ Ǡǌǳ¦�©ƢǬƦǗ

وأمثال كل أمة مصدر هام جدا للمؤرخ األخالقي واالجتماعي؛ يستطيع كل منهما أن . يف األدب

�řǳ¦�ƨƠȈƦǳ¦�̈ƾȈǳÂ�̈®Ƣǟ�¾ƢưǷȋ¦�Àȋ��̈ƢȈū¦�ń¤�ƢēǂǜǻÂ�ƢȀƬȈǴǬǟÂ�Ƣē¦®ƢǟÂ�ƨǷȋ¦�¼Ȑƻ¢�ǺǷ�¦Śưǯ  يعرف

21».نشأت عنها

.61، ص1أمحد أمني، قاموس العادات والتقاليد والتعابري املصرية، ج21



إن املثل هو هذا األسلوب البالغي القصري الذائع «: أما رشدي صاحل فقد عرف املثل بقوله

وال ضرورة ألن تكون عباراته تامة بالرواية الشفاهية املبني لقاعدة الذوق أو السلوك أو الرأي الشعيب؛ 

22».الرتكيب حبيث ميكن أن نطوي يف رحابه التشبيهات واالستعارات والكنايات التقليدية

¤�ƢĔ«): األمثال الشعبية اجلزائرية(ويقول األستاذ قادة بوتارن عن األمثال يف مقدمة كتابه 

ية؛ وهي كنز ثقايف ذو قيمة كبرية جواهر قد حفظت من التلف باندساسها يف ذاكرة األجيال املتتال

�ƺȇ°ƢƬǳ¦�̈ ƾȈǳÂ�ŅƢƬǳƢƥÂ��ƨǼȈǠǷ�» Âǂǜǳ�̈ ƾȈǳÂ�ƢĔȋ�Ǯ ǳ̄Â��¿Ȃǫ�ǲǰƥ�ƨǏƢŬ¦�ƶǷȐŭ¦�ƢȀȈǧ�Ã ¦ŗƫ

إن خاصيتها األساسية هي اإلجياز؛ فهي قليلة اللفظ كثرية املعاين، وهي ...واجلغرافية واملناخ والرتبية

�Ŀ�§ȂǠǌǳ¦�ǾǼǰƫ�ƢǸǟ�ŐǠƫ�ƢĔƜǧ��̈ƢȈū¦�Ǻǧ�ȄǴǟ حتتوي على منط من األخالق وعلى فلسفة بل

�ƢĔȂǸǔǷ�ȄǴǟ�̧ ȐǗȍ¦�®ǂƴŠ�§ȂǠǌǳ¦�ǽǀǿ�śƥ�ǺǷ�ƢǿȂǴƟƢǫ�» ǂǠȇ�®Ƣǰȇ�Ǯ ǳǀǳÂ��ǶȀǈǨǻ¢�¼ƢǸǟ¢

ƢȀȈǧ�ŚǰǨƬǳ¦�ƨǬȇǂǗÂ�ƢđȂǴǇ¢Â.«23

املثل هو الصورة الصادقة حلال الشعوب « : ومن احملدثني يقول الدكتور يوسف عز الدين

�ȂǿÂ��Ƣē°ƢǔƷ�ǺǷ�ƨǴȇȂǘǳ¦�©¦ȂǼǈǳ¦�Őǟ�Ƣđ�ƪواألمم؛ ففيه خالص ǇǂŤ�Ŗǳ¦�ƨǬȈǸǠǳ¦�©¦ŐŬ¦�ƨ

�ǲưŤ�Ŗǳ¦�©¦ŚȈǤƬǳ¦�Ǧ ǴƬű�ǾƫƢȈǗ�Ŀ�ƾų��ƢǿƢǓ°Â�ƢȀƦǔǣÂ�Ƣē®ƢǠǇÂ�ƢȀƟƢǬǋÂ�ƢēƢǻƢǠŭ�̈Ǆǯǂŭ¦�ƨǏȐŬ¦

حياة جمتمعها وتصورات أفرادها بأساليب متنوعة وطرق متعددة كالسخرية الالذعة واحلكمة 

24».الرادعة

هو فلسفة «): الفن ومذاهبه يف النثر العريب(واملثل كما يقول الدكتور شوقي ضيف يف كتابه 

احلياة األوىل؛ وله يف تاريخ الفكر أمهية؛ ال يدركه إال من تعمق يف دراسة نفسية الشعوب ودراسة 

25».التطور الفكري عند البشر

واملثل سواء أكان يف معناه الظاهري املسجل للحدث أم مبعناه «: ويقول حممد أبو صوفة

الباطين الذي يشتمل على املوعظة واحلكمة؛ فإنه مظهر حضاري يتصل جبذور الشعب، فهو تراث 

.6أمحد رشدي صاحل، فنون األدب الشعيب، ص22
.5قادة بوتارن، األمثال الشعبية اجلزائرية، ص23
.، املقدمة، ي، معجم األمثال العربيةوآخرون حممد إمساعيل صيين 24
.املرجع نفسه، املقدمة، ي25



العامة واخلاصة، وهو واحد من أهم مكونات الشخصية األدبية العربية، وهو ملمح من مالحمها 

�ƶȈƥƢǐǷ�¾ƢưǷȋ¦Â��ǶȀǨǳ¦Â�ƨǧƢǐū¦�ǲȈǳ®�Ǿǻ¢�ƢǸǯ�ƢȀƬǤǳ�Ŀ�ƨǣȐƦǳ¦�ƨȇƢĔ�Ǯاألصيلة؛ و  ǳ̄Â�¦ǀǿ�ń¤�Ȃǿ

26».األقوال

ولألمثال من الكالم موقع يف األمساع ...«: ويقول الدكتور عبد الباري حممد داود عن املثل

�ƾǿ¦Ȃǌǳ¦Â��ƨǸƟȏ�Ƣđ�ňوتأثري يف القلوب ال يكاد الكالم املرسل يبلغ مبلغها وال يؤثر تأثريها ألن املعا

��Ŀ�¾ƢưǷȋ¦�ƅ¦�§ǂǓ�Ǯ ǳǀǴǧ��ƨǬǧ¦ȂǷ�ƢŮ�¾ȂǬǠǳ¦Â��ƨǬƯ¦Â�Ƣđ�§ȂǴǬǳ¦Â��ƨǠǫ¦Â�Ƣđ�² ȂǨǼǳ¦Â��ƨƸǓ¦Â�Ƣđ

�ĿÂ��ƨǳȂǬǠǷ�¾ȂǬǠǳ¦�Ŀ�ƢĔȋ��ǾǬǴƻ�ȄǴǟ�ƨƴū¦�Ƣđ�ƶǓÂ¢Â��ǾǴǇ°�ǲƟȏ®�ǺǷ�ƢȀǴǠƳÂ��ǄȇǄǠǳ¦�ǾƥƢƬǯ

  :القلوب مقبولة؛ وهلا أربعة شروط

Ʈ:يه، والثاينصحة التشب: أحدها ǳƢưǳ¦Â��ƢǬǧ¦ȂǷ�ƢȀȈǴǟ�ǲǰǳ¦Â�ƢǬƥƢǇ�Ƣđ��ǶǴǠǳ¦�ÀȂǰȇ�À¢ : أن

ال كد يف استنباطها، هم من غري ارتياء يف استخراجها و يسرع وصوهلا للفهم ويعجل تصورها يف الو 

  .أن تناسب حال السامع لتكون أبلغ تأثريا وأحسن موقعا: والرابع

شروط األربعة كانت زينة للكالم؛ وجالء للمعاين؛ فإذا اجتمعت يف األمثال املضروبة هذه ال

27».وتدبرا لألفهام

إن صنع املثل على الرغم من عفويته حيتاج إىل نفس حساسة « : ويقول سيمون إبراهيم محصي

بارعة يف صياغة اللفظ املطابق للشعور والفكرة يف موقف ما ؛ فإذا مل تتيسر للمثل هذه الصفات 

ملثل الناجح يف قصة والدته خيرج من فم إنسان واحد ظريف حكيم لطيف مات حلظة والدته؛ هذا وا

وهلا ... ذلك املثل فريدده ويرويه) ذوق الشعب(حمرق، ليصبح مثال شعبيا بعد أن يقر الذوق العام 

�ŘǠǸǴǳ�ƾǈĐ¦�ǂȇȂǐƬǳ¦Â�ƨǳȂƦǬŭ¦�ƨƦƦƄ¦�ƨȈǜǨǴǳ¦�ƨǠǼǐǳ¦Â�ǶȈǤǼƬǳ¦Â�ƨǬȈǇȂŭ¦Â�±ƢŸȍƢǯ�ƨǨȈǘǳ�ƨȈǼǧ�©Ƣũ

فمما يدين األمثال إىل القلب إجيازها، واملثل حلظة من نور تضيء لك . وار احمليي للموضوعواحل

28».فتدعك أمام دنيا من األفكار يف زمن وجيز

.املرجع نفسه، املقدمة، ي26
.89عبد الباري حممد داود، فلسفة الصمت والكالم، ص27
  .وما بعدها 424إبراهيم محصي، ألف ومخس مية من احلكم واألمثال الشعبية، ص سيمون  28



املثل الشعيب يعترب صفوة األقوال وعصارة األفكار سبقتنا عرب «: ويعرفها رابح خدوسي بقوله

البلغاء واحلكماء، أمجع املتحدثون عن صوابه التاريخ اإلنساين؛ وهو زبدة الكالم الصادر عن 

29».لالستشهاد به يف مواقف اجلدل وخمتلف ضروب الكالم

هي صورة واضحة عن تاريخ من العطاء البشري؛ وعن حياة «: ويقول عنها يف موقع آخر

�ȆǿÂ��ƢǸđ�ƨǘƦƫǂŭ¦�̈ƢȈū¦�Ƥ ȈǳƢǇ¢Â�¬¦ǂǫȋ¦Â�¬¦ǂǧȋƢƥ�©¦ŐŬ¦Â�§°ƢƴƬǳƢƥ�ƨƠȈǴǷ�¾ƢȈƳ¢Â�¾ƢȈƳ¢ أيضا

إخل ... سجل يتضمن منظومة فكرية حتتوي على جمموعة قيم اجتماعية؛ تربوية؛ أخالقية وسياسية

30».تفيد الباحثني والدارسني يف استكشاف املاضي قصد استشاره يف احلاضر  واملستقبل

�ƢđƢƬǯ�Ŀ�ǶȈǿ¦ǂƥ¤�ƨǴȈƦǻ�̈°ȂƬǯƾǳ¦�Ǿƫ®°Â¢�ƢǷ�̈ǂǏƢǠŭ¦�Ǧ ȇ°ƢǠƬǳ¦�Ƕǿ¢�ǺǷÂ)ألدب أشكال التعبري يف ا

املثل قول قصري مشبع بالذكاء واحلكمة، ولسنا نبالغ إذا قلنا أن كل مثل «: حيث تقول) الشعيب

يصلح أن يكون موضوعا لعمل أديب كبري إذا استطاع الكاتب أو الباحث أن يتخذ من املثل بداية؛ 

ياغة املثل بدأت إن ص«: وتقول يف موضع آخر. 31»يعايش جتربة املثل ويعرب عنها تعبريا حتليليا دقيقا

فردية قد نطق به فرد يف زمان معني ومكان معني، وإذا مس املثل حس املستمعني له؛ فهو حينئذ 

بينهم وكأنه عبارة ذات أجنحة؛ وعندئذ يتعرض املثل للتحوير والتهذيب حىت يوضع يف قالبه القانوين 

32».بوصفه مثال شعبيا

ثل قد أخذت صورة أمشل وأعم؛ حماولة منهم إىل وبناء على تقدم جند أن نظرة احملدثني إىل امل

ربطه بأخالق الشعب وعاداته؛ ومزج اجلانب األديب باجلانب االجتماعي قصد الوصول إىل تعريف 

  .دقيق للمثل

فاملثل عندهم ما نطق به الفرد فاستحسنه الناس ليصادف رواجا بني األلسن، فيشيع بينها 

توعب من حكمة الشعب؛ واملولود من البيئة االجتماعية، ويذيع؛ أو هو ذلك القول املوجز املس

معانيه مكثفة؛ وسبكه حمكم؛ وتصويره بليغ، صاغة عقل فرد جمبول على صياغة احلكم واألمثال؛ مث 

.5رابح خدوسي، موسوعة األمثال الشعبية، ص 29
.5، ص نفسهاملرجع   30
.98نبيلة إبراهيم، أشكال التعبري يف األدب الشعيب، ص 31
.140املرجع نفسه، ص32



صادف رواجا عند سائر الناس؛ فتداولوه وحتدثوا به يف مواقفهم املعيشية؛ مبا فيها من مشاكل 

.ƢǿǂǋÂ�ƢǿŚƻ�ǶŮƢǠǧ¢Â�ǶēƢǯȂǴǇوتناقضات احلياة اليت تنعكس على 

وملا كان املثل تصوير للحياة االجتماعية جبوانبها السلوكية واألخالقية؛ ومرآة صادقة ومطابقة ملا 

  .يعيشه الشعب من آمال وآالم اكتسى طابع الشعبية سواء كان فصيحا أو عاميا

 بالغة املثل وال منقصة وعلى ذكر عامية املثل البد من تبيان أن تلك السمة ال تعد مطعنا يف

من قدراته التبليغية والتأثريية؛ ألن األذواق حتصل بكثرة استعمال لغة ما؛ وما تعارف عليه أفراد 

�ǪƟ¦̄Â�ǾƬǤǳ�ƨǣȐƦǳ�½°ƾǷ�®ǂǧ�ǲǰǧ��§ ƢǠȈƬǇȏ¦�®¦ǂǷÂ�ǶȀǨǳ¦�ƾǏƢǬǷ�ǶȀǤǴƦƫ�©ƢƸǴǘǐǷ�ǺǷ�ǞǸƬĐ¦

  .العامية يف املثل الشعيب بالغة وفصاحةحملاسن الكالم املتداول بني أفراد جمتمعه؛ ومن هنا كانت 

  :عند علماء الغرب 2.2.1

املثل أسلوب تعليمي ذائع بالطريقة التقليدية، يعمل أو يصدر حكما «: يعرفه آرثر تايلور بقوله

33»على وضع من األوضاع

34».املثل هو العبارة اليت تتصف بالشيوع واإلجياز؛ ووحدة املعىن وصحته«:ويقول أرسطو

�ƢđȂǴǇ¢��¿Ȃȇ�ǲǯ�ƨǤǳ�Ŀ�ƨǴȀǇ�Äǂš«: عرفه سوكولف بأنهكما  �ƨǠƟƢǋ�Ƣǿ°ȂǏ�̈Śǐǫ�ƨǴŦ

35».جمازي، وتسود مقاطعها املوسيقى اللفظية

األمثال حكم قصرية مستقاة من جتربة طويلة، لعلها جتربة شعوب بأسرها «: ويقول سرفانتس

36».منذ أقدم العصور

وب، ونتيجة التفكري السليم، اختزلت إىل صيغة األمثال خربة الشع«: ويعرفه ريفارول بقوله

37».مصغرة

.، معجم األمثال العربية، املقدمة، طوآخرون حممد إمساعيل صيين 33
.املرجع نفسه، املقدمة، ط34
.335أمحد رشيدي صاحل، فنون األدب الشعيب، ص35
.551روحي البعلبكي، موسوعة روائع احلكمة واألقوال اخلالدة، ص 36
.551املرجع نفسه، ص 37



38».املثل ذكاء فرد وحكمة اجلميع«: وعنه يقول جون راسل

�§ǂǠǳ¦�ƢȀũ°�Ŗǳ¦�̈°Ȃǐǳ¦�Ǯ Ǵƫ�Śǣ�ǲưǸǴǳ�Ãǂƻ¢�̈ǂǜǻ�ǲǸǌƫ�ƢĔ¢�©ƢǨȇǂǠƬǳ¦�ǽǀǿ�ǺǷ�ƨǜƷȐŭƢǧ

��ŘǠǸǴǳ�ƨƦȈǐǷ��̈ǄƳȂǷ�ƨǴŦ�§ǂǠǳ¦� ƢǸǴǟ�ƾǼǟ�ǲưŭƢǧ��ǶēƢǨȇǂǠƬƥ�Ǿǳ وشائعة االستعمال؛ مع عّد املثل

الشوارع؛ كما  مضمونا اجتماعيا قبل عّده مضمونا أدبيا، وقد أضفوا عليه مسة الشعبية كونه نتاج جتربة

، وما هو شائع يف 40)األمثال والئد التجربة(؛ و39)األمثال حكمة الشوراع: (يتداول يف إجنلرتا

.41)تتكلم األمثال عما تفكر به الشعوب(: السويد

  خصائص ومميزات المثل الشعبي . 2

ميتاز املثل الشعيب كغريه من فنون األدب الشعيب مبجموعة من اخلصائص واملميزات، نذكر 

42:منها

اللغة املستعملة يف املثل هي اللهجة العامية، لغـة احلياة اليومية املستعملة بني أفراد الشعب *

�» ÂǂǠŭ¦�ǺǷÂ��ǾƫƢȇȂƬǈǷ�®ƾǠƫÂ�ǾƫƢƠǧ�Ǧ ǴƬƼŠƨȇȂǤǳ�ǖƥ¦Ȃǔǳ�ȏÂ�ƾǟ¦ȂǬǳ�Ǟǔţ�ȏ�ƢĔ¢.

ال خيضع لعملية التدوين أثناء نشأته األوىل، إذ ينقل عن طريق الرواية الشفوية عامـة : الشفوية *

ēȏȂǳƾǷÂ�Ƣǿ±ȂǷ°�ǶȀǧ�ȄǴǟ�ǞǸƬĐ¦�» °ƢǠƫ�Ŗǳ¦���ƨǫȂǘǼŭ¦�ƨǤǴǳ¦�ȄǴǟ�¦ƾǸƬǠǷوتعد الذاكرة الناقل  ا�� ،

على قواعد  د، واللغة الشفوية تتميز باملرونة والسهولة ، وال تعتماألساسي ، هلذا اإلبداع الشفوي

ƨȈǷȂȈǳ¦�ǾƫƢȈƷ�Ŀ�Ƣđ�ǲǷƢǠƬȇÂ���ǾƫǂǇ¢�ǺǷ�ƢǿƢǬǴƬȇÂ���ǲǨǘǳ¦�ƢȀǸǴǠƬȇ�Ŗǳ¦�¿ȋ¦�ƨǤǴǳ¦�ȆǿÂ�§ ¦ǂǟȍ¦.

.551، ص السابقاملرجع  38
.230رابح خدوسي، قاموس العامل يف األمثال واحلكم، ص 39
.230املرجع نفسه، ص 40
.230املرجع نفسه، ص 41
،انظر 42

.174يف األدب الشعيب، ص ، أشكال التعبري نبيلة إبراهيم*             

.32بدير حلمي، أثر األدب الشعيب يف األدب احلديث، ص*

.100دراسة يف املعتقدات واألمثال الشعبية، ص"الالز" رواية ، عناصر الرتاث الشعيب يفمرتاض عبد املالك*             
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الصدق يف التعبري، فهو ينقل حال الفرد واجلماعة، معربا عن اآلمال واآلالم، إنه خالصة *

�Â��Ƥ Ǡǌǳ¦�§°Ƣš¨ƢȈū¦�ń¤�ƢēǂǜǻÂ�ƢȀƬǨǈǴǧÂ�ƨǷȋ¦�ƨǧƢǬưǳ�ƨǈǯƢǠǳ¦�̈¡ǂŭ¦.

حبيث يدل قليل الكالم فيه على الكثري، فهو مكون من أقل قدر : إجياز اللفظ وكثافة املعىن *

.من األلفاظ، وأكرب قدر من الداللة، وتتميز جبودة املعىن واالختصار والرتكيز

الشعيب هو وليد التجربة الذاتية، مث ذابت التجربة املثل : الطابع الشعيب وجمهولية املؤلف *

�ǶȀƷ¦ǂƫ¢Â�ǶȀƷ¦ǂǧ¢���ǶēƢǻƢǠǷÂ�ǶȀǠǫ¦Â�ǆ Ť��² ƢǼǳ¦�śƥ�ƨǯŗǌǷÂ�ƨȈǟƢŦ�ƶƦǐƬǳ��ƨǟƢǸŪ¦�Ŀ�ƨȇ®ǂǨǳ¦

ǲǫƢǼƬǳ¦Â�¾Â¦ƾƬǳ¦�ƨȈǴǸǟ�¾Ȑƻ�ǺǷ�ƢȀȈǴǟ�Ǫǧ¦Â�Äǀǳ¦�ǞǸƬĐ¦�°ƢǗ¤�Ŀ.

ال القدمية املوجـزة تتماسك وتصمد فمن العوامل األساسية اليت جعلت معظم األمث: اإليقاع *

أمام الزمن، توفرها على مصادر إيقاعية تتجسد يف االعتدال والتناسب بني األجزاء، ويف التقدمي 

يف املثل عمل على إظهاره أكثر  دوالتأخري، والرتاكيب البالغية والسجع واجلناس، فاإليقاع إذا ما وج

لى األمثال يف حديثه فإن السامع يتفطن إىل التعابري من الكالم العادي، واملتكلم عندما يعتمد ع

.املثلية، وذلك لتغري نربة صوت املتكلم، وهذا ملا تتسم به من خصائص بالغية وإيقاعية وتركيبية

  : مجع األمثال الشعبية يف اجلزائر. 3

لذي صار متتاز األمثال بدقة لغتها؛ وحمكم سبكها، فلهذا وغريه تربز أمهية هذا اجلنس األديب ا

حمط أنظار الدارسني؛ وحظي بعناية األدباء واملؤرخني والباحثني؛ سواء كان فصيحا أم عاميا؛ فكالمها 

سجل فكري من العطاء البشري؛ وكل منهما يكتسي طابع الشعبية؛ باعتبار أن املثل يتصل جبذور 

  .الشعب

) جممع األمثال(ا ذكرا فقد أفردت لألمثال كتب خاصة منذ القدم، ولعّل أكربها شأنا وأشهره

  .للميداين؛ فقد مجع يف كتابه ما يزيد عن الستة آالف مثل عريب فصيح

أما يف العصر احلديث فقد مجعت األمثال مبختلف اللغات واللهجات يف دواوين؛ فضال عن 

�¾ƢưǷȋ¦Â��ǂưǯ¢�Â¢��ǲưǷ�ǾƫƢȈǗ�śƥ�ǂǌǼȇÂ�ȏ¤�ƢȀǼǷ�®ƾǟ�ȂǴź�ȏ�Ŗǳ¦�Ǧ Ƹǐǳ¦Â�©Ƣȇ°Âƾǳ¦Â�©ȐĐ¦

  : لشعبية اجلزائرية قد مجع بعضها يف مصنفات نذكر منهاا

  : ومن بني مصنفات األمثال الشعبية لألدباء اجلزائريني نذكر



  ):أمثال جزائرية من اجلزائر واملغرب(ب مصنف حممد بن أيب شن *

، إذ )أمثال جزائرية من اجلزائر واملغرب(، الذي أمساه وضع مصنفه يف مستهل القرن العشرين

ئرة يف اجلزائر مل يكتف فيه بذكر األمثال الساأقدم كتاب مجعت فيه األمثال الشعبية اجلزائرية،يعد 

إىل من خالله ، عمد ائعة يف العامل العريب واإلسالمي، بل توسع فيه فذكر أيضا األمثال الشفقط

  .الرتاثية الكتب اعتماده على، وأيضا ها مبا مجعه الباحثون املستشرقونمقارنة األمثال اليت مجع

قا للحروف األجبدية لتسهيل مل يكتف بتصنيفها وفلرتتيب األمثال فاملؤلف  ةأما بالنسب 

ǬǧǂǷ�ƢȀƬŦŗƥ�¿Ƣǫ�ǲƥ��ƢēȏƢǸǠƬǇ¦�ÀƢȈƥ�µالبحث ǂǤƥ�¬ÂǂǌǳƢƥ�ƨ�ƢǸǟ�ƢȀǔǠƦǳ�ƨƦǈǼǳƢƥ�Ʈ ƸƦǳ¦Â��

يف  ايوازيه ، وأشار إىل مااألماكن اليت مسعها فيها مستعملةيعادهلا خاصة بالفرنسية ، كما سجل 

، وبني ما هو منها مستعار مباشرة أو بصفة غري يف مصر وسوريا واجلزيرة العربية األمثال اليت توجد

ÄǂǰǈǠǳ¦Â�ň¦ƾȈǸǴǳ�ƨȈƥ®ȋ¦�¾ƢưǷȌǳ�̈ŚȀǌǳ¦�ǞȈǷƢĐ¦�ǺǷÂ�Ʈ ȇƾū¦�ǺǷÂ�À¦ ǂǬǳ¦�ǺǷ�̈ǂǋƢƦǷ43 وقد ،

 التسلسل األجبدي، مرتبة وفق حكمة 70مثل، إضافة إىل 3127احتوى مصنف ابن شنب على 

.، عليه شرح وتعليق املصنفحلروفها األوىل، مرتمجة إىل اللغة الفرنسية، وموثقة من حيث مصادرها

  ): أمثال جزائرية(مصنف عبد احلميد بن هدوقة  *

حاول مجع أكرب قدر من األمثال املتداولة ) أمثال جزائرية(عبد احلميد بن هدوقة ومن خالل مصنفه 

يف قرية احلمراء غرب مدينة سطيف، واليت قاربت الستمائة وأربعني مثال مصنفا ومشروحا مع التعليق 

متداولة يف «: صنفهيقول يف مقدمة معليه، ورد الكثري منها إىل أصوهلا يف الرتاث العريب اإلسالمي، 

أية وسيلة من وسائل املواصالت احلديثة به، أمثاال جندها  اقرية جبلية منعزلة عن العامل، ال تربطه

متداولة يف جهات أخرى، من اجلزائر ومتداولة أيضا بصيغ قريبة من صيغها يف بلدان املغرب العريب، 

ƸǴǳ¦�ǽǀǿ�Ǻǟ�ŚƦǠƫ�Śƻ�ȆŮ��ƨŻƾǬǳ¦�ƨȈƥǂǠǳ¦�¾ƢưǷȋ¦�ĿÂǠǌǴǳ�ƨȇ°Ƣǔū¦Â�ƨȈǧƢǬưǳ¦Â�ƨȈǠǸƬĐ¦�ƨǸب 

، وامتدت أراضيه، وهلي خري دليل كذلك على هذا التداخل دت جهاتهاجلزائري الواحد، مهما تباع

ƢȀǫǂǋÂ�Ƣđǂǣ�Ŀ�ƨȈƥǂǠǳ¦�§ȂǠǌǳ¦�Ǧ ǴƬű�śƥ�ȆǠǸƬĐ¦Â�Ä°Ƣǔū¦Â�ĿƢǬưǳ¦�ƲȈǈǼǴǳ.«44

.70ص  م،2007ط،.د بورايو عبد احلميد ، األدب الشعيب اجلزائري، دار القصبة للنشر، اجلزائر،43
.8 ص، ابن هدوقة، أمثال جزائريةعبد احلميد  44



حفظة الرتاث الشعيب، مث حاول شرحها حيث يقول على ا ذاكرته، وكذ هعلى ما حتفظيف كتابه قد اعتمد و 

أوردت املثل، وذكرت السياق الذي يقال فيه، والحظت مدلوله األخالقي واالجتماعي كلما «: املنهج الذي اتبعه

�ǽŚǣ�ǞǷ�Ǿǯ¦ŗǋ¦�śƦƫÂ��ǲưŭ¦�Ƥ ƷƢǏ�ƨȇ£°�ƾȇƚƫ�°ƢǠǋ¢�Â¢��Ǿǳ�ƨđƢǌǷ�¾ƢưǷ¢�Â¢�ǲưŠ�ƪ Ȉƫ¢�Ľ��Ƣȇ°ÂǂǓ�Ǯ ǳ̄�Ņ�¦ƾƥ

، كما مل أغفل القصص أو ضروريا لك الرؤية، خامتا الشرح والتعليق باجلانب اللغوي عندما أرى ذلك مناسبايف ت

��ƨŻƾǬǳ¦�ǎ ǐǬǳ¦�ǺǷ�ƪ ǻƢǯ�¦̄¤�ƢđȂǴǇ¢Â�ƢȀƬǧ¦ǂǘǳ�¿¢��ƨȇ°Ƣǔū¦Â�ƨȈǟƢǸƬƳȏ¦�ƢȀƬȈŷȋ� ¦ȂǇ��¾ƢưǷȋƢƥ�ƨǬǴǠƬŭ¦

مطالعته، ومتكنه من الدخول إىل عامل األدب والغرض من ذلك هو إعطاء الكتاب صبغة أدبية حتبب القارئ يف 

45».الشعيب واألدب العريب القدمي

مصنف قادة بوتارن، والذي حيوي ما يزيد  ):األمثال الشعبية اجلزائرية(مصنف قادة بوتارن  *

عن العشرة آالف مثل؛ فقد وزع األمثال وفق احلقول الداللية هلا، وقد رتبها يف ستة أجزاء؛ مع شرح  

   .شرحا موجزا؛ واألمثال اليت أوردها هي تلك اليت تداوهلا الناس يف منطقة اجلنوب الغريب كل مثل

أما طريقته يف التبويب فتختلف عن املصنفني السابقني، فهي تعتمد على تصنيف األمثال وفق 

إن «: داخل كل موضوع، حيث يقول يف مقدمة مصنفه ااملوضوعات، مث حماولة ترتيبها ألف بائي

إىل  ، وقد أخـذنا على أنفسنا أن خنرج عن هذه الطريق املعبدةاالدراسات رتبت األمثال ترتيبا ألف بائي

، وهو أن جنمع هذه األمثال حبسب املوضوعات ومراكز االهتمام، طريق أخرى ومل يكن ذلك هينا

ينتمي إىل  ، وأن يركن يف مكان واحد ، ألنه قديصعب أن يدرج يف باب من األبواب غري أن املثل

أكثر من موضوع، وبذلك تتداخل املوضوعات وتتكرر وقد تتعارض أحيانا، وقد قال الكاتب 

ما من مثل إال وله مثل آخر يناقضه، ومهما كان فإننا بذلنا قصار جهدنا يف : الفرنسي ميسي أنه

�ƢȀȈǳ¤�̧ ȂƳǂǳ¦Â�Ƣē ¦ǂǫ�ǲȀǈƫ�ŕƷ�ƨǟȂǸĐ¦�ǺǷ�ǾǴŰ�ǲưǷ�ǲǯ�¾ȐƷ¤Â�¾ƢưǷȋ¦�ǽǀǿ�ǂǐƷ على أن

46».الرتتيب األلف بائي قد عملنا به داخل كل موضوع

  : كل جزء على جمموعة أبواب وهي كاآليت  يوقد رتب األمثال يف ستة أجزاء، حيتو 

.9 ص، نفسهرجع امل 45
، صم1987ط،.د عبد الرمحن حاج صاحل، ديوان املطبوعات اجلامعية، اجلزائر،:، تربوتارن، األمثال الشعبية اجلزائرية قادة 46

.وما بعدها 5



  .احلياة ونواميسها:اجلزء األول

.العالقات االجتماعية:اجلزء الثاين

.يف السلوك:اجلزء الثالث

.العائلة:اجلزء الرابع

.اإلنسان:اجلزء اخلامس

  .السخرية والدعابة والتهكم :اجلزء السادس

.وقد اعتىن قادة بوتارن بشرح املثل شرحا موجزا ، والتعليق عليه بغية توضيح مبتغاه

  :)موسوعة اجلزائر يف األمثال الشعبية(مصنف رابح خدوسي * 

دون شرح مثل  3000ـ ، وقدرت بمثال اجلزائرية من خمتلف املناطقحيث مجع فيه املؤلف األ

.، وقد اعتمد على الرتتيب األجبدي يف التسجيلتعليق وال

  :)أمثال زراعية(حممد سعيدي * 

مجع فيه األمثال اجلزائرية من خمتلف املناطق، منتقيا منها ما تعلق مبجال الزراعة، مع الشرح 

  .والتعليق

  :)أمثال جزائرية بسطيف( يمصنف عزالدين جالوج* 

مع شرحها  ، مرتبة ترتيبا أجبديامثال متناقال مبنطقة سطيف 327 بع فيه ما يقار حيث مج

تبيان وظيفته و ذكر تعريف املثل و لالقسم األول منها  وقد أفرد، وإرفاقها ببعض القصص اليت تشرحها

  .خصائصه ومميزاته



النثر الشعبي : مقياس                                    بجاية –جامعة عبد الرحمن ميرة 

الجزائري

أدب جزائري    1ماستر                                                  كلية اآلداب واللغات

آية اهللا عاشوري: الدكتور                                            قسم اللغة العربية وآدابها

:المحاضرة الثانية

اللغز الشعبي

حتتوي على حيث عرفت منذ القدمي، ، الشعبية الرياضات الفكريةاأللغاز الشعبية هي نوع من 

  ... السياسية والثقافيةاالجتماعية، االقتصادية،:موضوعات متعددة يف مجيع جماالت احلياة

، وقد أحب وخصائصها الثقافية الشعوب ومواقعها اجلغرافيةباختالف هلجات األلغاز وختتلف 

  ... يف أوقات الفراغ الختبار القدرات العقلية واملهارات الفكرية ااأللغاز ومارسه نساناإل

  :مفهوم اللغز الشعبي .1

  :لغة 1.1

.َأظهرهَماِخَالفِ َعَلىوَأْضَمَرهُمراَدهَعمَّى:ِفيهِ وأَْلَغزَ الكالمَ أَْلَغزَ : لغز«: ورد يف لسان العرب

ِهيَ وِإمنارَاِبَعًة،َتُكونُ َال التَّْصِغريِ يَاءَ َألنلِلتَّْصِغريِ لَْيَستْ َواْلَياءُ اللََّغزِمْثلَ اْلَغْنيِ،بَِتْشِديدِ واللُّغَّيـَْزى،

قـَْولُ ِمْثلَ َمْعَناُه،َفُشبِّهَكَالمٍ ِمنْ أُْلِغزَ َما:َغزُ واللَّ واللَُّغزُ واللُّْغزُ .نـَْبتٌ وُشقَّاَرىلِلزَّرِْع،ُخضَّاَرىِمبَْنزَِلةِ 

:الفراءُ أَنشدهالشَّاِعرِ 

نـَْفسيَلهُ جاَشتْ وَْكَرْيِه،ِيف وَعشَّشَ َدْأيَةٍ اْبنَ َعزَّ النَّْسرَ رأَيتُ َوَلمَّا

َشْعرَ َألناَألسود،اْلُغرَابُ َوُهوَ َدْأيََة،بِاْبنِ الشََّبابَ َوَشبَّهَ لِبَـَياِضِه،بِهِ َشبـََّههُ الشَّْيبَ بِالنَّْسرِ أَراد

َلبَّساْلَكَالمُ :واللَُّغزَ .َأسودالشََّبابِ 
ُ
لَيْخَفى، وَعرَّضَ ِفيهِ ورَّىِإذاإِلغازاً يـُْلِغزُ َكَالِمهِ ِيف أَْلَغزَ َوَقدْ .امل

اليَـْربُوعَحيِْفرَُهاُحْفَرةٌ :ُكلُّهُ واِإلْلغاُز،واللَُّغيـَْزىواللَُّغزُ واللَّْغزُ واللُّْغزُ .وأَرطابُرَطبِمْثلَ أَلغازَواجلَْْمعُ 

ِبَذِلكَ مسُِّيَ والنَّاِفقاِء،القاِصعاءِ بـَْنيَ واليَـْربُوعوالفْأرِ الضَّبِّ ُجْحرُهوَ :اَألرض، َوِقيلَ َحتْتَ ُجْحرِهِيف 

يهِ تـَْعَرتُِضَهاُعروضاً َوِمشَالِهِ َميِيِنهِ َعنْ تـَْعِدلُ ُمثَّ َأسفل،ِإىلُمْسَتِقيًماَحتُْفرُهُ لدََّوابَّ ا َهِذهِ َألن ليخَفىتـَُعمِّ

.كاللََّغزِ :واألُْلغوَزةواللَُّغْيزاءُ واللَُّغيـَْزى.اللََّغزِ ِيف اَألصلَوُهوَ أَلغاٌز،َواجلَْْمعُ اِإللغاز،ِبَذِلكَ مكانُه



ِيف وََكَذِلكَ طَرِيًقا،اْآلَخرِ اْجلَاِنبِ ِيف َوَحيِْفرُ طَرِيًقاِمْنهُ َجاِنبٍ ِيف فـََيْحِفرُ إِْلَغازًااليَـْربُوعأَْلَغزَ :يـَُقالُ 

:اَألعرايباْبنُ .اْآلَخرِ اْجلَاِنبِ ِمنَ نـََفقَ َجاِنبٍ ِمنْ ِبَعَصاهُ الَبَدِويُّ طََلَبهُ فِإذاَوالرَّاِبِع،الثَّاِلثِ اْجلَاِنبِ 

لَهُ يـُْلِغزُ أَعرابّياً يـَُباِيعُ الَقْعواءْبنِ ِبَعْلَقَمةَ مرَّ أَنه:َعْنهُ اللَّهُ َرِضيَ ُعَمَر،َحِديثِ َوِيف .اْلُمْلَتِوياَحلْفرُ اللَُّغزُ 

اْلَيِمنيُ َهِذهِ َما:ُعَمرُ َلهُ فـََقالَ َحيِْلْف،ملَْ أَنهقمةُ عل ويـََرىلَُه،َحَلفَ َقدْ أَنهاَألعرايبُّ ويـََرىاْلَيِمِني،ِيف 

.اللَُّغْيزاءُ 

زَاُء، ِمنْ َوَخيْرُجُ ِجَهةٍ ِمنْ َيْدُخلُ ِجَهتَـْنيِ َذاتَ َتُكونُ اْليَـْربُوعِ ِجَحَرةُ َوِهيَ اللَُّغِز،ِمنَ :َممُْدودٌ اللَُّغيـْ

َجاءَ اْلَغْنيِ،ُمثـَقََّلةُ اللُّغَّْيزى،الزََّخمَْشرِيُّ َوقَالَ :األَثرياْبنُ قَالَ .وَمالحتهاْلَكَالمِ ِلَمَعارِيضِ فَاْسُتِعريَ ُأخرى

ƢÈ
Êđ ِاْلُمثـَقََّلةِ َحتِْقريَ َتُكونَ َأنَوَحقَُّها:قَالَ ُخمَفََّفٌة؛اَألزهريِكَتابِ ِيف َوِهيَ اخلُلَّْيَطىَمعَ ِكَتاِبهِ ِيف ِسيبَـَوْيه

:أَْلَغزَ َواْبنُ .َساِلِكَهاَعَلىوُتْشِكلُ تـَْلَتِويطُُرقٌ :واألَْلغازُ ِسكِّيٍت،َحتِْقريُ إِنهُسَكْيتٍ ِيف يـَُقالُ َكَما

الَغْشَية،ِيف وَبْسطَةً اْلَباهِ ِمنَ ƢčǜÈƷأُويتَ َرُجًال وََكانَ أَْلَغَز،اْبنِ ِمنِ أَْنَكحُفَالنٌ :اْلَمَثلِ َوِيف .رجلٌ 

1».التشبيه باب ِيف اْلَباِب،َهَذاِيف َمَثًال اْلَعَربُ َفَضَربـَْتهُ 

واللَُّغزُ .َمعناهَفَشبـََّهتْ كالمٍ  من الَعَربُ أَْلَغَزتِ  ما: لغٌة،واللََّغزُ اللُّْغُز،: لغز«: يقول الفراهيدي

Ƣđ.«2 يلوذ ويسرة مينة جحره يف الريبوع حفرة يـُْلِغزُها:واألْلغازُ 

 يف ولغز داخلها، على مشكلةً  ملتوية حفرها: وألغزها حجرته الريبوع لغز«: أما الزخمشري فيقول

.ولغز لغزٌ : الواحد ألغاز، ذات الريبوع وحفرة وألغزه، حفره

.وبالّلغز شعره يف باأللغاز وجاء ولّغز، كالمه يف وألغز يبينه، ومل عّماه: كالمه ألغز: ¦ƢĐ± ومن

 وإياك اجلاّدة والزم". والّلغيزي اليمني يف اللغيزي عن �ÈȆÉĔÂ. "له احمللوف على فيها دّلس: ميينه يف ولّغز

3»..ويالغز يالمزه ورأيته. امللتوية الطرق: والغاز

 مشكلة ملتوية حفرَها لغزا أجحاره الريبوع«: وأما عن مدلوهلا يف املعجم الوسيط فقد ورد أن

وََكَالمه لغزها أحجاره الريبوع )ألغز(، َكَالمهِيف  لغز يـَُقالَوجههَعنبِهِ َمالَوالشَّْيء سالكها على

  .وما بعدها 405، ص5ج العرب،ابن منظور، لسان1
.383، ص 4، جالفراهيدي، العني2
.172، ص 2البالغة، جالزخمشري، أساس3



.َلهُ اْلَمْحُلوف على ِفيَهادّلسَميِينهِيف  ألغز َويـَُقال أظهره َما خالف على وأضمره ُمرَاده عمى َوِفيه

.لَهُ  املخلوف على ِفيَهادّلسَميِينهِيف  لغز َويـَُقال ألغزه َوِفيهَكَالمه) لغز(. ملغزا َكلمه) الغزه(

اْلَكَالم من ِبهِ  يعمى َوَما والريبوع والفأر الضَّبُجحر) اللغز(. أالغيز) ج( بِهِ  يعمى َما) األلغوزة(

4.»النَّاس ِيف  الوقاع) اللغاز(. ألغاز) ج(

  :اصطالحا  2.1

فنية لغوية وبالغية، فهو من  خصائص ومميزاتقائم بذاته له أديب  جنساللغز الشعيب هو 

  .األشكال التعبريية الشعبية األكثر انتشارا وشيوعا

كل كالم ة، ففطنالو  ذكاءالمتحان يطرح ال، التعمية واملراوغة والغموض واللبس يف الكالمبميتاز 

ا عندما يتكلم أحد األشخاص بكلمات وألفاظ غري معروفة نقول  زا، لذمض أو غري واضح يعترب لغغا

  .مه ألغاز أي غري مفهومكال

يصرف امللغز  هألن ،قصدز سؤال يصعب أو يستحيل حّله، ألنه يوجد يف اللغل  واللغز حل

Ɯǧ��®ǂĐ¦�Ä±ƢĐ¦�ŘǠŭ¦�ń¤�ȆǬȈǬū¦�Ä®Ƣŭ¦�ŘǠŭ¦�ǺǷ̄¦�«، فهو انتقال ىل غري ما توضع عليهإإليه، 

5».التعمية يف الكالم على املتلقي: مفهومه االصطالحي

،قدمي قدم األسطورة واحلكاية اخلرافية ،أن اللغز شكل أديب شعيب«: ترى الدكتورة نبيلة إبراهيم

عن معناها  ، ومل يكن اللغز يف األصل جمرد كلمات حمرية، تطرح سؤاالركما أنه يساويهما يف االنتشا

أدبيا شعبيا شأنه ه بوصفه عمال تعنناألصحاب يف األمسيات اجلميلة وهذا ما يدفعنا ألن  ةبني شل

6».ةيشأن األنواع األدب

أن اللغز يف جوهره استعارة، واالستعارة تنشأ نتيجة التقدم العقلي « :ضا يف موضع آخريهلا أو 

7».فيف إدراك الرتابط واملقارنة وإدراك أوجه الشبه واالختال

.830، ص 2الوسيط، جوآخرون، املعجم مصطفى إبراهيم 4
.17عبد املالك مرتاض، األلغاز الشعبية اجلزائرية، ص5
.178، أشكال التعبري يف األدب الشعيب، صإبراهيمنبيلة  6
.178املرجع نفسه، ص 7



هي تلك اجلمل اليت تلغز الكالم أي ختفي مراده وال تبينه،  «: لغازأن األوترى مجيلة جرطي 

كما تعترب األلغاز إحدى روافد األدب الشعيب املوروث يف أي بلد من البلدان، وبالتايل فهي شكل 

من أشكال الثقافة الرتفيهية الرتبوية، املتسمة باالبتكار لقهر الواقع الذي عادة ما يتصف بالنمطية 

8».واجلهد املضين

ولغة األلغاز هي احلكي واحلوار أي لغة تعبريية عن املكنونات «: تقول أيضا عن لغتهاو 

باإلحباط أو حاالت الفرح، يف عدم حتقيق اآلمال، أو اإلحساسالداخلية لألفراد تنطلق من العجز 

وتعترب األلغاز الشعبية تراثا شفويا تتناقله عرب العصور، وهي أيضا عامل للحفاظ على الشخصية 

الوطنية ملا حتتويه من مالمح وصفات جتسدت يف هذا الثراء ذي النوعي الفكري من خالل أشكال 

9».الوعي الرتبوي واملعريف يف تكوين األجيال واتساع أشكال التواصل

أن اللغز شكل من أشكال التعبري الشعيب يشكل جانبا «: يقول الدكتور الزاوي التيجاينكما 

األديب الشعيب، قدمي قدم األسطورة واخلرافة، يعكس مستويات حضارية مهما من جوانب اإلبداع 

10».ملراحل تارخيية، وهو ظاهرة شعبية عاملية، شأنه يف ذلك شأن األنواع األدبية األخرى

ولكن عامتنا توسعوا يف «: عبد املالك مرتاضيقول ، باألحجيةالعامية اجلزائرية يف  يعرف اللغز

يطلقون على هذه الكلمات امللغزة أو احملجية كما يعرب أصحاب املعاجم  معىن األحاجي فلم يعودوا

هذا االسم  الغرب اجلزائريوال سيما يف أقصى  ا أصبحوا يطلقون يف بعض األرجاءوإمن العربية القدمية،

11».على احلكايات اخلرافية أيضا

:نشأة اللغز .2

ظهور اللغز منذ أن بدأ اإلنسان األول يتساءل عن  اقرتنلقد « :الدكتورة نبيلة إبراهيمتقول 

�Ƙǌǻ�ǄǤǴǳƢǧ��ǽƾǓ�̧°ƢǐƬȇ�Â¢�ǾǠǷ�Ǌو   الكون ȈǠȇ�Äǀǳ¦�À¦ȂȈū¦�ǺǟÂ�ƢĔƢǔƷ¢�śƥ�Ǌ ȈǠȇ�Ŗǳ¦�ƨǠȈƦǘǳ¦

منذ قدمي الزمان حينما كان العقل بدائي ميرن نفسه على التالؤم  مع الكون الذي حييط به، ذلك أنه  

.189مجيلة جرطي، موسوعة األلغاز الشعبية، ص8
.وما بعدها 5ص ، نفسهاملرجع  9

.85الزاوي التيجاين، األلغاز الشعبية، ص10
.13 صأللغاز الشعبية، عبد امللك مرتاض، ا11



ازدادت الرغبة يف إدراك ظواهر الطبيعة وظواهر احلياة وإدراك القوانني كلما كانت الرؤية أكثر نضارة 

مثل األسطورة واحلكايات  ،وهلذا كذلك فإننا جند األنواع األدبية الشعبية... اليت حتيط باإلنسان

اخلرافية تتضمن األلغاز، فاللغز يشري إىل الغموض احلياة وهو يف الوقت نفسه ميثل إدراك العقل 

12».البكر

ومن هنا جند أن اللغز قد ارتبط ظهوره عند اإلنسان من «: نشأتهيقول حممد سعيدي عن 

�ƨǳȂȀů�ƪ ȈǬƥÂ�ǾƫŚƷ�Ŗǳ¦�ǂǿ¦Ȃǜǳ¦�¾ȂƷ�ńÂȋ¦�ƨȈǳ£ƢǈƬǳ¦�· ƢǨǳȋƢƥ�̈ǂǷ�¾Âȋ�Ƣđ�Ǫǘǻ�Ŗǳ¦�ńÂȋ¦�ƨǴǿȂǳ¦

وحب االكتشاف وإزالة اللبس والغموض عن األشياء  إليه فتحت قوة وهاجس حب املعرفة بالنسبة

أي منذ أن بدأ اإلنسان  ،أين؟ مىت؟ من؟ احمليطة به، ومنذ أن نطق باأللفاظ التساؤلية ملاذا؟ كيف؟

وسر الكون وبالتايل منذ أن بدأ يعي بوجود  يتساءل مع نفسه ويسأل أخاه من أجل معرفة سره 

13».خر ماديا ومساءلتهاآل

لمضمون العام لألحاجي أو لومن هنا جند املتأمل «: اĔȂǸǔǷع آخر متحدثا عن وله يف موض

األلغاز اجلزائرية  جيدها عميقة وهادفة تدل على ذكاء العقلية الشعبية والتزامها عرب القرون السحيقة،

¦̄¤Â�®ȂǐǬŭ¦�ǺǗƢƦǳ¦�ŘǠŭ¦Â�¼ȂǘǼŭ¦�ǂǿƢǜǳ¦�ǚǨǴǳ¦�śƥ�ƨǴǐǳ¦�ǖƥ°�ȄǴǟ��Ãǂƻ¢�ƨȀƳÂ�ǺǷ�Ƣē°ƾǫÂ   كان

مستحيال معرفة قائلي هذه األلغاز أو بعضها، فإن هذه االستحالة  تزداد تأكدا حني يتصل األمر 

�¼ǂǟ¢�ǺǷ�ǲǠǳÂ�ƨȈƦǠǌǳ¦�ÀȂǼǨǳ¦�ń¤�ȆǸƬǼȇ�ĺ®¢�ǆ Ǽƴǯ�Ƣǿ°ȂȀǛ�ń¤�©®¢�Ŗǳ¦�§ ƢƦǇȋ¦Â��ƢēƘǌǼƥ

ي يتمثل والذاأللغاز قدما، لغز صفينكس الذي فكه أوديب كما نطقت بذلك األساطري اإلغريقية 

من الكائن الذي ميشي يف الصباح على أربع أرجل ويف الظهرية على رجلني ويف املساء على "نصه 

  ثالث أرجل؟

هو اإلنسان يف أطوار عمره املختلفة طفل حيبو، شاب قوي ميشي على : وكان جواب أديب

14»...رجليه االثنني، شيخ  ويف يديه عصى يرتكز عليها

.191، أشكال التعبري يف األدب الشعيب، صإبراهيمنبيلة  12
.99 صبيق، حممد سعيدي، األدب الشعيب بني النظرية والتط13
.102، صنفسهاملرجع  14



ة إما مصادفة أو مييل إىل هذا الفن الذي نشأ كغريه من الفنون األدبيومن هنا ميكن للمرء أن 

  .حىت يتطور بتطور العقل البشري مث ال يلبث ،قصدا

  :البناء الهيكلي العام لنص اللغز.3

  :يقوم هيكل النص على ثالثة عناصر أساسية

  املقدمة* 

  السؤال *

  اجلواب *

�ƢǸǯ��ƨǴȈŦ�ƨǷƾǬŭ¦�ÀȂǰƫ�ƢǷ�̈®ƢǟÂ��¾¦ƚǈǳ¦�ǎ:المقدمة .أ ǻ�ƶƬƬǨƫ�Ƣđ�Àȋ�ƨȈƷƢƬƬǧȏƢƥ�ȄǸǈƫ

جند دائما صاحب اللغز يضع لنفسه مرتبة أعلى وتفوق املستمعني ، وميكن أن يكون شخص كبري  

روح  ين وهذا ما يزرعمن اآلخر  ب أي األشخاص ذو كفاءة  عاليةكاجلد أو اجلدة أو األم أو األ

املغامرة يف نفوسهم ومن هنا جند الكثري من اجلزائريني يبدؤون افتتاحيتهم لنص اللغز التحدي وحب 

  :ـب

  تكيحاجيتك ماج

  اكحل كصباطي

  فكه وال نوض  لك بزالطي

15الطراح أو الفراح: اجلواب

  :السؤال .ب

يعد أهم عنصر يف بنية الرتكيبية للغز، وإن صح القول فهو نص اللغز يف حّد ذاته، ويتشكل 

  :السؤال من عنصرين أساسيني

.104، صاملرجع السابق 15



و ما يرمز إليه باملثل املستعار واملطلوب يف اجلواب عن السؤال املطروح، وقد ه: الموضوع *

Nayau)بتش. أمساه أحد الباحثني األملان ر Denominatif) بنواة الشمس، أي املتعلق

  .مبوضوع السؤال أو الربهان أو لدليل جواب اللغز

ȂƷ�¾¦ƚǈǳ¦�Ƣđ��Ņƾȇ�Ŗǳ¦�ƨȇȂǤǴǳ¦�ǂǏƢǼǠǳ¦�ǲǯ�ǺǸǔƬȇ¾�:الوصفي الخطاب اإلخباري أو *

Nayau)املوضوع وقد أمساه بالنواة الوصفية Dexipty) ،وقد ختتلف بنيته من لغز للغز آخر

خباريا عن موضوع أي ذكر بعض إوتتمثل قيمته الفنية يف أنه يكسب نص اللغز طابعا وصفيا 

  .ضوع أو اليت قد توحي باملوضوعاألوصاف أو  أخبار املتعلقة باملو 

كما قد   ،إخل...ما هو؟ ما هي؟ كيف؟ أين؟ : وقد تنتهي نصوص األلغاز بعبارة تساؤلية مثل

�ǄǤǴǳ¦�À¢�Ä¢�ǆ ǼŪ¦�ƨǠȈƦǗ�ǺǷ�ƢȀƬƸƟ¦°�Ƕǌƫ�ǺǰǳÂ��ƨƷ¦ǂǏ�ǎ Ǽǳ¦�ƨȇƢĔ�ǺǷ�ƨȈǳ£ƢǈƬǳ¦�ƨǤȈǐǳ¦�Ƥ ȈǤƫ

16.يطرح لسؤال عن الشيء

:الجواب. ج

اللغز املطروح يف كلمة واحدة أما يف حالة عجز املستمعني عن فهم ينحصر عادة اجلواب عن 

�śƥÂ�Ä°ƢƦƻȍ¦�ȆǨǏȂǳ¦�§ ƢǘŬ¦�Ŀ� ƢƳ�ƢǷ�śƥ�ƨǫȐǠǳ¦�ǖƥ°�ń¤�ǲǏ¦ȂƬǳ¦�Ŀ�Ƕē°ƾǫ�¿ƾǟÂ�§ ¦ȂŪ¦

�Ǧ ǌǰȈǳ�Â¢�ƨƥƢƳȍ¦�ƶǓȂȈǳ�¦ŚǈǨƫÂ�ƢƷǂǋ�Â¢�¦ǂǐƬű�ƢǬȈǴǠƫ�Ǧ Ȉǔȇ�Ƥ ȈĐ¦�ÀƜǧ��ǾǼǟ�Ƥ ȈĐ¦�̧ȂǓȂŭ¦

«�¦ƚǈǳƢƥ�ƢȀƬǫȐǟÂ�ƨȇ±ƢĐ¦�Â�ƨȈǬȈǬū¦¾�له عما حتمله من رم ƢǏÂȋ¦�ƨǠȈƦǗÂ�̈°ƢǠƬǇȏ¦�ƨǳȏ®�Â¢�±Ȃ

17.والربهنة عليها من خالل موضوع اجلواب

  :وظيفة اللغز  .4

واختبارا ، وسيلة للرتبية، و والتسليةلرتويح عن النفسلتقام بني األشخاص فكرية اللغز لعبة 

اللغز جنس أديب يقوم بعدة وظائف نفسية، «: بأنالدكتور حممد سعيدي يرى للقدرات املعرفية، 

.105، صالسابقاملرجع  16
.وما بعدها 105 صنفسه،  املرجع 17



، تارخيية، ثقافية، فهو وسيلة أساسية للرتبية، ذلك ألنه يعلم األطفال والكبار معا كيف ةاجتماعي

18».بعد الكد والتفكري حبس فكاهي مث حيتفظونينظرون للمشكلة من كل جوانبها 

وبالتايل جييدون يف املمارسات التلغيزية خري كأن يلتقي جمموعة من الناس : ترفيهية وظيفة. أ

وسيلة للرتفيه عن بعضهم البعض وبالتايل التباري يف طرح األلغاز والبحث عن اإلجابات وقد تستغرق 

  .املمارسة التلغيزية ساعات طويلة وجلسات وسهرات مطولة

بعض  وندجمي حيثداغوجيني يبعض املربني البإليه حيث يلجأ  :الذكاء اختباروظيفة  .ب

وذلك من أجل تنمية قدرات الطفل على التفكري واإلدراك  ،نصوص األلغاز ضمن براجمهم التدريسية

كما يلجأ بعض األطباء النفسانيني إىل تدعيم املمارسات اللغزية من أجل اختبار مستوى   ،والتخيل

19.ذكاء مرضاهم وصحة أو عدم صحة تفكريهم

  :خصائص اللغز الشعبية.5

  :اللغزومن خصائص عن غريه،  همتيز مميزات ومسات  شكال النثرية الشعبيةاألكّل شكل من ل

كما هو يف األمثال حريص على األصوات   إن الذوق الشعيب يف األلغاز: التوقيع الصوتي .أ

املنسجمة يف الكالم، ولذالك اهتم  باختيار األلفاظ وتقطيع اجلمل بغية حتسس الصياغة وتوزيع 

إلحداث معادلة صوتية تنبعث منها موسيقى، تضفي على الرتسل الشعيب نوعا من اجلمال  الرتاكيب

20.األديب

وهلذا أعطى اجلاحظ األمهية الكربى الختيار التعبري  ما جيعله شديد التأثري يف النفس وهذا

والقروي، عريب، والبدوي وال مطروحة يف الطريق، يعرفها العجميوالتنسيق بني التعابري، ألن املعاين 

، ويف صحة الطبع وجودة وكثرة املاء وإمنا الشأن يف إقامة الوزن، وختري اللفظ، وسهولة املخرج،. واملدين

21...السبك

.99، ص نفسهاملرجع  18
.100، صالسابقاملرجع انظر، 19
.101رابح العويب، أنواع النثر الشعيب، ص20
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  :وخالصة كل هذا

  .أن الذوق الشعيب يرتضي التوقيع الصويت الراقص *

تقوم صياغة اللغز الشعيب على التوازن املوسيقي الذي حيقق ضربا من اللون البالغي املعروف     *

  .بالسجع

  :تقف وراء هذا السجع أهداف هي *

.إثارة االنتباه، وإيقاظ التفكري، وحتريك الذكاء_

  .تيسري احلفظ والرواية_      

  .إضفاء مسحة التفخيم والتعظيم والتحسني_      

ويف هذا كله، ما جيعل الفنان الشعيب خيول لنفسه اصطناع بعض األلفاظ وإقحام بعض 

وذلك بتعادل أو توازن أجزاءه وقد جند . املفردات أو اجلمل إلقامة التوازن الصويت املوسيقي يف الكالم

22.يف بعض األلغاز أحد األجزاء أطول من اآلخر

  : تنوع صور التعبير عن الموضوع الواحد. ب

مرجعه إىل ثالث ك ذلعلى تباين أشكال التعبري عن اللغز الواحد، و  األلغاز دليل كاف

  :وهيخصائص، 

:ملكة الخيال* 

�ǺǷ�ƪ ǫȂǳ�ƢĔǄƼȈǧ�§°ƢƴƬǳ¦�ǺǷ�ƨƦǈƬǰŭ¦�©Ƣǯ°ƾŭ¦�ǺǷ�̈ ƾȇƾƳ�̈°ȂǏ�ƢǼǳ�ǲǰǌƫ�Ŗǳ¦�ȆǿÂ

  .دركة باحلواساألوقات مث يستخرجها مث تصبح صورا من التعبري املنسقة بني احلقائق احملللة امل

  :المعنى* 

.106 ص ،السابقاملرجع  22



��ǲƦǫ�ǺǷ�Ƣđ�ǂǠǌǻ�ƢǼǯ�ƢŲ�ǂưǯ¢�Ƣđ�Ƣǻ°ƢǠǋ¤�µ ǂǤƥ�ƨǧÂǂǠŭ¦�ǪƟƢǬū¦�Ǻǟ�°ƢƦƻȍ¦�Ŀ�ǲưǸƬȇ�Äǀǳ¦

ويتفاوت املعىن عمقا بتفاوت اإلدراك والتجارب اليت ترتكز عليها احلقائق، وهي تطبيق إلدراكاتنا 

23. احلسية على جتاربنا يف احلياة العادية

  :المبنى* 

وهو صورة الكالم اللفظية املعربة عن الفكرة تعبريا خيتلف فيه الناس حبسب التطلع  يف اللغة 

�ǞƦǼƫ�Ŗǳ¦�±ƢǤǳȋ¦�ƨǤǳ�Ŀ�ǽƢǼǜƷȏ�ÄǀǳƢǯ�Ä°ȂǠǌǳ¦�ŚƦǠƬǳ¦�Ä¢��řǧ�ÃȂƬǈǷ�ń¤�Ƣđ�ȂǸǈǳ¦�ȄǴǟ�̈°ƾǬǳ¦Â

ولو متعنا يف  ،واحد منها اللمحات الفنية واملعنوية، واليت تكسب اللغز صفيت الغرابة واملتعة يف آن

ويف ذلك داللة على  ،ألفاظ األلغاز لوجدناها قائمة على أناقة اللفظ والوقع املعول على جتانس النطق

 طاقة اإلبداع الشعيباخلاصية الفنية والقيمة األدبية للغة األلغاز املسبوكة يف شحنة تصويرية، تثبت 

األجزاء املتآخية، املعربة عن موقف عقل املنشئ بواسطة الكلمات املتجانسة، والرتاكيب املتآلفة، و 

24.حيال موضوع اللغز

  :الرمزية .ج

 هاذكر فيتال ف ¦�Â�±ƢĐ¦Â�ǾȈƦǌƬǳ¦Â�ƨȇƢǼǰǳ¦Â�̈°ƢǠƬǇȏƢǯ��ƨȈǻƢȈƥ�À¦Ȃǳ¢�ȄǴǟ�ƨȇ°ȂƬǳاأللغاز تعتمد 

¦�ƢēƢȈǸǈŠ� ƢȈǋȋ¦ملصطلح عليها يف اللغة املتداولةǪȈǸǟ�ŘǠǷ�ń¤�Ƣđ�°Ƣǌȇ��ƢŶ¤Â��.

األلغاز ختتلف من حيث قوة النسج هناك ألغاز بسيطة ميكن ألي كان أن جيد احلل وهناك إن 

ألغاز ذو حبكة قوية تتميز عن غريها بقوة النسج وهلذا تتطلب ذكاء فائقا وعلى هذا األساس ميز 

:رابح العوييب يف األلغاز نوعني من الرمزية، مها

  .رمزية قوية النسج_ أ

25.رمزية ظعيفة النسج_ ب

  :التكرار .د

.109.107 ص.، صانظر، املرجع نفسه23
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ثارة انتباه املستمع كالذي كرار بعض األلفاظ واحلروف وذلك إلنالحظ يف بعض األلغاز ت

  :       نالحظه يف اللغز التايل

حاجيتك، إذا انشق السما واش يالقيه،

وإذا انشق لبحر واش ميليه،

  :واذا شرا السلطان واش يغنيه

السما ما ينشق واملالئكة فيه،

ينشف والوديان تصب فيه،والبحر ما 

  .تعطيه) كلها(والسلطان ما يشر والرعية قاع 

واش، ما ينشاف وهكذا جند يف :فالتكرار واضح يف هذا اللغز، ويتمثل يف عدة كلمات، هي

اللغز التكرار متفاوت العدد وهو يف األلغاز متفاوت أكثر، فقد يكثر يف بعضها ويقل يف البعض 

26.اآلخر، وينعدم يف غري ذلك

أحيانا إىل ضروب التكرار  فيها داللة فالفنان الشعيب يعتمدإن ظهور التكرار يف األلغاز الشعبية 

وهي تعترب نزعة فنية يف أسلوب اللغز . من الرتديد، كأن يرد كلمة بعينها، أو مجلة بعينها، أو حرفا

تقريره، واإلملام تضفي علية ضالال من اجلمال، أو مسحة من الروعة، فضال عن إيضاح املعىن و 

27.بأطرافه وحواشيه، إملاما ال خيلو من طالوة وتوقيع

:طابع الحكاية الشعبية .هـ

قد يتخذ أسلوب األلغاز طابع احلكاية الشعبية، كما هي احلال يف أسلوب بعض األمثال، مما 

لغز  على أن الفنان الشعيب ميتلك عدة قدرات يف التلوين الشعيب  كما يتجل ذلك من خالليدل

  :البيضة اآليت

28.الفضة راكبة فوق الذهب آش هذ لعجب، :قالت) البادية(عربية جات من العرب 
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النثر الشعبي الجزائري: مقياس                                 بجاية –جامعة عبد الرحمن ميرة 

أدب جزائري    1ماستر                                                كلية اآلداب واللغات

آية اهللا عاشوري: الدكتور                                         قسم اللغة العربية وآدابها

:المحاضرة الثالثة

النكتة الشعبية

��Ǯل األدب الشعيب يبعث على املرح و شكل آخر من أشكا Ƹǔǳ¦Ź�œǠǋ�Ǻǧ�ƢĔ¤ بني وي

  .يف سائر مناجي حياته رائه ونظرته االجتماعية واخللقية والفلسفيةآأفكار الشعب ومعتقداته و طياته 

:تعريف النكتة. 1

  :لغة 1.1

بطََرفهِ فتـَُؤثـِّرَ اَألْرِض،ِيف بَقضيبٍ تـَْنُكتَ َأنالنَّْكتُ :اللَّْيثُ : نكت«: ابن منظور ما نصه أورد

قـَْرُعكَ النَّْكتُ :ِسيَدهْ اْبنُ .بطََرفهاَألرضَيْضِربُ َأي:بَقضيبٍ يـَْنُكتُ َفَجَعلَ :احلَِْديثِ َوِيف .ِفيَها

َنا:احلَِْديثِ َوِيف .بِإْصَبعأَوبُعوداَألرضَ  ِمنَ وَأصُلهنفَسه،وُحيَدِّثُ يـَُفكِّرُ َأيانـَْتبه؛ِإذيـَْنُكتُهوَ بـَيـْ

َفكِّرِفْعلَ ِبطََرِفِه،ِفيَهايَؤثرَأنَوُهوَ :بِاْلَقِضيبِ اَألرضَ وَنَكتَ .باَحلصىالنَّْكتِ 
ُ
َوِيف .اْلَمْهُمومِ امل

.اَألرضَ بِهِ َيْضرِبُونَ َأي:بِاحلََْصىيـَْنُكُتونَ الناسُ فِإذااملسجدَ َدَخْلتُ : عنه اهللا َرِضيَ ُعَمرَ َحِديثِ 

ِيف يـََقعَحىتَّ املِْرَفقُ يـَْنَحِرفَ َأنالنَّاكتُ :الكناينُّ الَعَدبَّس.َجْنِبهِ ِيف الَبعريِمْرَفقُ َحيُزَّ َأن:والنَّاكتُ 

:اللَّْيثُ .حازٌّ ِبهِ ِقيلَ ِفيهِ َحزَّ فِإذاناكٌت،ِبهِ ِقيلَ ِفيهِ أَثـَّرَ ِإذا:قَالَ اَألعرايباْبنِ .فَيْخرَِقهاجلَْنب

رُهُ َوقَالَ .ناكتٌ بِهِ تـَُقولُ ِكرِْكَرته،َحْرفَ ِمْرفـَُقهيـَْنُكتَ َأنْ َوُهوَ الناِحز،ِشْبهُ بِاْلَبِعريِ الناِكتُ  :َغيـْ

ْطُعون:والنَِّكيتُ .والنَّكَّازِ  اكالنـَّزَّ ِمْثلُ النَّاسِ ِيف الطَّعَّانُ النَّكَّاتُ 
َ
ِإذافَنَكَتهطََعَنه:اَألصمعي.ِفيهِ امل

:وأَنشدرْأسه؛َعَلىأَلقاه

الُفُتلُ تـَُردُّهاَال َجيَّاشٌة،جائفةٌ ِفيهِ الرْأِس،ُمْنَتِكتُ 

يـَْنبـُوَ َأنَوُهوَ يـَْنُكُت،الفرسُ وَمرَّ .ُهوَ فانـَْتَكتَ رْأسهَعَلىأَْلقاهَأيفنَكَتهطََعنهيـَُقالُ :اجلَْْوَهرِيُّ 

َحِديثِ َوِيف .رْأسكَعَلىَأْطَرحكَ َأي:اَألرضِبكَ ألَْنُكَنتَّ ُمثَّ :ُهَريـَْرةَ َأيبَحِديثِ َوِيف .اَألرضَعنِ 

للَعْظمِ َويـَُقالُ .اَألرضِإىلرْأسهَعنْ َرَماهُ َأي:بَِيِدهِ فَنَكَتهُعْصفوررْأسهَعَلىَذَرقَ أَنه:َمْسُعودٍ اْبنِ 



ْطبوخ
َ
خُّ،ِفيهِ امل

ُ
ِيف نـَْقطوُكلُّ .َمْنُكوتٌ فـَُهوَ ُنِكَت،َقدْ :ُخمُّهلَيْخرُجَ شيءٌ َأورغيفٌ بطََرفهفُيْضَربُ امل

بـَْعضِ قـَْولُ َوِمْنهُ َأشار؛:ُفَالنٍ ُخمالفةَأوُفَالٍن،ِمبَُوافَـَقةِ اْلِعْلِم،ِيف وَنَكتَ .َنْكتٌ :َلْونَهَخاَلفَ َشْيءٍ 

َحِديثِ َوِيف .كالنـُّْقطَة:والنُّْكَتة.اْخلَِليلِ ِخبَِالفِ ِفيِه،َنَكتَ َقدْ :اَألخفشاحلََْسنِ َأيبقـَْولِ ِيف اْلُعَلَماءِ 

.َوَحنْوِِمهَاَوالسَّْيفِ اْلِمْرآةِ ِيف الَوَسخِشْبهُ كالنـُّْقطة،قَِليلٌ أَثرَأي:َسْوداءنُْكتةِفيَهافِإذا:اجلُُْمَعةِ 

.صافٍ َشْيءٍ ِيف سوداءُ ونـُْقطَةٌ املِْرآة،ِيف وَسخٍ ِشْبه:أَيضاً والنُّْكتة.اْلَعْنيِ ِيف َوْقرةِشْبهُ :والنُّْكتةُ 

ْنَتِكَتةوالظَِّلَفةُ 
ُ
ِإذااْلَبِعريِ َجْنبَ فَنَكَتتْ َقِصريَةً كانتْ ِإذاواِإلكافِ الَقتبِمنَ احلِْنوِ طََرفُ ِهيَ :امل

َتةٌ وُرطََبةٌ .َعَقَرْته 1».اِإلْرطاب فيها َبَداِإذاُمَنكِّ

:والنُّْكتة. بطرفه فيها فتؤثر األرض، يف بقضيب تنكت أن: النَّْكت: نكت«: الفراهيديويقول 

 فهو سواد يف بياض أو بياض يف سواد مثله، شيء وكل. املرآة يف وسخ وشبه. العني يف وقرة شبه

ْنتِكتةُ والظَّلفةُ .ُنْكتة
ُ
البعري، جنب فنكتت قصرية كانت إذا واإلكاف، القتب من احلنو طرف هي: امل

 به بعري: يقال كركرته، حرف مرفقه يـَْنُكت أن وهو الناحز، شبه: بالبعري والنّاِكت. عقرته إذا واملرفق

2».ناِكتٌ 

ومرّ . األرض ينكت فأقبل بإصبعه أو بقضيبه األرض نكت :ت ك ن«: فيقولالزخمشري  أما

.ّخمه أخرج: العظم ونكت. عدوه يف األرض عن نبا إذا ينكت الفرس

حدّ  مبرفقه ينكت حازٌّ : ناكت وبالبعري. ألقاه: رأسه على فنكته وطعنه. نكبها: كنانته ونكت

 نكتة: بياض يف سواد أو سواد يف بياض من نقطة وكلّ . محرة أو بياض: نكتة العني ويف. كركرته

.األسود الثور جلد يف البيضاء كالّنكتة هو: تقول

 وفالن. ونّكاتمنّكت ورجل قوله، يف نّكت وقد كالمه، يف وبنكت بنكتة جاء: ¦ƢĐ± ومن

3».طعان: األعراض يف نّكات

  .وما بعدها 100، ص2العرب، ج لسان ابن منظور،1
.339، ص 5ج العني،الفراهيدي،2
  .وما بعدها 302ص  ،2ج ،البالغة أساس الزخمشري،3



َويـَُقالَحنوهأَوِبُعودِفيَها أثر نكتا وفيَهااَألْرض )نكت(«: مبعىن يف املعجم الوسيط هاوجند

َا يفكر ينكت َوُهوَ أَتـَْيته اَألْرضِإَىل َرَماهَوالشَّْيء يثب ينكت َوُهوَ اْلفرسَومرنَفسه حيدث َكَأمنَّ

ِفيَهاَما نثر ِكَنانَته نكت يـَُقال أخرجه َأوِفيهِ َما نثر َوالشَّْيءرَأسه على أَْلَقاهُ فَالنا نكت َويـَُقال

، ولطائف ِبطرفِفيهِ أََتىقـَْولهَوِيف  اإلرطاب ِفيهِ  بدا الرطب) نكت(، خمه أخرج اْلعظم ونكت

 التنكيت َواْلكثري النكت اْلكثري) النكات(، فانتكت نكته َويـَُقالرَأسه على سقط فَالن) انتكت(

الشَّْيءِيف  والنقطة اَألْرض نكت من اْحلَاِصلاْألَثر)النُّْكَتة(، طعان اْألَْعرَاضِيف  نكات فَالنيـَُقال

َهايتَـَوصَّل الدقيقة العلمية َواْلَمْسأََلة النَّفس ِيف  املؤثرة اللطيفة والفكرة اْخلفية والعالمة َلونهختَالف إِلَيـْ

) ج( نقطة اْلَعامَّة ويسميها اْلعني قرنية ِيف  وقرة َوشبهالسَّْيفأَواْلمْرآةِيف َوشبه وسخ فكر وإنعام بدقة

4».ِفيهِ  املطعون) النكيت( ،ونكات نكت

  :اصطالحا 2.1

رغم من تعريف و اختلف من طرف آلخر، و مل تعتمد النكتة تعريفا موحدا فقد أخذت أكثر 

معّربة عن حقيقة الكل حاولوا إيصال صياغة مفيدة و ذلك هناك تقارب يف الرؤى بني الباحثني، ف

�ƢĔȂǯ�Ŀ�ƨƬǰǼǳ¦�Â�ƨȇƾĐ¦�ŚƦǠƬǳ¦�¾Ƣǰǋ¢�ǺǷ�Ȑǰǋاهلادفة.  

¦�Ƣđ�ǞƬǸƬǈȇ�ƨǿƢǰǨǳ¦�ǞƥƢǗ�ƢȀȈǴǟ�Ƥ ǴǤȇ�̈Śǐǫ�ƨȈƦǠǋ�ƨȇƢǰƷ�Ȇǿ�ƨƬǰǼǳ¦ لسامع وتثري ضحكه

اهة راحة للنفوس إذا تعبت وكّلت، ونشاط للخواطر إذا إن يف الفك«: ينبسط قلبهفينشرح صدره و 

�Ƣēƾهفإذا عا ألحوال،مّلت، ألن النفوس ال تستطيع مالزمة األعمال بل ترتاح لتنقل اسئمت و 

راحة يف إىل العمل اجلّد ببسطة جديدة و  الطفتها بالفكاهات عادتبالنوادر يف بعض األحيان و 

5».طلب العلوم مديدة

  .وما بعدها 950، ص2ج ،الوسيط املعجموآخرون،  مصطفى إبراهيم 4
.86 صالتطبيق، األدب الشعيب بني النظرية و  ،حممد سعيدي 5



قف ورأي ساخر اجتاه موضوع فالنكتة كشكل تعبريي شعيب هي مو «: ويقول حممد سعيدي

به، من أجل كشفه ومعرفة   إحساسهمما، وبالتايل تريد نقل هذا املوقف وهذا الرأي إىل اآلخرين و 

6».مفارقات اجتماعية خمتلفة يف ثوب خفيف ترفيهي فكاهيكنهه وما حيتويه من عيوب و 

خرب قصري يف شكل حكاية، أو هي «:��¤ƢĔضحك يف النكتة شرط ينبغي توفرهإن إثارة ال

7».عبارة أو لفظ يثري الضحك

املنسجمة تؤّدي وعة من النوادر املسّلية و أو جممفالنكتة هي احلكاية أو أحدوثة قصرية أو طويلة 

�Â��²فهي تستقي م ،إىل موقف فكاهي مرح ȂǸǴŭ¦�Ǟǫ¦Ȃǳ¦�ǺǷ�¿ƢŬ¦�Ƣē®Ƣا ما ينحصر يف موضوعها غالب

¦�ƢēƢËȈǗ�Ŀ�ǲǸŢ�ŚƯƘƬǳرسالة سريعة الوصول و ب الساخر و نوع من األد« :��¤ƢĔنشاط الناس اليومي

ر اجللي بقيم حضارية الفكاإلحياء الفين و اللة الّلغوية و الدحر اإلبداعي ضمن الفضاء األديب و الس

8».معّينة

ƢēƢȈǗ�śƥ�ƨƬǰǼǳ¦�ǲǸŢ  و ذلك راجع باألساس املبتغىّكنها من حتقيق ميسحرا إبداعيا حتفة و ،

شكل آخر من ) النكتة(الطرفة الشعبية «واملؤثرة بشكل أو بآخر على السامع، إىل لغتها االجتماعية 

الضحك، بدون أن يعين ذلك أّن الطرفة جمّرد كالم فارغ الشعيب يبعث على املرح و  ل األدبأشكا

ته وآرائه ونظرته معتقداتوي يف طّياته على أفكار الشعب و فهي فن شعيب حي ،يستدعي ضحكا جمانيا

أحيانا جتارب عصور كاملة  يءالرب الطرفة ختتزل يف قالبها الصغري و الفلسفية، فاالجتماعية واخللقية و 

9».عاشها الشعب

فه إخراج الفرد من حال الكآبة واليأس هد ،فكاهيقالب  هذا يعين أّن النكتة تعبري معريف يفو 

10».فهي نشاط ذهين من نوع خاص«: السرور، إىل حال االنشراح و 

.87 ص، )مظاهر الثقافة الشعبية(وبولوجيا حممد سعيدي، مقدمة يف أنثر 6
.219نبيلة إبراهيم، أشكال التعبري يف األدب الشعيب، ص7
.3، ص)سلسلة عامل الفكاهة(مع األطفال  ضحكإرابح خدوسي، 8
.157 ص ،)األسطورة يف األدب الشعيبالقصة و نظرات يف النقد و ( أّولية النص،طالل حرب 9

.230ص . أشكال التعبري يف األدب الشعيب ،إبراهيمنبيلة  10



:ƢēƢȈسمم. 2

زحة احلكاية اهلزلية، احلكاية : نهام ، نذكردةييات عدسملنكتة مل
َ
املرحة، النادرة، الفكاهة، امل

 
ُ
��ƨƷǄǆ¦أو امل ǳƢĐ¦�ƨȀǯƢǧ��ƨǧǂǘǳ¦��¬¦Ǆŭ.

3.ē¦ǄȈŲا:

:لنكتة الشعبية مميزات فنية كثرية، لعل من أمههال

: الرتاث الشعيبوتلك ميزة جامعة يف  حتفظ عن طريق السماع،و  تتداوهلا األجيال :الشفهية* 

فلكل فرد من أفراد اجلماعة  ،االنتشارالشعبية يف االبتكار و سم بطابع فهو نتاج للجماعة أو يتّ «

11».ن سبقهد غريه، أو تعديل ملعطيات إنتاج مإضافة تضاف لرصي

.لذي قيلت فيه¦�ǞǸƬĐ¦�®¦ǂǧ¢�śƥ�ƨǳÂ¦ƾƬŭ¦�ƨƴȀǴǳ¦لغتها هي : العامية* 

�Ǧن النكتة جزء من الرتاث الشعيب وإحدى مقّوماته فما دام أ :جمهولية املؤلف*  ǐƬƫ�ƢĔƜ

ƢȀǴƟƢǫ�ƨȈǳȂȀĐ�¦°ƢƦƬǟ¦�Ǯتذوب بني اجلماعات و شعبيتها جعلتها باحلس اجلماعي، و  ǳ̄.

، ترتبط بالفكر اجلماعي ارتباطا وثيقا، و من رحم الشعبالنكتة تولد  :طابعها الشعيب* 

�ƢĔ¢�ƢǸǯ��ǾǼǟ�ËŐǠƫÂ�ǽƾËǈƴƬǧ ،السياسية  متّثل انعكاسا للظروف االجتماعية،إذ ترتبط بالواقع املعيشي

...االقتصاديةو 

*ƨȈŭƢǟ�ƶƦǐƬǧ�ƢǻƢȈƷ¢�ǂǌƬǼƫ�ƢËĔ¢�Ëȏ¤��ƢǿǄËȈŤ�Â�ƨǼËȈǠǷ�ƨǟƢŦ�ǎ ţ�ƨȈËǴŰ�ƨƬǰǼǳ¦.

.ميكن أن تكون قدمية أو متوارثة كما ميكن أن تكون خمرتعة يوميا* 

*©ƢȈǐƼǋ�Â�ƨȇƢĔ�Â�ǖǇÂ�Â�ƨȇ¦ƾƥ�ƢŮ�ƨǴǸƬǰǷ�ƨȈƦǠǋ�ƨǐǫ�Ȇǿ.

.¤ƾƳ�̈Śǐǫ�ƨǐǫ�ƢĔ¦: اإلحياز* 

.فيه العربةما بطن هلا جانبان ظاهر وباطن، فما يظهر منها يضحك، و : ذات مغزى* 

.عادة ما تعتمد على أسلوب التصريح ال التلميح :التصريح* 

.نتشار والشيوعاال* 

.275، صيةمدراسة الشخصية القو يد حافظ األسود، الرتاث الشفهي و الس 11



حيث ال خيلو زمن من األزمنة أو مكان من األمكنة من ممارستها فهي حية تتحّرك يف *

ار مطلق، فكّلما التقت مجاعة من الناس حىت و إن كان اللقاء رمسيا األوساط االجتماعية و باستمر 

.يف إطار العمل، فإن النكتة حاضرة و بالتايل تقتحم هذا الفضاء بطريقة مباشرة أو غري مباشرة

سواء على املستوى الداخلي النصي أو  ،مقّوماتهكتة شكل تعبريي شعيب له أصوله و الن* 

اجلمالية لنص فباإلضافة إىل املميزات الفنية و اخلارجي املتعّلق بالفضاء العام البشري االجتماعي، 

تة، وما قائل النك�ƢȀǇƢǇ¢Â�ƨǸȀǷ�Ȇǿ�Â��ƨƬǰǼǳ¦�ƨȈƬǰǻ�Ƣđ�Ǫالنكتة هناك مميزات أخرى خارجية تتحق

سيطرته ، ويف إثارة الضحك و كمه يف نص النكتة من جهةقدرة على حتميتاز به من موهبة وعبقرية و 

مع نص النكتة  هجتاوبإضافة إىل قابلية اآلخر للضحك، و على انفعال اآلخر من جهة أخرى، هذا

12.من جهة ثالثة

:¢ƢđȂǴǇلغتها و . 4

«��Ȃǿ�ƾƷ¦Â، و ةالنكتة باعتبارها تركيبة لغوية معّقد ƾǿ�ń¤�» ƾē�ƨǷƢǟ�ƨǨǐƥ�ƢȀËǴǯ�ƪ ǰǼǳ¦

ليست وسيلة، النكتة يف ذلك هي وسيلة اللغة حلل اللغوي الذي يدركه السامع، و إىل ا الوصول

�¾ȂǏȂǳ¦�ń¤�» ƾē�Ŗǳ¦�ƨǧȂǳƘŭ¦ إّمنا تنقطع يف النكتة سلسلة لفهم عن طريق التسلسل املنطقي، و اإىل

ƢƄ¦�Â¢�Ʈ¾، ومع ذلكالتعبري املنطقي ƦǠǳ¦�½¦°®¤�ń¤�«Â®Ǆŭ¦�ŘǠŭ¦�¾Ȑƻ�ǺǷ�» ƾē�ƢĔƜǧ  أو إدراك

13.متناقضات احلياة

شأنه أن يضع "إن بنيتها اللغوية تقوم يف األساس على مبدأ التالعب باأللفاظ و الذي من 

معىن مزدوجا فهناك املعىن الظاهري الذي ال يثري الضحك، إذا استعمل استعماال مألوفا، و املعىن 

14.الثاين و العميق الذي هو مصدر الضحك بعد إدراكه

نكت مصدرها اللعب باأللفاظ احلادث من اإلتيان بلفظ حيتمل معنيني، أو املعىن فأكثر ال

15.املبادر إىل الذهن غري مقصود بل البّد أن نفتنت من املتلقي ليفهم و يضحك من املعىن البعيد

  )بتصرف( 88.86ص .التطبيق، صيدي، األدب الشعيب بني النظرية و حممد سع ،نظرا 12
.230نبيلة إبراهيم أشكال التعبري يف األدب الشعيب، ص13
.90التطبيق، صالشعيب بني النظرية و يدي، األدب حممد سع 14
.114، ص، سيكولوجية الفكاهة والضحكإبراهيمزكريا  ،نظرا 15



شعبية اجلزائرية من حيث النكتة الو ، تنبع من عاميتها األمساعوقعها على مجالية النكتة و و 

.هجني بني العامية والفصحى، باإلضافة إىل كلمات أجنبية كالفرنسيةألفاظها 

نة من الصعب األدب الشعيب ميتاز بلغة معيّ «: حممد ذهين عن لغة األدب الشعيب فيقوليقول 

على أساس الرتجيح فصحى راعت السهولة يف وصفها أو حتليلها، ولكنها وجه القطع ليست عامية و 

16».إنشائها

الضحك،  وية جماهلا الذي مفاده الفكاهة و بأساليب متنّوعة نابعة من حيلشعبية النكتة ا ميزتت

�ƢđȂǴǇ¢�ǄËȈǸƬȇ�ƢǸǯيف  سالسة  مع ،البساطة يف املعىن،  و باإلجياز يف الفظ�Ǫǈǻ�ǲƻ¦®�ƨǸǜƬǼŭ¦�ƢēƢǸǴǯ

املبدع بصورة خاطفة دون تكّلف أوتصّنع يف لغتها خاص، فهي تعبري تلقائي من تأليف خمّيلة

هي ، و فهي فن ال جييده إال القالئل من الناس ،فلسفةالفكاهة فن و «: ياسني فاعور ��ƢđȂǴǇ¢¾ȂǬȇو 

ǰǧ�Â¢�̈ǂǜǻ�Â¢�Ǧ ǫȂǷ�Ǻǟ�¦ŚƦǠƫ�ÀȂǰƫ�À¢�Ƥ Ÿ�ƢĔȋ�ƨǨǈǴǧ رة تتوصل إليها بلطف ودّقة، بالّلمح دون

17».بالتلميح دون التصريحاإلطالة، و 

:أهدافها. 5

هي يف ذلك ال تتعّدى يف أن تكون جمّرد و  السامع أو املتلقي،رة الضحك لدى إثامن أهدافها 

  .تلقيالسرور إىل املللتسلية تسعى إىل إدخال البهجة و وسيلة 

  .الضحكاالستخفاف، املداعبة، التعريض و  :من معانيهاو 

السخرية يف رق اجلوهري الكائن بني الفكاهة و قد أشار الدكتور نعمان حممد أمني طه إىل الفو 

حني يشملهم اجلو املرح الضاحك  قون بينهمار ال يكادون يفوكثريا ما خيلط الناس بينهما و ... «: قوله

��ƨǿƢǰǨǳ¦�ȆȀǧ�ǀƠǼȈƷÂ��Ƥ تنبعث من أفواههم النكات اليت ميكنو  ǈƸǧ�½ƢƸǓȍ¦�®ËǂĐ�ÀȂǰƫ�À¢

18».قد تكون بقصد الّلدغ و اإليالم فهي سخرية، و قد جتمع بني الغرضنيو 

.81مضمونه، صد ذهيين، األدب الشعيب، مفهومه و حمم 16
.17ياسني أمحد فاعور، السخرية يف أدب إمييل جييي، ص17
.9حممد أمني طه نعمان، السخرية يف األدب العريب، ص18



قول مأثور أقرب ما يكون إىل املثل يف صريورته على األلسن يثري فينا هي «: يقول احلويف

19».و باألخص مشاعر اهلزء والسخرية خمتلف املشاعر و األحاسيس

¸¯ËȐǳ¦�ƾǬǼǳ¦�ȄǴǟ�ƾǸƬǠƫ�Äǀǳ¦�ƢđȂǴǇȋ�¦ǂǜǻ� ƢƴŮ¦�ǞǷ�ȆǬƬǴƫ�Â.

đȂǴǇƘƥ�À̄¤�̈ǂƻƢǈǳ¦�ƨƬǰǼǳƢǧداللة على إحساس  نفس من قيلت عنهاجلارح املثري لالمشئزاز يف  ا

  .ات األفرادياالنتقاص من سلوك ةاول��ǞǸƬĐ¦�ȄǴǟ�ŅƢǠƬǳ¦Ű�Âالشخصية الساخرة بالرفعة و 

ففي السخرية لني أشبه بلني األفاعني و الساخر أفعى ليس له صوت حني يسري أو حني «

20».يسخر و لكنه يقتل بسخريته

  :أنواعها. 6

قد تقسم النكت باالعتماد على مواضيعها، غري أن هذا التصنيف يبدو أنه حمدود وضّيق 

�ƨȇ®ƢǐƬǫ¦Â�ƨȈǇƢȈǇÂ�ƨȈǟƢǸƬƳ¦�ƪ ǰǻ�ń¤�ǶǈǬƫ�ƾǬǧ��ƨȈƦǠǌǳ¦�ƨƬǰǼǴǳ�ĿƢǬưǳ¦�ƾǠƦǳ¦�°ƢƦƬǟƢƥ��¾ƢĐ¦...

اليومي الرتباطها ƢĔƜǧ�¦ǂǜǻ�ǞǸƬĐ¦�̈¡ǂǷ�ȄǬƦƫ،تفّرعت أقسامهاالنكتة مهما تعددت أنواعها و ف

سواء كان املعيش اخلفية للواقع املباشر عن اجلوانب احلقيقية و أو غري  واملستمر، وبالكشف املباشر

...موقفا أو تطّلعا أو رغبات مكبوتة

.25أنواعها، صأصوهلا و -حممد أمحد احلويف، الفكاهة يف األدب19
.13املرجع نفسه، ص20



النثر الشعبي الجزائري: مقياس                                  بجاية –جامعة عبد الرحمن ميرة 

أدب جزائري    1ماستر                                                   كلية اآلداب واللغات

آية اهللا عاشوري: الدكتور                                            قسم اللغة العربية وآدابها

:المحاضرة الرابعة

الخرافية الحكاية الشعبية

¦�ƨȈǻƢǈǻȍ¦�©ƢǠǸƬĐ¦�ǾƬǧǂǟ�Äǀǳ. متثل احلكاية الشعبية أحد أهم أشكال التعبري األديب القدمي

�Ǧ ǫ¦ȂŠ�ƢȀǗƢƦƫ°ȏ�Ǯ ǳ̄�ǞƳǂȇÂ�ǶēƢȈƷ�Ŀ�ƨǸȈǜǟ�ƨǻƢǰǷ�ƨȈƦǠǌǳ¦�ƨȇƢǰū¦�ƪ ǴƬƷ¦Â�°ȂǐǠǳ¦�Ǧ ǴƬű�Őǟ

عتقداته إزاء الكون وقد تطورت احلكاية الشعبية بتطور اجلماعات املتداولة هلا، متثل مرآة اإلنسان وم

الفكري والنفسي واالجتماعي، العاكسة للواقع املعاش، كما أنه متثل الوعاء الذي حيوي أمال 

Ãǂƻ¢�ƨȀƳ�ǺǷ�ǶȀǧÂƢűÂ�ǶȀǷȏ¡Â�ƨȀƳ�ǺǷ�ǶēƢƷȂǸǗÂ�§ȂǠǌǳ¦.

اء التوجيه والعرب، متنقلة به بني األزمنة واألمكنة، وبني تسبح احلكاية خبيال املتلقي عرب مس

.شخصيات قد تكون حية أو خرافية، على بساط املتعة والتشويق، لتحط به على بر التعليم واإلرشاد

  :المفهوم اللغوي للحكاية .1

َأوِفْعلهِمْثلَ َفعْلتُ وَحاَكْيُتهُفَالنًاَحَكْيتَكَقْوِلكَ :اِحلكايةُ : حكي«: ورد يف لسان العرب

َحِديثًاَعْنهُ َحَكْوت وحكو: سيدة ابن. ِحَكايَةً احلَِْديثَ َعْنهُ وَحَكْيتُأجاوزه،ملَْ َسَواءٌ قـَْولهِمْثلَ قـُْلتُ 

.ِفْعِلهِ ِمْثلَ فـََعْلتُ َأي، وََكَذاَكَذاِيل وَأنَّ ِإْنَسانًاَحَكْيتَأينِّ َسرَّينَما:احلَِْديثَوِيف .َحَكيتهَمْعَىن ِيف 

َحاَكاُة،اْلَقِبيحِ ِيف ُيْستَـْعَملُ َماوَأكثروَحاَكاه،َحَكاه:يـَُقالُ 
ُ
َحاَكاةامل

ُ
ُفَالنٌ :تـَُقولُ اْلُمَشابـََهُة،وامل

أَبوَحَكاَهالَُغًة؛َحَكوت وحكو ِحَكايَةً  الكالم َعْنهُ وَحَكْيت.ِمبََعًىن وُحيَاِكيهاُحسناً الشمسَ َحيِْكي

:َعِديٍّ بـَْيتَ ثـَْعَلبٌ َوَرَوىƢē®Èƾǋ�ƢÉēÌƘÈǰÌƷÈƘǯَأيالُعْقدةوَأْحَكْيت.ُعبَـْيَدةَ 

وإزارْ ِبُصْلبٍ َأْحَكىَمنفوقَ َفضََّلكمْ َقدْ اهللاَ َأنَّ َأْجلِ 



ِمنَ أَقولَمافـَْوقِ َأي، َوِإزَارٍ ِبُصْلبٍ ِكيَأحْ َمافـَْوقَ :َويـُْرَوىقَالَ َعَلْيِه؛ِإزَاَرهُ شدَّ َمنْ فـَْوقَ َأي

َأيَصْدريِيف َذِلكَ اْحَتَكىَوَما.ƢÉēÌƘÈǰÌƷÈ¢ƢÉēÌƘÈǰÈƷÂِيف لَُغةٌ وَحَكْيُتهاَأْحَكْيُتها:اْلَقطَّاعِ اْبنُ .احلَِْكايَةِ 

1».ِفيهِ َوَقعَ َما

2».سواء قوله أو ِفْعله،مثلَ فعلتُ  إذا وحاكيُتهفالناً حَكيتُ : حكي«: يقول الفراهيدي

 وتقول. حكاء وهو وحياكيه،فالناً  حيكي وهو. كذا عنه يل حكى«: أما الزخمشري فيقول

 حيكي وجهه: ¦ƢĐ± ومن .مهذار الناس لكالم حاكية: حكيٌّ  وامرأة. لغتنا أي حكايتنا هذه: العرب

3».وحياكيها الشمس

يـَُقالǾđƢǋÂِمبثِلهِ أََتىِحَكايَةالشَّْيء )حكى(«: عن مدلوهلا يف املعجم الوسيط فقد ورد وأما

.َحَكاهُ ) ج( حاك فـَُهوَ نَقلهاَحلِديثَوعنهُ  حسنا الشَّْمس حتكي ِهيَ 

.َغريمهَاَأواْلِفْعلَأوالَقْولِيف ǾđƢǋ) حاكاه(

.حكايتنا َهِذهاْلَعَربَتقول واللهجة ختيل َأوَوقع ويقص ْحيكىَما)احلَِْكايَة(

.النَّاس من مجع ِيف احلَِْكايَة يقص َومناحلَِْكايَةاْلكثري) احلكاء(

4».املهذار النمامة النَِّساء من) احلكي(

  :الشعبية الحكاية مفهوم. 2

خاصة هي حماولة اسرتجاع أحداث بطريقة «: سعيدي حممد يف تعريفه للحكاية الشعبيةيقول 

،5».ممزوجا بعناصر كاخليال واخلوارق والعجائب ذات طابع مجايل تأثريي نفسيا واجتماعيا وثقافيا

ƢĔƘƥ�Ƣǔȇ¢�ǂƻ¡�ǞǓȂǷ�Ŀ�ƢȀǧǂǠȇÂ :» وصف لواقعة خيالية أو شبه واقعية أبدعها الشعب يف ظروف

.191، ص 14ابن منظور، لسان العرب، ج1
.257، ص 3، جالفراهيدي، العني2
.207، ص 1الزخمشري، أساس البالغة، ج3
.190، ص 1وآخرون، املعجم الوسيط، ج إبراهيم مصطفى  4
.55، صدب الشعيب بني النظرية والتطبيقحممد سعيدي، األ5



ما بينهم عن طريق حياته، سجلها يف ذاكرته ورواها أفراده لبعضهم البعض مبرور األيام، توارثوها في

6».املشافهة من أجل املتعة والتسلية

،ومن هنا ميكن القول أن احلكاية تستمد وجودها من الواقع النفسي واالجتماعي للشعوب

كما أنه أبرز   ،فهي واقعة خيالية أو شبه واقعية أي متوقعة احلدوث، توارثتها األجيال وتناقلوها شفاهة

  .لتسليةيف املتعة وا ةتمثلتها املوظيف

احلكاية الشعبية هي قصة نسجها اخليال الشعيب تدور مواضيعها حول «: تقول نبيلة إبراهيمو 

�ǲȈƳ�Ǻǟ�ȐȈƳ�ǲǬƬǼƫ�ƢĔ¢�ƨƳ°®�ń¤�ƢȀȈǳ¤�©Ƣǐǻȍ¦Â�ƢȀƬȇ¦Âǂƥ�Ƥ Ǡǌǳ¦�ǞƬǸƬǈȇÂ��ƨǸȀǷÂ�ƨǼȈǠǷ�Ʈ ȇ®ƢƷ¢

7».عن طريق الرواية الشفوية

وهو حيفظها مشافهة  يف مجاعة من املتلقني،أحدوثة يسردها الرّاوي« :وتعترب احلكاية الشعبية

�ƢēƢȈǐƼǌبولكنه يؤديها بلغته، غري متقيد بألفاظ احلكاية، وإن كان يتقيد ى،عن رواية أخر 

وحوادثها وجممل بنائها العام، وغالبا ما ترويها العجائز ألحفادها يف ليايل الشتاء الطويلة، قبل 

يف مواقف تقتضيها للعظمة واالعتبار وضرب املثل، ولكن وقد يرويها غري العجائز، ،الذهاب للنوم

ويقعد األوالد  ،فاجلدة تقعد على خشية ،يتم التهيؤ له احلكاية ال تسرد على األغلب إالّ ليال، يف جوّ 

مما مينحها  ،ليست لغة احلديث العادي ،وتلقى احلكاية بلغة خاصة مميزة أمامها يف استعداد للتلقي،

والتأثري، وغالب ما يكون اإللقاء مصحوبا بتلوين صويت، يناسب املواقف قدرة على اإلحياء 

قدر من التمثيل والتقليد، ويتم التلقي لعينني والرأس، فيهامن اليدين وا وبإشاراتوالشخصيات 

املوقف ولكن يف تقدير واحرتام، وتصديق  يالفرح، كما يقتض أوبإصغاء جاد قد يتخلله الضحك، 

8».مقاطعةواندهاش، ومن غري 

احلكاية الشعبية شكل قصصي، يتخذ مادته من «:قد عرّفها  عبد احلميد بورايو يف قولهو 

�Ǟǫ¦Ȃǳ¦�©ƢȇƢǰƷ�ƢēƢǟȂǓȂǷ�¸ȂǼƫ�Ǟǧ®�ƾǫÂ��Ƥ Ǡǌǳ¦�ǾǌȈǠȇ�Äǀǳ¦�ȆǟƢǸƬƳȏ¦Â�ȆǈǨǼǳ¦�Ǟǫ¦Ȃǳ¦

.58، صاملرجع السابق 6
.119نبيلة ابراهيم، أشكال التعبري يف األدب الشعيب، ص7
.18، ص أمحد زياد حمبك، حكايات شعبية8



لغاز االجتماعي واحلياة اليومية واحلياة املعيشية وحكايات احليوان واحلكايات اهلزلية وحكاية األ

9»إخل...وحكايات الواقع األخالقي 

  :مفهوم الحكاية الخرافية .3

 :يقول عن ذلك مبصطلح احلكاية العجيبة، طالل حرب مصطلح احلكاية اخلرافيةل استبد

واليت نقصد باحلكاية ما تعارف بعض الباحثني على تسميته باحلكاية اخلرافية، لكننا فضلنا تسميتها «

احلافلة بالعجائب، إذ تصّور هذه احلكاية عاملا عجيبا مليئا  انطالقا من بنيتهاكاية العجيبة احل

10».واجلّن والعفاريت،واحليوانات اليت تعقل وتتكّلم أحيانا،واألدوات اخلارقة ،بالسحر والّسحرة

على يد أشخاص هلم كفاءة  نشأة احلكاية اخلرافية كانت« :بينما يرى التلي بن الّشيخ أنّ 

إبداع هذا اللون من األدب الشعيب، مث تبنته اجلماعة وأضافت إليه أو حذفت منه حسب  خاصة يف

11».حاجتها وظروفها

ƢËĔƘƥ�ƢȀǧǂǠƬǧ�ǶȈǿ¦ǂƥ¤�ƨǴȈƦǻ�ǎ ź�ƢǸȈǧ: » األدب املعرب عن الرغبة اإلنسانية امللحة يف تغري وجود

12».اإلنسان الداخلي  بل تغيري الوجود كله

تعاجل الشؤون الدنيوية والعالقات البشرية "احلكاية اخلرافية « :أنّ  يوعبد احلميد بورايف حني يرى 

13».للمجتمع والسلوكات األخالقية

أن  وحاول يونغ اجلنسية، للظواهرومدرسته فقد فسروا احلكاية اخلرافية بوصفها رمزا  أّما فرويد

شعورية، وباألخص تلك التجارب اليت خيوضها اإلنسان  الاليقارن بني احلكايات اخلرافية والتجارب 

14.للوصول إىل إدراك ذاته

  .96 ص أمينة فزاري، مناهج، دراسات األدب الشعيب،9
  .وما بعدها 126، ص نفسهاملرجع  10
.108، صيبن الّشيخ، منطلقات التفكري يف األدب الشعيب اجلزائر  التلي 11
.92، ص أشكال التعبري يف األدب الشعيب نبيلة إبراهيم،12
.146، صبورايو ، األدب الشعيب اجلزائري عبد احلميد 13
.27، ص نفسهاملرجع  14



  : هاخصائص. 4

تعترب احلكاية اخلرافية جنسا أدبيا قائما بذاته، فبنيتها جتعلها أدبا له مقوماته وشروطه الفنية، 

  :وهي ،بعّدة خصائصاألنواع احلكاية األخرى، وتتميز اليت جتعلها ختتلف عن باقي

 .عن جيل التداول الشفوي والتوارث جيال* 

.اجلهل باملؤلف فهي من إبداع املخّيلة اجلماعية*

كبرية للبعدين الّزماين واملكاين، فالبطل   ةوي الشعيب أمهيايل الر و من حيث املكان والزمان، ال ي*

و يخا وقورا أوش ،سرعان ما يصبح شابا ناضجا يف وسطها ،الذي كان يف بطن أّمه يف بداية احلكاية

ƢȀƬȇƢĔ�Ŀ�ƢǸǜǠǷ�ƢǻƢǘǴǇ .وأن هذا البطل ينتقل يف سرعة وخفة بني العاملني الدنيوي والغييب هذا،

ƾƷ¦Â�ƢŭƢǟ�ƢǸËĔƘǯ، األشكال، كما أنه ال حيدد أمساء وال يكاد الراوي يشري إىل ذلك بأي شكل من

،اإلفرنجفال نعلم أين جتري األحداث، يف بالد العرب أو يف بالد ،األماكن أو مواقعها اجلغرافية بدقة

15...يف مصر أو يف اجلزائر

بالزمان واملكان الذي يضفي  ةاحلكاية اخلرافية غري مرتبط«وتضيف نبيلة إبراهيم يف قوهلا أّن 

جيمع  ،صراع دائم حيث تصّور لنا عاملا سحريا عجيبا، تدور أحداثة حول،ابع اخلرايفعليها الط

عن  اخلتاميةغالبا ما تعود إىل تفسيد الواقع وذلك يف الصّيغ ،والعفاريت األبطال مع األغوال واجلنّ 

�Ƕǿ¢�ǺǷ�¾ȂȀĐ¦�ÄǂƸËǈǳ¦�ǶǴǠǳ¦�¦ǀǿ�ËƾǠȇÂ،مشاهد الزواج، وانتصار البطل على القوى الشريرة

�ƾǈšاخلصائص الشكلية للحكاية اخلرافية، �ƢËĔȋ�ȏ��¦ǀǿ�ǲǠǨƫ�ȆǿÂاإلنسان مع عامله  جتارب

ǻȋ��ÄǂǘǨǳ¦�ÀƢǈǻȍ¦�ǲȈŭ�Ǯ،الّداخلي اخلفي فحسب ǳǀǯ�Ƥ ȈƴƬǈƫ�ƢËĔȋ�ǲƥيصّور لنفسه عاملا  ه

¦ǂƸǇÂ� Ƣđ�ǾǼǷ�ǂưǯ¢Â�ȆǠǫ¦Ȃǳ¦��ǾŭƢǟ�ǺǷ�ǲŦ¢. وهلذا فإّن الّسحر يف احلكاية اخلرافية ليس تأكيدا

الّضمان الوحيد للبطل الذي ألغاه لبطولة والبطل كما هو احلال يف أساطري األخيار،  بقدر ما هو 

ȆǠǫ¦Ȃǳ¦�ƢǼŭƢǟ�¿±¦Ȃǳ�ǺǷ�ƢǸĔȋ��ÀƢǰŭ¦Â�ÀƢǷǄǳ¦�Ǻǟ�ƾǠƬƦƫ�ȆǿÂ�ȆǠǫ¦Ȃǳ¦�ƢǼŭƢǟ«16

  .وما بعدها 94، ص يف دراسات األدب الشعيبملناهج أمينة فزاري، ا.د 15
.88، صيف األدب الشعيب نبيلة إبراهيم، أشكال التعبري16



عن البطل اخلرايف،  تشتمل احلكاية اخلرافية على نوعني من الشخصيات فضال :الشخصيات* 

و الشخصيات املعّوقة الشخصيات الشريرة أ ما الشخصيات اخلّرية أو الشخصيات املساعدة للبطل،و

17.ملسرية البطل

¿ƢǈƳ¢�ÀÂƾƥ�¾Ƣǰǋ¢�ƢËĔȋ��ƶȈǘǈƬǳ¦�ń¤�ǲȈŤ�ƨȈǧ¦ǂŬ¦�ƨȇƢǰū¦�́ ȂƼǋ�Ǯ ǳǀǯÂ،  ويستند دور

  :البطولة فيها إىل نوعني من األبطال

يف " فالدميري بروب"احلكاية اليت تستند دور البطولة لشخصية مذكورة، وقد ركّز عليها  -أ

 عبد احلميد بورايو، أّما بالنسبة ل"البطل الباحث" كاية اخلرافية الروسية ومسّاهاحتليالته املختلفة للح

  ".البطل امللحمي"فقد أطلق عليها اسم 

إىل البطلة املؤنثة تكون ضحية لسلسلة من االعتداءات  احلكاية اليت تسند دور البطولة - ب

،يف حاالت االضطهاد اليت تعيشها بفضل حكمتها وصدقها وأخالقها تنجح يف األخري من اإلنعتاق

".البطلة الّضحية"ومساها بروب 

خارق  ،خاص فهو خارق للعادة وغري مألوفبطل احلكاية اخلرافية من نوع : البطل اخلرايف* 

ذاتية  وأفعاله، حبياته وموته، كما أنّه قد خيلو من أّي  حر بكلماتهلكّل ما هو عادي ومألوف، سا

حمققة  فهو خالصة نقية للجماعة، وهو بطل متجاوب مع روح اجلماعة أو الطبقة  اليت ينتمي إليها  

بطال بذاته إّمنا هو جتسيد ألحالم وأمال طبقة من الّناس خلقته " الشعيب"وليس البطل الفولكلوري

18"ووصفت له مسارا من األحداث انتظم ضمن حكاية شعبية معينة

.ƢȀǷȐƷ¢Â�ƢēƢƷȂǸǗÂ�ƨȈƦǠǌǳ¦�ƨǟƢǸŪ¦�¾ƢǷ¡�Ǻǟ�̈ŐǠŭ¦�ƨǯŗǌŭ¦�ƨƴȀǴǳهي ا: لغتها* 

احلكاية اخلرافية تسري على وترية واحدة، حيث تركز على الوظائف اليت تتمثل يف األحداث *

  .بروب بواحدة وثالثني وظيفة اجلزئية اليت تكون حدثا كليا واليت أحصاها فالد ميري

  :بروب هيفالدميري  احلكاية عند وظائف

 .تغيب أحد أفراد األسرة من البيت *1

.96، صاري، مناهج دراسات األدب الشعيبأمينة فز  17
.89، صنفسهاملرجع  18



 .حمدود فعل شيءهناك حتذير يوجه إىل البطل يدعوه كي يتجنب  *2

 .ارتكاب احملظور *3

 .الشخصية الشريرة تقوم مبحاولة استطالعية *4

 .الشخصية الشريرة تتلقى معلومات عن ضحيتها *5

 .الشخصية الشريرة حتاول أن ختدع ضحيتها *6

 .البطل الضحية يستلم خلداع الشخصية الشريرة *7

 .الشريرة تسبب األذى ألحد أفراد األسرة الشخصية *8

أحد أفراد األسرة يشعر بأن هناك شيئا ما ينقصه يف حياته أو أنه يرغب يف احلصول على  *9

 .شيء

 .البطل يعتزم احلصول على ضالته أو سعى للمساومة مع الشخصية الشريرة *10

 .ل يرتك أسرته وخيرج للمغادرةالبط *11

 .الشخصية املاحنة ختترب البطل *12

 .عنه املاحنةرد فعل البطل لرضى الشخصية  *13

 .البطل حيصل  على األداة السحرية *14

15*ǾƬƳƢƷ�ÀȂǰƫ�Ʈ ȈƷ�¾ȂȀĐ¦�ŃƢǠǳ¦�ń¤�ǲǬƬǼȇ�ǲǘƦǳ¦.

 .مقابلة البطل للشخصية الشريرة ونشوب الصراع بينهما *16

 .يصاب جبرح نتيجة صراعالبطل  *17

.البطل يهزم الشخصية الشريرة، فتهرب منه أو تقتل على يده*18

 .زوال خطر الشخصية الشريرة وحصول البطل على حاجته *19

 .البطل يتخذ طريقة قافال إىل بلده وبيته *20

 .الشخصية الشريرة األوىل أو شخصية شريرة أخرى تقضي أثر البطل *21

 ).تنتهي احلكاية هنا قد. (املقتفني ألثره هروب البطل من *22

 .البطل يصل إىل بيته *23



.البطل املزيف يّدعي احلق لنفسه*24

البطل يكلف مبهمة عسرية التحقيق ولكنه ينجح يف أدائها، وعند ذلك يكون *25،26،27

  .التسليم ببطولته

  .البطل املزيف ينكشف أمره *28

 .البطل احلقيق يبدو يف وضع جديد *29

 .الشخصية الشريرة تعاقب *30

 .البطل يتزوج ويعتلي العرش معا  *31

 اتبعد دراسته لعدد كبري من احلكاي وتوصل بروب إىل استنتاج هذه الوحدات الوظائفية

ّن بعض احلكايات ال تشمل على مجيع هذه الوظائف، أاخلرافية الروسية، كما جنده قد اعرتف ب

تغيب أحد أفراد األسرة يف البيت،(واحدة مثل وظيفة  يف حكاية وظيفة الوحيدة أن تتكرروميكن لل

، إّال أن منهج بروب )البطل يصل إىل بيته مقابلة البطل للشخصية الشريرة ونشوب الصراع بينهما،

واليت تكمن يف بناء العناصر الصورية  ،الذي تناول معىن احلكاية اخلرافية" رتاوسس كلود ليفي" هانتقد

أي  ، « Mythemes»"ماميت" اليت يطلق عليها كلمة ،"ثوابت  صورية" ميكن تسميته أو ما الثابتة

بروب يف عشرين وظيفة، اليت ذكرها يف كتابه عن أّن غرمياس ّخلص وظائف إال ،الوحدات األسطورية

قد اختزل عدد " طالل حرب"، فنجد la sémantique structural 19"السيمانتيكا البنائية "

  :الوظيفية اليت ميكن تطبيقها على مجيع احلكايات وهيالوحدات 

اليت قد تطول أو  ،"فقد التوازن" ففي الواقع تبدأ مجيع احلكايات بوحدة: فقدان التوازن *1

يفتقد فيه سعادته أو  ،ت بطل احلكاية وانفتاحه على وضع جديدعلكّنها تنتهي دائما بزعز ،تقصر

واليت حّددته من خمالف ،تتمّلكه رغبة ملّحة يف احلصول على أمر خيالف حمظور ما، فتهّدده القّوة

  .فيدفعه هذا الوضع إىل الوحدة الوظيفية الثانية. احملظور

  وما بعدها 128، ص عيبنظرات يف النقد والقصة واألسطورة واألدب الش - طالل حرب، أولية النص19



يف هذه الوحدة يسعى البطل إىل استعادة توازنه الذي خلخله الوضع :  السعي إىل التوازن *2

يبحث عن فتاة يّتخذها يساعده على استعادة توازنه، كأن طلق ساعيا إىل احلصول إىل مانفي ،داجلدي

ن جيد يف الغرفة املمنوع عليه فتحها سرا أك  ،احملظور إىل وضع جديد به ارتكابه يأو يؤدّ ،زوجة

ل إىل اهلدف فما يعانيه البطل أو البطلة يف  هذه املرحلة هو صراعه وحماولته الدؤوب للوصو . َخيطفه

  .املنشود

يف هذه املرحلة يصادف شخصا أو أكثر فيكسب وّده بأخالقه العالية، فيقوم : املساعدات  *3

هذا الشخص بإرشاد البطل إىل الوصول إىل هدفه ومبنحه أدوات سحرية، وحيّذره من األخطار اليت 

�ǺǷ�ǽ°ȂǘƫÂ��ǲǠǨǳ¦�¦ǀđستعرتضه، وقد ينصحه بالعودة وعدم متابعة سريه وسعيه، لكن البطل يّصر

مرحلة اهلو واملرحلة االعتماد على اآلخرين إىل مرحلة حتمل املسؤولية واالعتماد على نفسه واستعداده 

  .للتضحية والصعاب للوصول إىل اهلدف املنشود

األدوات  بشجاعة وتساعدهيف هذه املرحلة يتصدى البطل للعقبات، فيواجهها : العقبات *4

�ŘǠƫ�ƾǫ�ǲƥ��³ ȂƷÂ�ƨđƢů�Â¢�ƨǼȈǠǷ�Ƥ ǟƢǐǷ�ȄǴǟ�©ƢƦǬǠǳ¦�ǂǐƬǬƫ�ƾǫÂ�Ǿǳ�ƪ ƸǼǷ�Ŗǳ¦�ƨȇǂƸǈǳ¦

.وجود شخص شرير ينبغي أن يواجهه البطل فيُخوض البطل هذه الصعوبات، ويقاومها بكل ضراوة

 ولكن قد اليتم هذا. يتغلب البطل على الصعوبات فيحصل على فتاته أو الكنز:  االنتصار *5

االنتصار مرّة واحدة بل على مراحل إذ قد يقع البطل يف مشاكل جديدة تطرح عليه عقبات جديدة 

لكن البطل يعود ويؤكد انتصاره مؤكدا ذلك نضجه ووصوله إىل التكامل النفسي وقدرته على خوض 

 .املهمات االجتماعية

شعبية اليت ميكن اعتبارها ǳ¦�ƨȇƢǰū¦��Ƣđ�±ƢƬŤ�ƨȈǨȈǛȂǳ¦�̈ƾƷȂǳ¦�ǽǀǿ�ȆǨǧ:  معاقبة الشرير *6

صراعا أساسيا بني اخلري والشر، بل بني عوامل النضج والكمال، فال بد من أن ينتحر الشر ويعاقب 

الشرير على أعماله، وينال جزائه كي يفسح للخري ولعوامل النضج أن تنمو وتتكامل وتتفاعل ، 

 .فيصل بذلك البطل أو البطلة إىل الوحدة الوظيفية السابعة

يف هذه املرحلة تصل احلكاية إىل خامتتها وتنتهي مسرية البطل فيتزوج :  استعادة التوازن *7

.حبيبته وينصب ملكا، ويعيش يف سعادة وهناء



، فعادة ما يكون ل الذي افتقده يف بداية احلكايةإّال أّن التوازن اجلديد ال يشبه التوازن األوّ 

نفسي، أّما خامتة احلكاية فيصل إىل نضج وغىن،آخرينالبطل يف البداية معتمدا على أشخاص 

  .أو ينتقل من الفقر إىل الغىن ،ويصبح راشدا ومسؤوال عن زوجة وأسرة

«�¤�ǲƥ��ƨƦȈƴǟ�°ȂǷ¢�ŉƾǬƫ�ń"يف احلكاية العجيبة كما يبدو واضحا يف دراسة بنيتها  ƾē�ȏ

ƨǘǬǻ�ȂŴ�̈ŚǈǳƢƥ�ƢēƢȈƟǄƳÂ�ƢȀǴȈǏƢǨƫÂ�ƢēƢǟȂǓȂǷÂ�ƢǿǂǏƢǼǟ�ǲǰƥ�¿ȂǬƫ  معينة ال متد إىل دنيا العجائب

.20"بصلة،بل هي نقطة واقعية حمددة وبالوصول إليها تكون احلكاية قد أّدت رسالتها

  :وظائف الحكاية الخرافية. 5

إّن احلكاية اخلرافية تضمن لإلنسان الراحة النفسية، فهي حتمل طابع : الوظيفة النفسية* 

، والتصورات اخل..الغبية من أفعال اجلّن والعفاريت واألخوال الفكاهة وخذا نظرا إىل السلوكات

ومقدرة  الكاريكاتورية، كالستوت كما أّن هلا املقدرة على إدخال شعور األمل والتفاؤل لدى السامع،

.ƢȀǼǷ�°ȂǨǼǳ¦�ȏ�Ƣđ�ǪǴǠƬǳ¦Âاحلكاية اخلرافية غلى التسامي أكسبتها املقدرة على امتالك احلياة،

ا وإمن يف خفة من اجل الوصول إىل اهلدف، وهي ال تقف يف عامل ثقيل متعب،فشخوصها تتحرك 

21.بالسحر واألمل تقف يف عامل مليء،

تقوم احلكاية اخلرافية على تسلية وتنمية القدرات اخليالية اإلنسانية، : الوظيفة الثقافية والرتبوية* 

تفيد الفرد يف حياته اليومية، فهي أي اكتساب اخليال الواسع، ومنها أيضا من حتتوي على دروس قد

مصدر من مصادر الرتبية وتقدمي العظمة واالمتثال بالبطل احملبوب، اّلذي يقوم باألعمال اخلّرية فيحيا 

  .حياة سعيدة

هو  كما تثري يف نفوس مدعيها املقدرة على اخللق واإلبداع وذلك ملا حتمله من خيال فعاملها

مرعب، ومتناقض، فهي ال تصور املعقول، وإّمنا تستبدله مبقدرة و  خر، عجيب وخميفاعامل هزيل وس

  .اإلنسان على التخيل واخللق

  .وما بعدها 130، ص الشعيبطالل حرب، أولية النص نظرات يف النقد والقصة واألسطورة واألدب 20
.91، صأشكال التعبري يف األدب الشعيب نبيلة إبراهيم،21



تعترب العائلة عنصر أساسيا يف تأدية احلكاية ويظهر ذلك من خالل : الوظيفة االجتماعية* 

حم جتمعها حول الكانون فهي تتمتع بأمسيات أدبية حمصورة يف احلكايات، وتعترب رمزا من رموز التال

عن  وتوارث احلكايات جيال ،األسري وهذا ما يؤدي إىل تقوية أواصر العالقات بني أفراد األسرة

فنجد الكّل جالس حول الّنار يلتمس الدفء، املنبعث من شرارات الناي وألسنتها تتعاىل ، جيل

ال  وتتوىل يف شكل لويب لتشكل بني ضيف ثقب السقف لتعلن للكائنات الغريبة، أّن أهل الّدار

�ƨȈǧ¦ǂŬ¦�ƨȇƢǰū¦�ª ¦ƾƷȋ�ǶȀǟƢǸƬǇ¦Â�ǶēƢǐǻ¤�ǪȇǂǗ�Ǻǟ�ÀȂǈǻƖƬȇÂ�ÀÂǂǷƢǈƬȇ��śǜǬȇ�ÀȂǳ¦Ǆȇ

22.العجيبة

إّن معظم العالقات بني األشياء تصعب على اإلنسان فهمها، خاصة ما يتعلق بأمور الغيب يف 

هو بعيد عن احلساب والعقاب كاملوت واحلياة والقدر والقضاء، فيتطرق اإلنسان إىل تصوير كل ما 

ȆǟƢǸƬƳȏ¦�Ǟǫ¦ȂǳƢƥ�¦ƾǼƬǈǷ�ƨȈǓ¦ŗǧ¦�ǞȈǓ¦ȂǷ�ǞǓÂ�ȏÂƢŰ��¾ƢȈŬ¦�ǺǷ�¸ȂǼǳ¦�¦ǀđ�Ǿǯ¦°®¤" تصوير

القصاص لقضايا ميكن أن تقع يف أي عصر، وألي جمتمع،وقد ساعده يف هذا اإلطار الال حمدود، 

ĔȂǯ�¿¢��ƨȈǻƢǈǻ¤�ƨȈǈǨǻ�ƢȇƢǔǫ�¬ǂǘȇ�ÀƢǰǧ��ƨǧÂǂǠǷ�ƨȈź°Ƣƫ�̈ŗǧ�Â¢��ȆǟƢǸƬƳ¦�ǞǓÂ ا قومية أو

23.إقليمية

.67، صكاية اخلرافية وخصائصها الفنيةحورية بن سامل، احل22
.185، ص لشعيب اجلزائريالتلي بن شيخ، منطلقات التفكري يف األدب ا23



النثر الشعبي : مقياس                                    بجاية –جامعة عبد الرحمن ميرة 

الجزائري

أدب جزائري    1ماستر                                                  كلية اآلداب واللغات

آية اهللا عاشوري: الدكتور                                            قسم اللغة العربية وآدابها

:المحاضرة الخامسة

األسطورة

  :األسطورةمفهوم . 1

  :لغة 1.1 

الصَّفُّ ِمَن اْلِكَتاِب َوالشََّجِر َوالنَّْخِل َوَحنْوَِها؛ :السَّْطُر والسَّطَرُ : سطر«: ورد يف لسان العرب

:قَاَل َجرِيرٍ 

ǂÈǘÈǇ�ÌǶ¦َمْن شاَء بايـَْعُته َماِيل وُخْلَعَته
ÊĔ¦Ȃȇ®�ÊĿ�ÉǶȈďƬǳ¦�ÉǲÉǸÌǰÈȇ�ƢÈǷ

َبىن َسْطراً وَغَرَس :َويـَُقالُ .واجلمُع ِمْن ُكلِّ َذِلَك َأْسطٌُر وَأْسطاٌر وَأساِطُري؛ َعِن اللِّْحَياِينِّ، وُسطورٌ 

اُل َسْطٌر من ُكُتٍب وَسْطٌر َمْن يـُقَ :اللَّْيثُ .اَخلطُّ َواْلِكَتابَُة، َوُهَو ِيف اَألصل َمْصَدرٌ :والسَّْطرُ .َسْطراً 

:َشَجٍر َمْعُزوِلَني َوَحنُْو َذِلَك؛ وأَنشد

يَا َنْصُر َنْصراً َنْصرَا:لقائلٌ ِإين وَأْسطاٍر ُسِطْرَن َسْطرا 

بتداء َحمُْذوٌف، اْلَمْعَىن َوقَاُلوا ؛ َخبَـٌر ال1﴾َوقَاُلوا َأَساِطُري اْألَوَِّلنيَ ﴿: َوقَاَل الزَّجَّاُج ِيف قـَْولِِه تـََعاَىل 

ولني، َمْعَناُه َسطََّرُه اَألوَّلون، وواحُد اَألساطري ُأْسطُورٌَة، َكَما قَاُلوا ُأْحُدوثٌَة الَِّذي َجاَء بِِه َأساطري األ

.وَأحاديث

؛ َأي َوَما َتْكُتُب 2﴾)1(َيْسطُُروَن ن َواْلَقَلِم َوَما ﴿: وَسطََر َيْسطُُر ِإذا َكَتَب؛ َقاَل اللَُّه تـََعاَىل 

.وَُكلُّ َصِغٍري وََكِبٍري ُمْسَتطَرٌ :َوِيف التـَّْنزِيلِ .اْلَمَالِئَكُة؛ َوَقْد َسطََر الكتاَب َيْسطُرُه َسْطراً وَسطََّره واْسَتطََره

.5:سورة الفرقان، اآلية1
.1:سورة القلم، اآلية2



:مسَِْعُت أَعرابّياً َفِصيًحا يقول:يرُ قَاَل أَبو َسِعيٍد الضَّرِ .َكَتَب، واْسَتطََر ِمثْـُلهُ :وَسطََر َيْسطُُر َسْطراً 

َسطََر فالٌن ُفَالنًا :َويـَُقالُ .َسطََرهُ :َأْسطََر فالٌن امسي َأي َجتَاَوَز السَّْطَر الَِّذي ِفيِه امسِْي، فِإذا َكَتَبُه ِقيلَ 

يقال : اْلَفرَّاءُ .ساطُورٌ :ْيِف الَقصَّابِ بِالسَّْيِف َسْطرًا ِإذا َقطََعُه ِبِه َكأَنَُّه َسْطٌر َمْسطُوٌر؛ َوِمْنُه ِقيَل ِلسَ 

يـَُقوُلوَن لِلرَُّجِل ِإذا :وقال ابن بـُُزرج.للقصاب ساِطٌر وَسطَّاٌر وَشطَّاٌب وُمَشقٌِّص وحلََّاٌم وُقَداٌر وَجزَّارٌ 

ُهَو َما َحَكاُه :قَاَل اَألزهري.َأْسطََر فالٌن اليوَم، َوُهَو اِإلْسطاُر ِمبَْعَىن اِإلْخطاءِ :َأخطَأ َفَكنَـْوا َعْن َخطَِئهِ 

:واَألساِطريُ .األَباِطيلُ :واَألساِطريُ .الضَّرِيُر َعِن اَألعرايب َأْسَطَر امسِْي َأي َجاَوَز السَّْطَر الَِّذي هو فيه

طُوٌر وُأْسطُوَرٌة، َأحاديُث َال ِنظَاَم َهلَا، َواِحَدتـَُها ِإْسطاٌر وِإْسطاَرٌة، بالكسر، وُأْسِطٌري وُأْسِطريٌَة وُأسْ 

َع َسْطٌر َعَلى َأْسطٍُر :َوقَاَل أَبو ُعبَـْيَدةَ .َأساِطُري مجُع َأْسطاٍر وَأْسطاٌر مجُع َسْطرٍ :َوقَاَل قـَْومٌ .بِالضَّمِّ  مجُِ

َع َأْسطٌُر َعَلى َأساطري، َوقَاَل أَبو احلََْسنِ  اطري ُأسطورة واحد األس: َال َواِحَد َلُه، َوقَاَل اللحياين:ُمثَّ مجُِ

.َويـَُقاُل َسْطٌر َوُجيَْمُع ِإىل اْلَعْشَرِة َأْسطاراً، ُمثَّ َأساطُري مجُع اجلمعِ :قَالَ .وُأسطري وُأسطرية ِإىل اْلَعْشَرةِ 

َنا.أَلََّفها:وَسطََّرها َنا ُيَسطُِّر :اللَّْيثُ .أَتانا باَألساِطريِ :وَسطََّر َعَليـْ ِإذا َجاَء يـَُقاُل َسطََّر فالٌن َعَليـْ

سأَله :َوِيف َحِديِث احلََْسنِ .ُهَو ُيَسطُِّر َما َال َأصل َلُه َأي يـَُؤلِّفُ :يـَُقالُ .بَأحاديث ُتْشِبُه اْلَباِطلَ 

طََّر سَ :يـَُقالُ .َواللَِّه ِإنك ما ُتَسْيِطُر َعَليَّ ِبَشْيِء، َأي َما تـَُروِّجُ :اَألشعث َعْن َشْيٍء ِمَن اْلُقْرآِن فـََقاَل َلهُ 

3».فالٌن َعَلى ُفَالٍن ِإذا َزْخَرَف َلُه األَقاويَل وَمنََّقها، َوتِْلَك األَقاويُل اَألساِطُري والسُّطُرُ 

 والواحد. الباِطلَ ُتشبهِ بأحاديثَ  جاء إذا تسطرياً  علينا فالنٌ َسطَّرَ : يقال«: يقول الفراهيدي

 أصل وال يـَُؤلِّف معناه وَيْسطرُ . بشيء هلا نظام ال أحاديثُ ) وهي( وُأسطورُة،ِإسطارةٌ  األساطري من

يكتبُ  وما أي ،4﴾)1(ن َواْلَقَلِم َوَما َيْسطُُروَن ﴿: وعز جل اهللا وقال، ]كَتبَ  اذا َيسطُرُ وَسطرَ [له،

5».املالئكة

 وأسطرا وسطراً  كتابه من سطراً  وكتب. كتب: واستطر سطر: ر ط س«: أما الزخمشري فيقول

 علينا وسطر أحاديثهم، أعاجيب من سطّروا مما: األولني أساطري من أسطورة وهذه وأسطاراً، وسطورا

6».أساطريهم من علينا قص: فالن

  .وما بعدها 363، ص 4، لسان العرب، جابن منظور 3
.1:سورة القلم، اآلية4
.210، ص7، جالفراهيدي، العني5
.454،ص1ج البالغة،الزخمشري، أساس6



 صرعه َوُفَالنًا كتبه سطرا كتابال: )سطر(«:وأما عن مدلوهلا يف املعجم الوسيط فقد ورد

.قطعه بِالسَّْيفِ َوالشَّْيء

.ِفيهِ ُهوَ الَِّذي السطر َجتاوزامسِْي أسطر َويـَُقالِقرَاَءتهِيف َأخطَأالشَّْيء) أسطر(

 األكاذيب سطر َويـَُقال ألفها والعبارة باملسطرة ُخطُوطًاِفيَها رسم والورقة سطره اْلكتاب) سطر(

.األساطري علينا قصّ  علينا وسطر

.سطره اْلكتاب) استطر(

، 7)اْألَوَّلني أساطري ِإالَّ َهَذاِإن(اْلَعزِيزالتـَّْنزِيلَوِيف  العجيبة َواْألََحاِديث األباطيل) األساطري(

8».الثََّالثَةِيف  وباهلاء وأسطور وإسطري إسطار َواِحدَها

:اصطالحا 2.1

 .ة ال جيمعها ضابط يوحد أفكارهاعلى شكل أشتات متفرق جاءاألسطورة اصطالحا مفهوم 

 .والتدقيقديد حها كان عرضاً طارئاً، خال من التعرضو 

الباحثون بعد إىل حتديد  يعد مصطلح األسطورة من املصطلحات الفضفاضة اليت مل يتوصل

ƢĔȂǸǔǷ،امللحمة  فهو يتسع لكثري من الدالالت، وخيتلط بالعديد من األنساق املعرفية كاخلرافة

يدينا صورة يقتضي بعض الرتيث، ألنه يضع بني أة، لذلك كان حتديد تعريف دقيق لهواحلكاية الشعبي

لألسطورة متداخلة مع غريها من األنساق املعرفية اليت تطورت معها ومنت، مما حيتم علينا أن نقتطف 

من مادة هذه األشكال ما يصلح أن يكون داال عليها يف خصائصها، دون التورط يف 

ƢēƢǿƢƬǷ  و°̈ȂǘǇȋ¦�śƥÂ�ƢȀǼȈƥ�ǲǐǨƫ�Ŗǳ¦�©ƢǫÂǂǨǳ¦�ƾȇƾŢ�ń¤�ǲǐǼǳ��ƢēȐȈǐǨƫ . دام استقراؤها وما

�ÌǶَعَلىَوَجَعْلَناإِلَْيكَ َيْسَتِمعُ َمنْ َوِمنـُْهمْ ﴿: قال تعاىل 7
ÊÊđȂÉǴÉºǫ ًَوِيف يـَْفَقُهوهُ أَنْ َأِكنَّة�ÌǶ

ÊÊĔ¦È̄¡يـُْؤِمُنواَال آيَةٍ ُكلَّ يـََرْواَوِإنْ َوقْـرًاƢÈ
Êđ ََّحىت

]25:، اآليةاألنعامسورة [ ﴾)25(اْألَوَِّلنيَ َأَساِطريُ ِإالَّ َهَذاِإنْ َكَفُرواالَِّذينَ يـَُقولُ ُجيَاِدُلوَنكَ َجاُءوكَ ِإَذا

َلىَوِإَذا﴿: وقال تعاىل ْعَناَقدْ قَاُلواآيَاتـَُناَعَلْيِهمْ تـُتـْ ، األنفال سورة[ ﴾)31(اْألَوَِّلنيَ َأَساِطريُ ِإالَّ َهَذاِإنْ َهَذاِمْثلَ َلُقْلَناَنَشاءُ َلوْ مسَِ

]31: اآلية

َناأَِإَذاقَاُلوا)81(اْألَوَُّلونَ قَالَ َماِمْثلَ قَاُلواَبلْ ﴿: وقال تعاىل َوآبَاُؤنَاَحنْنُ ُوِعْدنَاَلَقدْ )82(َلَمبـُْعوثُونَ أَِإنَّاَوِعظَاًماتـُرَابًاوَُكنَّاِمتـْ

]83-81:، اآلياتاملؤمنون سورة[ ﴾)83(اْألَوَِّلنيَ َأَساِطريُ ِإالَّ َهَذاِإنْ قـَْبلُ ِمنْ َهَذا

ِإالَّ َهَذاِإنْ قـَْبلُ ِمنْ َوآبَاُؤنَاَحنْنُ َهَذاُوِعْدنَاَلَقدْ )67(َلُمْخَرُجونَ أَئِنَّاَوآبَاُؤنَاتـُرَابًاُكنَّاأَِإَذاَكَفُرواالَِّذينَ َوقَالَ ﴿: وقال تعاىل

]67،68:، اآليتانالنمل سورة[ ﴾)68(اْألَوَِّلنيَ َأَساِطريُ 
.429، ص 1ج الوسيط،وآخرون، املعجم مصطفى إبراهيم 8



سيضعنا أمام خيارات صعبة تتمثل يف طريقة استكتاب هذا الرتاث الضخم، وتلك األنساق املعرفية 

املتشعبة بكيفية ختدم ما نبتغيه من كشف خلصائص األسطورة، وعزل ملا سواها عنها، فقد اختار 

Ǯ ǳ̄�ÃȂǇ�ƢǷ�ǲŷ¢���Ƣđ�ƢȀƦǋÂ�̈°ȂǘǇȋ¦�ǺǷ�Ƣƥǂǫ�¼Ƣǈǻȋ¦�ǽǀǿ�ǂưǯ¢�Ʈ ƸƦǳ¦9.

األسطورة تروي تارخيا مقدسا، تروي حدثا جرى يف الزمن األول« :ليادإمرسيا ويعرفها 

وهو زمن البدايات،و بعبارة أخرى حتكي األسطورة كيف جاءت حقيقة ما إىل الوجود،  )البدائي(

سواءًا كانت هذه احلقيقة مطلقة أو   )تأثري القوى الغيبية (بفضل مآثر اجرتحتها الكائنات العليا 

كانت حقيقة كونية، أو كانت جمرد حقيقة جزئية، لكنها تبقى دائما قصة متعلقة بعملية اخللق، 

حتكي لنا كيف كان إنتاج شيء كيف بدأ وجوده، فاألسطورة ال تتحدث إال عما قد حدث فعال و 

10».ظهر جليا

قول بإجياز إن األسطورة حماولة لفهم الكون بظواهر ميكننا ال« :وذهبت نبيلة إبراهيم إىل القول

�ƨȈǳÂ¢�ƨǨǈǴǧ�ǺǷÂ�śǠǷ�ǪǘǼǷ�ǺǷ�ȂǴţ�ȏ�ƢȀǼǰǳÂ�¾ƢȈŬ¦�ƾȈǳÂ�«ƢƬǻ�ƢĔ¤�Ǿǳ�ŚǈǨƫ�Ȇǿ�Â¢��̈®ƾǠƬǷ

، ومن هنا ميكننا القول بأن األسطورة وسيلة حاول اإلنسان عن )تطور عنها العلم والفلسفة فيما بعد

حلياتية طابعا فكريا وأن خيلع على حقائق احلياة العادية معناً طريقها أن يضفي على جتربته ا

.11»فلسفياً 

هلا من  يعطي ... األسطورة كلمة حييطها سحر خاص« :يف قولهفاروق خورشيد يعرفها و   

أية لغة من اللغات، كما أن األسطورة توحي باحللم  االمتداد ما ال يتوفر للكثري من الكلمات يف

نساين ȍ¦�¬ȂǸǘǳ¦�ŉȂēو حيث ميتزج باحلقيقة، وباخليال وهو يثري واقع احلياة بكل ما يغلقه ويطوله 

¾ȂȀĐ¦�ȂŴÂ�ƨǧǂǠŭ¦�ȂŴ.«12

.6املرجع السابق، ص9
.100، ص، مريسيا إلياد، مظاهر األسطورةنظرا 10
 .ما بعدهاو  23 صنبيلة إبراهيم، أشكال التعبري يف األدب الشعيب، 11
.2خورشيد، األسطورة عند العرب، صفاروق 12



نوعا من األنواع األدبية اليت عرفت منذ األزل البعيد أي منذ بدأ «: أما طالل حرب فيعتربها

ƢĔ¤��:"±ƢĐ¦�ƨǤǴƥ�ƨǬȈǬū¦�Ǻǟ�ŚƦǠƬǳ¦.«13الفكر البدائي بتأمل هذا الكون وما فيه

    :األسطورة في القرآن الكريم. 2

ȂȀĐ¦�¾ǀƥ�ǪƸƬǈȇ�°¦ǂǰƫ�ȂǿÂ®�يف تسع موارد متفرقة،يف القرآن الكرمي  "األسطورة" وردت

ما موضوع اآليات اليت ذكرت األساطري؟ : لدراسة واستخالص املعاين املخبوءة فيه، ولنا أن نسأل

العناصر املشرتكة يف اآليات كلها؟ وهل ميكن فهم شيء عن مضامني األساطري من وملاذا؟ وما هي 

أساطري ": ـخالل فهمنا لآليات؟ وملاذا مل تأت لفظة األساطري لوحدها بل جاءت يف اآليات كلها ب

14؟ "األولني

�ÊǯÈ¢�ÌǶ: قال تعاىل
ÊÊđȂÉǴÉºǫ�ȄÈǴÈǟ�ƢÈǼÌǴÈǠÈƳÈÂ�ÈǮ ÌȈÈǳ

Ê¤�ÉǞ
ÊǸÈƬÌǈÈȇ�ÌǺÈǷ�ÌǶÉȀÌºǼ

ÊǷÈÂƃ�ÌÀÊ¤ÈÂ�¦ÅǂÌºǫÈÂ�ÌǶ
ÊÊĔ¦È̄¡�ÊĿÈÂ�ÉǽȂÉȀÈǬÌǨÈºȇ�ÌÀÈ¢�ÅƨċǼ

�È¢�ċȏÊ¤�¦ÈǀÈǿ�ÌÀÊ¤�¦ÂÉǂÈǨÈǯ�ÈǺȇ
Êǀċǳ¦�É¾ȂÉǬÈºȇ�ÈǮÈǻȂÉǳ

Ê®ƢÈÉŸ�È½ÂÉ ƢÈƳ�¦È̄
Ê¤�ċŕÈƷ�ƢÈ

Êđ�¦ȂÉǼÊǷÌƚÉºȇ�Èȏ�
ÇƨÈȇ¡�ċǲÉǯ�¦ÌÂÈǂÈºȇ َساِطُري اْألَوَِّلَني

)25(﴾15.

فاهللا خالق  د بناءا على دالئل وبراهني عقلية،يف سورة األنعام تدعو اآليات الناس إىل التوحي

السماوات واألرض جاعل الظلمات والنور، خالق اإلنسان من طني هو املستحق للعبادة اخلالصة 

والرسول هنا يذكرهم باحلقيقة كاملة، حقيقة الوجود وغايته ومنتهاه بدالئل مسعية عقلية وبشواهد 

ǶŮȂƷ�ƢĔÂǂȇ�°ƢƯ¡Â.16

ْعَنا َلْو َنَشاُء َلُقْلَنا ِمْثَل َهَذا ِإْن َهَذا ِإالَّ َأَساِطُري ﴿َوِإذَ : قال تعاىل ا تـُتـَْلى َعَلْيِهْم آيَاتـَُنا قَاُلوا َقْد مسَِ

َنا ِحَجاَرًة ِمَن السََّماءِ )31(اْألَوَِّلَني  َأِو َوِإْذ قَاُلوا اللَُّهمَّ ِإْن َكاَن َهَذا ُهَو احلَْقَّ ِمْن ِعْنِدَك َفَأْمِطْر َعَليـْ

بـَُهْم َوُهْم َيْستَـْغِفُروَن )32(اْئِتَنا ِبَعَذاٍب أَلِيٍم  بـَُهْم َوأَْنَت ِفيِهْم َوَما َكاَن اللَُّه ُمَعذِّ َوَما َكاَن اللَُّه لِيـَُعذِّ

)33(﴾17.

.93طالل حرب، أولية النص، ص13
  .111ص، األسطورة توثيق حضاري، االجتماعية مجعية التجديد الثقافية14
.25:سورة األنعام، اآلية15
.112مجعية التجديد الثقافية االجتماعية، األسطورة توثيق حضاري، ص 16
.33-31:سورة األنفال، اآليات17



سورة األنفال سورة مدنية تتحدث عن أول املواجهات بني املؤمنني واملشركني يف غزوة بدر 

املواجهة، اليت كانت نتيجة طبيعية الستمرار هؤالء يف الدخول يف النفق املظلم وتتناول أسباب هذه 

بسبب عتوهم وحتديهم للحق، ورفضهم االتعاظ بسنن األولني وقبول مبادئ دعوة جديدة ختالف 

¾ȂǇǂǳ¦�ÀƢǯ�ƾǬǳÂ��Ƕē¦ƾǬƬǠǷ) يتلو عليهم اآليات، والذين كفروا كانوا  )صلى اهللا عليه وسلم

�ǶēȂǟ®�ǺǸǔƬƫ�ƪيستمعون إليها، ǻƢǯ�ƨǰǷ�Ŀ�ǶȀȈǴǟ�ȄǴƬƫ�ƪ ǻƢǯ�Ŗǳ¦�©Ƣȇȉ¦�ÀƜǧ�̈°Ȃǈǳ¦�Ƥ ǈƷÂ

إىل التوحيد ونفي الشرك، واالمتناع عن صد املسلمني عن املسجد احلرام فهم ليسوا ورثة املسجد 

18.احلرام، ألنه بيت املوحدين على وجه األرض

.19﴾)24(ُكْم قَاُلوا َأَساِطُري اْألَوَِّلَني ﴿َوِإَذا ِقيَل َهلُْم َماَذا أَنـَْزَل َربُّ : قال تعاىل

انزل ربكم، يقولون خريا، أما حني يسأل املستكربون ماذا أنزل ربكم  احينما يسأل املؤمنون ماذ

فيجيبون أساطري األولني، بالرجوع إىل بداية السورة جند السورة تستهل بأن اهللا ينزل الروح أي الوحي 

له مبا تتضمنه من أخبار خلق الكون وتنظيم الوجود وتوجيهات وأوامر وهو املادة املنزلة على رسو 

ونواهي وتذكري ووعيد وقصص وأحوال األمم السابقة، ولب الوحي نبذ الشرك والدعوة  للتوحيد 

وإخالص العبودية هللا، والسورة تدعو إىل ذلك وتتغىن جبمال خلقه وروعة إبداعه يف خلق السماوات 

والقمر والنجوم والبحر، وتسخري األنعام وتنظيم األرزاق، هذا احلديث واألرض وتسخري الشمس 

20.يذكر املستكربين بأساطري األولني متاما

ُعوثُوَن قَاُلوا )81(﴿َبْل قَاُلوا ِمْثَل َما قَاَل اْألَوَُّلوَن : قال تعاىل َنا وَُكنَّا تـُرَابًا َوِعظَاًما أَِإنَّا َلَمبـْ أَِإَذا ِمتـْ

.21﴾)83(َلَقْد ُوِعْدنَا َحنُْن َوآبَاُؤنَا َهَذا ِمْن قـَْبُل ِإْن َهَذا ِإالَّ َأَساِطُري اْألَوَِّلَني )82(

ولكنهم ال  املشركون اعرتفوا بأن التوحيد والبعث والوعود اإلهلية موجودة يف أساطري األولني،

©Ƣǧ¦ǂŬ¦�ǲȈƦǫ�ǺǷ�ƢĔÂƾǠȇÂ�Ƣđ�ÀȂđƘȇ) واآليات  )متاما كحال من ساوى بني األسطورة واخلرافة

�½ǂǌǳ¦�ǀƦǻÂ�ƾȈƷȂƬǳƢǧ��ƨǬȈǬū¦�ǾƳÂ�ƪ ǨǳƢƻ�ƢǷ�ƢĔȋ�ǶȀƬǳƢǬǷ�ȄǴǟ�ǶǿǂǬƫ�ǶȀȈǴǟ�®ǂǳ¦�Ǻǟ�ƢȀǓ¦ǂǟƜƥ

.114مجعية التجديد الثقافية االجتماعية، األسطورة توثيق حضاري، ص 18
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مفاهيم موجودة يف األساطري، واألحاديث عن عوامل سفلية، وجنة علوية ويوم حساب موجود أيضا 

ا العقلية يف األساطري واآليات هنا تنقل مقالتهم وتستهزئ بعقوهلم اليت حكمت على القضاي

22. بالبطالن

تَـرَاُه َوأََعانَُه َعَلْيِه قـَْوٌم آَخُروَن فـََقْد َجاُءوا ظُْلًما : قال تعاىل ﴿َوقَاَل الَِّذيَن َكَفُروا ِإْن َهَذا ِإالَّ ِإْفٌك افـْ

ُقْل أَنـْزََلُه الَِّذي يـَْعَلُم السِّرَّ )5(ِصيًال َوقَاُلوا َأَساِطُري اْألَوَِّلَني اْكَتَتبَـَها َفِهَي ُمتَْلى َعَلْيِه ُبْكَرًة َوأَ )4(َوُزورًا 

23﴾)6(ِإنَُّه َكاَن َغُفورًا َرِحيًما َواْألَْرضِ ِيف السََّماَواتِ 

ȉ¦�Ŀ�ǶēȏȂǬǷ�ƢǼǠŦ�ȂǴǧ��ƢǼȈƥ�°ƢǏ�ǂǷȋ¦�ǶĔƘƥ�ƢǼǐǴŬ��ƨȇȉ¦�ǽǀǿ�ǞǷ�ƢǿƢǼǘƥ°Â�Ãǂƻȋ¦�©Ƣȇ

�Ʈ ǠƦǳ¦Â�©Ȃŭ¦�ƢȇƢǔǫÂ��ǪǴŬ¦Â�ƨȈǿȂǳȋ¦�Ŀ�½ǂǌǳ¦�ȆǨǻ�ÀƘƥ�ǶĔƢŻ¤�ǞǷ��ǲȇǄǼƬǳƢƥ�¦ÂǂǨǯ�ƾǫ�² ƢǇȋ¦

والنشور موجودة يف األساطري وأن النيب صلى اهللا عليه وسلم قد قام بافرتاء النبوة ونسبة القرآن إىل 

24.اطري األولني اكتتبها وأمليت عليهاهللا، وهو يف احلقيقة أس

َها َعُموَن : قال تعاىل َها َبْل ُهْم ِمنـْ َوقَاَل )66(﴿َبِل ادَّاَرَك ِعْلُمُهْم ِيف اْآلِخَرِة َبْل ُهْم ِيف َشكٍّ ِمنـْ

نَا َهَذا َحنُْن َوآبَاُؤنَا ِمْن قـَْبُل ِإْن َهَذا ِإالَّ َلَقْد ُوِعدْ )67(الَِّذيَن َكَفُروا أَِإَذا ُكنَّا تـُرَابًا َوآبَاُؤنَا أَئِنَّا َلُمْخَرُجوَن 

.25﴾)68(َأَساِطُري اْألَوَِّلَني 

تتحدث السورة هنا عن نفي اآلهلة مع اهللا وتدعو إىل العبودية خلالق ومعيده ورازق احلياة يف 

العلم قد تضائل  األرض هو العلم باآلخرة واإلميان بالبعث، هو العلم باآلخرة واإلميان بالبعث، هذا

بل تبدل من حالة اجلحود النكران، تظهر تلك احلالة صرحية يف رد الذين كفروا بأن هذه أقوال ووعود 

بل هي مزاعم كمزاعم . موجودة يف أساطري األولني، بالنسبة هلم مل يتبني صدقها ومل تثبت من قبل

عث مث احلساب، وما تتطلبه من الرسول فهي تتطابق مع قوله يف املضمون، وخاصة قضية الوعد بالب

26. هقضايا اإلقرار باخلالق وتوحيده وخلوص العبودية له، ونصرة رسله والكف عن مساخط

.116مجعية التجديد الثقافية االجتماعية، األسطورة توثيق حضاري، ص 22
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﴿َوالَِّذي قَاَل ِلَواِلَدْيِه ُأفٍّ َلُكَما أََتِعَداِنِين َأْن ُأْخرََج َوَقْد َخَلِت اْلُقُروُن ِمْن قـَْبِلي َوُمهَا : قال تعاىل

.27﴾)17(َيْسَتِغيثَاِن اللََّه َويـَْلَك آِمْن ِإنَّ َوْعَد اللَِّه َحقٌّ فـَيَـُقوُل َما َهَذا ِإالَّ َأَساِطُري اْألَوَِّلَني 

خيتلف املوقف هنا، فطرفا احلوار مها أبوان صاحلان مع ابنهما املشرك، والدعوة من األبوين 

¦�®Śǧ��§ Ƣǈū¦Â�Ʈ ǠƦǳƢƥÂ�ƅƢƥ�ÀƢŻȍƢƥ�ƢŷƾǳȂǳ�Ŗǳ¦��©Ƣǧ¦ǂŬ¦�ǽǀđ�ÀƢŻȎǳ�ƾǠƬǈǷ�Śǣ�ǾǻƘƥ�Ǻƥȏ

معروفة عند اجلميع جيال بعد " أساطري األولني"يسمع عن وجودها يف أساطي األولني، اآلية تدل  أن

جيل، وقد احتفظت األجيال بالتعاليم الربانية يف صورة أساطري، وأمها قضية اإلميان باهللا واالستعداد 

أي مطالبة " هذا"مرة يسمع االبن املشرك مثل هذه الدعوات يؤكد بأن للبعث يف احلساب، يف كل 

�Ŀ�ǆ Ȉǳ�¿Ȑǯ��ƾȇƾŪ¦�ǺǷǄǳ¦�ȄǴǟ�ȄǴƥ�ŉƾǫ�¿Ȑǯ�ȂǿÂ��śǳÂȋ¦�¿Ȑǯ�Ŀ�̈®ȂƳȂǷ�ƢȇƢǔǬǳ¦�ǽǀđ�ÀƢŻȍ¦

28.مستواه وهو يرتفع عن تصديقه

ٍف َمِهٍني : قال تعاىل َمنَّاٍع لِْلَخْريِ ُمْعَتٍد أَثِيٍم )11(شَّاٍء بَِنِميٍم َمهَّاٍز مَ )10(﴿َوَال ُتِطْع ُكلَّ َحالَّ

ِإَذا تـُتـَْلى َعَلْيِه آيَاتـَُنا قَاَل َأَساِطُري )14(َأْن َكاَن َذا َماٍل َوبَِنَني )13(ُعُتلٍّ بـَْعَد َذِلَك َزنِيٍم )12(

.29﴾) 15(اْألَوَِّلَني 

�śǻ¦ȂǬǳ¦�ǂǘǈÉȇ�Äǀǳ¦�ŚǘǈƬǳ¦�¦ǀđ�ǾǻƢƸƦǇ، فقد أقسم "ما يسطرون"تبدأ سورة القلم بالقسم بـ

واحلقائق لكل ما يف الوجود، متاما كما يسطر أعمال اإلنسان وأقواله لُيحاسبه عليها، ترد السورة يف 

¾ȂǇ°�Äȋ�¾ƢǬȇ�ȏ�ǾǻƜǧ�À¡ǂǬǳ¦�©Ƣȇ¡�Ƥ ǈƷÂ��ÀȂǼŪƢƥ�¾ȂǇǂǳ¦�ǶȀǷƢē¦�ȄǴǟ�ƢȀǴȀƬǈǷ"إال يف " جمنون

جعل اآلهلة إالها واحدا ونفي األنداد واألرباب مع اهللا، أي قضية واحدة حصرا هي كونه يدعو إىل 

Ŀ�¦ǂǿƢǛ�ƨǔǫƢǼƬŭ¦Â��ǶȀȈǧ�ƨǴǟƢǨǳ¦�ƨȈǠȈƦǘǳ¦�ǂǿƢǜŭ¦�ǲǯ�ƨǳƢƷ¤ǳ¤Â�§°�ń¤�ƢēƢǟǂǨƫÂ�ƢēƢǐǐţ� ه

30.واحد

.17:سورة األحقاف، اآلية27
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ِبَني : قال تعاىل يِن )10(﴿َوْيٌل يـَْوَمِئٍذ لِْلُمَكذِّ بُوَن بِيَـْوِم الدِّ َوَما ُيَكذُِّب ِبِه ِإالَّ  )11(الَِّذيَن ُيَكذِّ

.31﴾)13(ِإَذا تـُتـَْلى َعَلْيِه آيَاتـَُنا قَاَل َأَساِطُري اْألَوَِّلَني )12(ُكلُّ ُمْعَتٍد أَثِيٍم 

إن ما تدعو إليه آيات القرآن املتلوة، باإلضافة إىل الدعوة إىل وحدانية اهللا، واالستعداد للرجوع 

§�ȂǬǳ¦� ƢȀƳȂǳ�ƨǏƢƻ�©¦°Ƣǋ¤�ǾƳȂƫ�ƢĔƜǧ�� ¦ǄŪ¦�¿ȐƬǇ¦Â¿�إليه للجزاء يف يوم الدين للفصل  ƢǈūƢƥ

�ňƢǠŭ¦�ǽǀđ�̈ȂǬƥ�ƨȇƾǸƄ¦�̈Ȃǟƾǳ¦�ƢȀƬǓǂǧ�Ŗǳ¦�ŚǯǀƬǳ¦�ƨǳƢƷ��¿ƢƯȉ¦Â� ¦ƾƬǟȏ¦�Ǻǟ�̧ ƢǼƬǷȏƢƥ�ǶȀƟ¦ŐǯÂ

�ÀÂǂȇ�ǶĔƘƥ�ÀȂǳȂǬȈǧ��Ƥ ȇǀǰƬǳ¦Â�°ƢƦǰƬǇȏ¦�ǺǷ�ƾȇǄŠ�ÀÂ®ǂȇ�śƥǀǰŭ¦Â�ǺȇŐǰƬǈŭ¦�ǲǠš �śǷƢǔŭ¦Â

وال جديد ) أساطري (اضحا جليا، فكل ذلك موجود فيما سطره األولون من مالحم وأشعاراألمر و 

مقنع، وتفسري ما حيدث ببساطة أن هذا الرجل يدعى أنه رسول من اهللا بكالم استله من أساطري 

32.أولئك األقدمني

  :تهانشأ. 3

�ƢēƘǌǻ�À¦ŗǫȏيعد البحث عن تاريخ أو كيفية نشأة األسطورة ضربا من املستحيل نظرا 

باحملاوالت األوىل لتفسري الظواهر الطبيعية من كسوف، خسوف وزلزال وأعاصري واليت أوحت مجيعها 

بني تلك الظواهر اخلارقة وبني حاجته لتأليف -قلقا-لإلنسان إحياءات كثرية خلقت لديه مماسا حسيا

 . أسطورته املفسرة هلا

، فسه الذي جيعل منها ظاهرة عامليةاألسطورة هو نوالسبب السابق الذي مينع من معرفة نشأة 

¤�Ŀ�«°ƾǼƫ�ƢȀƬȈŭƢǟ�Ƕǣ°Â�ƢĔ¢�ȏ،فاألسطورة ظاهرة مشرتكة لدى مجيع األمم يف مراحل منوها األوىل

العادة  عدة أمناط ختتلف فيما بينها يف اهلدف والسبب والصريورة، فهناك أسطورة الطقس

وأسطورة  ،Gensis myth )أصل تكوين األشياء(وأسطورة األصل  ، Ritual mythالتقليدو 

Folk، وأسطورة البطل الشعيب Cult mythالعبادة hero myth،  القائلة (وأسطورة البعث

  ...Resurrection myth )ببعث اإلنسان بعد موته

.13-10:سورة املطففني، اآليات31
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الكنعانيني و املصريني  فمن مجلة األمناط األسطورية اليت كانت سائدة، (أما يف بالد الشرق 

ورمبا يرجع هذا التمييز إىل أن  ،)احلياة بعد املوت( Resurrectionط أسطورة البعث يتميز من

أكثر خصوبة واتساعا من نظريه الغريب، أو رمبا الن حياة واحدة ال  - وال يزال-اخليال الشرقي كان

سردها يف توزيع متتال  على تلك األمناط الكثرية، وسيتم واألمثلة ! )كما عند الفراعنة مثال( تكفيهم

...

وحنن إذا ما عدنا إىل تعاريف املختصني لألسطورة جندها تتكلم عنها كتفسري لظواهر احلياة 

Ƣē¦®ȂƳȂǷ�ǲǏ¢Â-كأسطورة نرجس مثال- ƨȈŮ¤�ƨȇÂƢũ�ǂǿ¦ȂǛ� ¦±¤�Ƕē¦ƾǬƬǠŭ�ŚǈǨƫ�Â¢- كأساطري

ف، نوع يهتم بطبيعة احلياة على ومبعىن آخر جند نوعني من األساطري من حيث اهلد -القيامةو البعث 

نوع يهتم باملعلومات وآخر يهتم : األرض، ونوع يهتم بطبيعة احلياة يف السماء، ومبعىن آخر

33.بالدين

  :هامميزات .4

:34تتميز األسطورة الشعبية بعدة مميزات منها

من حيث الشكل األسطورة هي قصة، حتكمها مبادئ السرد القصصي من حبكة، عقدة *

وغالبا ما تأيت صياغتها يف قالب شعري يساعد على ترتيلها يف املناسبات  .شخصيات، وما إليهاو 

.الطقسية وتداوهلا شفاهة كما يزودها بسلطان على العواطف، ال يتمتع به النص النثري

حيافظ النص األسطوري على ثباته عرب فرتة طويلة من الزمن، وتتناقله األجيال طاملا حافظ *

واليت " هبوط إنانا إىل العامل السفلي"فاألسطورة السومرية . على طاقته اإلحيائية بالنسبة إىل اجلماعة

األكادية دونت كتابة خالل النصف الثاين من األلف الثالث قبل امليالد، مث استمرت صياغتها 

غري أن خصيصة الثبات هذه ال . املطابقة تقريبا لألصل السومري إىل أواسط األلف األول قبل امليالد

الن الفكر األسطوري يتابع على الدوام خلق أساطري جديدة، وال جيد . تغتب اجلمود أو التحجر

.غضاضة يف التخلي عن تلك األساطري اليت فقدت طاقتها اإلحيائية، أو تعديلها

 .وما بعدها 1ص ني الدين والفكر والشعر املعاصر،األسطورة ب نظر، غزوان أمحد علي،ا33
 .15.12ص .، ص)دراسات يف امليثولوجيا والديانات املشرقية(سطورة واملعىن فراس سواح، األانظر، 34



*�ƢȀǬǴź�ƨȈǟƢŦ�̈ǂǿƢǛ�ǲƥ��Ä®ǂǧ�¾ƢȈƻ�«ƢƬǻ�ƪ ǈȈǳ�ƢĔȋ��śǠǷ�Ǧ ǳƚǷ�̈°ȂǘǇȌǳ�» ǂǠȇ�ȏ

ƢēȐǷƘƫÂ�ƢȀǨǗ¦ȂǟÂ�ƨǟƢǸƴǴǳ�½ŗǌŭ¦�¾ƢȈŬ¦ . وال متنع هذه اخلصيصة اجلمعية لألسطورة من خضوعها

 بعض لتأثري شخصيات روحية متفوقة، تطبع أساطري اجلماعة بطابعها وحتدث انعطافا دينيا جذريا يف

  . األحيان

تلعب اآلهلة وأنصاف اآلهلة األدوار الرئيسية يف األسطورة، فإذا ظهر اإلنسان على مسرح *

  .األحداث كان ظهوره مكمال ال رئيسيا

ة وذلك مثل التكوين تتميز املوضوعات اليت تدور حوهلا األسطورة باجلدية والشمولي* 

املوت والعامل اآلخر، ومعىن احلياة وسر الوجود، وما إىل ذلك من مسائل التقطتها الفلسفة واألصول،

  . فيما بعد

�ƘƴǴƫ�ƢǸǼȈƦǧ��ŚƦǠƬǳ¦Â�¾ÂƢǼƬǳ¦�ƨǬȇǂǗ�Ŀ�ÀƢǨǴƬţ�ƢǸȀǼǰǳÂ��ƾƷ¦Â�ƨǨǈǴǨǳ¦Â�°̈ȂǘǇȋ¦�ǶĔ¤

رة تلجأ إىل اخليال إىل احملاكمة العقلية وتستخدم املفاهيم الذهنية كأدوات هلا، فإن األسطو  الفلسفة

.الرتميز، وتستخدم الصور احلية املتحركةو العاطفة 

ومع ذلك فإن مضامينها أكثر  .جتري أحداث األسطورة يف زمن مقدس هو غري الزمن احلايل* 

فقد يشك هذا املؤمن بأي رواية . صدقا وحقيقة، بالنسبة للمؤمن، من مضامني الروايات التارخيية

ه احلق يف تصديقها أو تكذيبها، ولكن الشك ال يتطرق إىل نفسه إذا كان تارخيية، ويعطي لنفس

قد وطد " اإلله بعل"ن أمن أشالء تنني العماء البدئي، وبفقد خلق الكون " اإلله مردوخ "بابليا، بأن 

ويستتبع تارخيية احلدث . وروض املياه األوىل إذا كان كنعانيا" اإلله مي"نظام العامل بعدما صرع 

Â�ǺǷ�ǪǘǼƫ�̈ƾǳƢƻ�ƨȇƾǷǂǇ�ƨǳƢǇ°�ƢĔ¤��ƢǷ�ǺǷǄƥ�ƨǘƦƫǂǷ�ŚǣÂ�ƨȈǼǷ±�Śǣ�ǾƬǳƢǇ°�À¢��Ä°Ȃ°¦ �األسط

إن عدم تداخل الزمن األسطوري بالزمن احلايل جيعل من احلدث األسطوري . تقلبات الزمن اإلنساين

.حدثا مائال أبداً 

. يتحول إىل ماضما جرى يف املاضي وانتهى، بل عن أمر ماثل أبدا ال فاألسطورة ال تقص ع

 هوإل. اإلنسانو ففعل اخللق الذي مت يف األزمنة املقدسة يتجدد يف كل عام وجيدد معه الكون حياة 

اخلصب الذي قتل مث بُعث إىل احلياة، موجود على الدوام يف دورة الطبيعة تتابع الفصول وصراع اإلله 



. احلياة وقوى الشر واملوتو ى اخلري ذات الرؤوس السبعة، هو صراع دائم بني قو " لوتان"بعل مع احلية

له قتيل، هو تأسيس لفكرة الطبيعة املزدوجة وتكوينه من إوخلق اإلنسان من تربة األرض ممزوجة بدم 

يف تاريخ الناس، فإن ن حدث حمدد وحىت عندما تتحدث األسطورة ع. عنصر مادي وآخر روحاين

  .                لدائممرامي هذا احلدث تكون خارج الزمن وتتخذ صفة احلضور ا

وذج هذا النوع أسطورة الطوفان الرافدية، فرغم أن السوريني قد اختذوا من حادثة الطوفان منو 

�À¢�ȏ¤��ƢǿƾǠƥ�ª ƾƷ�ƢǷÂ�ƢȀǴƦǫ�ª ƾƷ�Ƣŭ�Ƣđ�ÀȂƻ°ƚȇ�ƺȇ°ƢƬǳ¦�Ŀ�ƨǘǬǻ��̈°ȂǘǇȋ¦�ƢȀǼǟ�ƪ ǤǴƥ¢�Ŗǳ¦

ي دمر األرض من حوهلم مرة، هو ألن الطوفان الذ. فحوى األسطورة مل يكن تارخيا بالنسبة إليهم

نذير دائم بسطوة القدر وحتذير من الغضب اإلهلي البعيد عن إفهام البشر، ومن االطمئنان إىل 

  .  استمرارية الشرط اإلنساين وثبات األحوال

 .معتقداته وتدخل يف صلب طقوسه حبنظام ديين معني وتعمل على توضي تربط األسطورة* 

��ƢēƢǷȂǬǷ�ǲǯ�ƾǬǨƫ�ȆǿÂ�ń¤�ȆǸƬǼƫ�ƨȇȂȈǻ®�ƨȇƢǰƷ�ń¤�¾ȂƸƬƫÂ��řȇƾǳ¦�¿ƢǜǼǳ¦�¦ǀǿ�°ƢĔ¦�¦̄¤�̈°ȂǘǇƘǯ

  .نوع آخر من األنواع الشبيهة باألسطورة

إن السطوة اليت متتعت . تتمتع األسطورة بقدسية وبسلطة عظيمة على عقول الناس ونفوسهم* 

ǐǠǳ¦�Ŀ�ǶǴǠǳ¦�̈ȂǘǇ�ÃȂǇ�ƢȀȈǻ¦ƾȇ�ȏ��ȆǓƢŭ¦�Ŀ�̈°ȂǘǇȋ¦�Ƣđفنحن اليوم نؤمن بوجود. ر احلديث 

śǠǷ�Ƥ Ȉǯǂƫ�©¦̄�©¦°̄ Â�©ƢȈƟǄƳ�ǺǷ�ƨǨǳƚǷ�̈®Ƣŭ¦�ÀƘƥÂ��µ ǂŭ¦�Ƥ ȈƦǈƫ�ȄǴǟ�Ƣē°ƾǬƥÂ�ǶȈƯ¦ǂŪ¦�  وبأن

�©¦®ǂĐ¦�©¦°ƢȈǴǷ�ǺǷ�Ǧ ǳƚǷ�ÀȂǰǳ¦...ويف املاضي آمن . اخل، وذلك ألن العلم قد قال لنا ذلك

نؤمن اليوم وبدون نقاش مبا ينقله لنا العلم  اإلنسان القدمي بكل العوامل اليت نقلتها له األسطورة، مثلما

والعلماء وكان الكفر مبضامينها كفرا بكل القيم اليت تنشد الفرد إىل مجاعته وثقافته وفقدانا للتوجه 

          .السليم يف احلياة

*�ƢǷÂ�̈ƾǬǟÂ�ƨǰƦƷÂ�©ƢȈǐƼǋÂ�ƨȇƢĔÂ�ǖǇÂÂ�ƨȇ¦ƾƥ�ƢŮ�ƨǴǸƬǰǷ�ƨǐǫ�Ȇǿ�ǲǰǌǳ¦�Ʈ ȈƷ�ǺǷ

  .وغالبا ما تصاغ يف قالب شعري ليسهل خفضها وترتيلها يف املناسبات الدينية ترد نثرا، إىل ذلك

ما تنقله األسطورة من معاين ال تشبه الواقع أو املعلومات الدقيقة غنه إحياء ال إمالء ، وإشارة *

        .وتضمني ال تعليم وشرح وتلقني



  :  عهاأنوا .5

35:إىل ستة أنواع طالل احلرب قسمها ، فقدهناك عدة أنواع من األساطري

هذه األسطورة يف أكثر املسائل غموضا وصعوبة، تنظر يف الكون  تبحث :أسطورة التكوين*

حدوثه، وحتاول توضيح بدء احلياة وما مرت به من مراحل حىت اكتملت يف النبات واحليوان و 

   .-أسطورة التكوين السومرية- ونعطي مثاال على ذلك. واإلنسان

 تكن قصة تروي فحسب، بل كانت تتضمن طقوسا مل هذه األسطورة :األسطورة الطقوسية*

األسطورة قد استمدت من "إىل أن  "فريزر"وقد ذهب . تعكس احلالة االجتماعية يف عصرهاو متثل 

الطقوس، فبعد مرور زمن طويل على ممارسة طقس معني وفقدان االتصال مع األجيال اليت أسسته 

لكن بعض  ."وختلق احلاجة إلعطاء تفسري وتربير. خاليا من املعىن ومن السبب والغايةيبدو الطقس 

" نيسأدو " أو "كأسطورة متوز"بها من احتفاالت األساطري وصلت إلينا مع طقوسها، وما كان يواك

 يوائم موته وبعثهو وهو أحد اآلهلة الذين رمزوا إىل القوى املنتجة يف الطبيعة، وقد عد روح احلقل  

تبدل الفصول أو تواري احلياة النباتية يف الشتاء، وظهورها يف الربيع، فكان الناس حيتفلون به كل عام 

�Ƣđ�ÀȂǬǴȇ�Ľ�ǺǧƾǴǳ�ƢĔȂǠȈǌȇÂ�ƪ ȈǷ�ÀƢǸưƳ�ǲǰǋ�Ŀ�ǾǴȈƯƢŤ�ÀȂǴǸŹ�¦ȂǻƢǯÂ��ǾȈǴǟ�ÀȂƬƸǼȇÂ�ǾǻȂƥƾǼȇ�Â

هو " أدونيس"كاء الناس علىيف البحر أو النهر، ويف بعض األماكن حيتفلون ببعثه يف اليوم التايل فب

حياته من جديد هو صورة و بكائهم على ذهاب اخلصوبة وحلول القحط واجلذب، واحتفاهلم ببعثه 

  .ألملهم بعودة اخلصب إىل أرضهم

ملا كان اإلنسان البدائي ميتاز بالنزعة اإلحيائية، فقد علل الكثري من : األسطورة التعليلية*

فالعرب الذين رأوا يف الكواكب أزواجا عللوا مواقع بعضها فقالوا إن  الظواهر انطالقا من مذهبه هذا،

¦ǂĐ¦�©ŐǠǧ��°ȂƦǠǳ̈�" الشعرى" فصار ميانيا، فاتبعه "سهيل"كانا زوجيف، فاحندر   والشعرىسهيال 

ضاء يحىت غمضت عيناها فسميت غم" سهيل"فبكت لفقد " الغميضاء"أقامت و  ،"العبور"فسميت 

Ãǂƻȋ¦�ǺǷ�ȄǨƻ¢�ƢĔȋ.
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تشتمل بعض األساطري على بنية رمزية، أو باألحرى ميكن قراءته قراءة  :األسطورة الرمزية*

�ƨǬȈǬū¦�ǺǷ�̧Ȃǻ�ǂǠǌǳ¦�ǲưǷ�ƢĔ¤�ǂǰǨǳ¦�©ƢȈǘǠǷ�ǞǷ�Ǿƥ�ǲǷƢǠƬƫ�Äǀǳ¦�ÄǄǷǂǳ¦�ƢȀǬǘǼǷ�̈°ȂǘǇȋƢǧ. رمزية

طورة الرمزية لة األسأو معادل للحقيقة وليس منافسا للحقيقة العلمية أو التارخيية بل رافدا هلا  ومن أمث

"  وأوروبا قدموس"جند أسطورة 

متتلئ األساطري بقصص اآلهلة، وهي قصص متنوعة وغنية فتارة جند صراعا  :أساطير اآللهة*

 أنانا و"مع ست يف األساطري الفرعونية، وصراع " كصراع إيزيس وأوزوريس"هائال بني اآلهلة

يف امليثولوجية اليونانية " زوس"يف امليثولوجية السومرية فطورا قصص حب مؤهلة كقصص " اريشكيجال

".جوبيرت يف امليثولوجية الرومانية " أو

تطالعنا يف األساطري جمموعة من األبطال اخلارقني الذين اضطلعوا  :األساطير البطولية*

القدرة البشرية أحيانا، أو لقيادة قبائلهم أو مبهمات صعبة وأحيانا مستحيلة لتحقيق هدف يفوق 

ÀƢǷȋ¦�ƨǘŰ�ń¤�ǶđȂǠǋ.

ويف تراثنا العريب  ،نييأقدم هؤالء األبطال األسطور (Gilgamish)  جلجامش"ولعل  

قد امتلكا خصائص أسطورية مع الزمن " عنرتة بن شداد"و" سيف ذي يزن"قول إن نستطيع أن ن

بقوة هائلة وعطف اآلهلة وتسخري القوى الغيبية ليحقق قيادة قبيلتها أخبارها فإذا مها ميتازان وتداول 

    .إىل النصر

36:أما نبيلة إبراهيم فقد قسمت األساطري إىل ستة أنواع

ن الرأي القائل الذي ينكر كل اإلنكار أن يكون الدافع وراء نشأة إ :األسطورة الكونية*

األساطري األوىل هو التأمل يف نظام الكون وراء نشأة األساطري األوىل هو التأمل يف نظام الكون 

وحماولة تفسريه، حيث إن اإلنسان القدمي كان عاجزا عن وجهة أصحاب هذا الرأي، عن النظرة 

عندما حكى اإلنسان لنفسه قصة الظواهر الكونية مل يكن يود أن يقول و  التأملية يف نظام الكون

�ȏ�Â�ǂưǯ¢�ȏ�Ƣđ�ǺǈƷ¢�Ŗǳ¦�ƨǬȈǬū¦�ǾǼȈǠƥ�Ȃǿ��ƨȇƢǰƷ�ǲǰǋ�Ŀفما قاله أكثر مما قال يف األسطورة 

.املصرية مثاال هلذا النوع" أزوزيس و إيزيس" ميكننا أن نقدم أسطورةو .أقل
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ون األسطورة التعليلية منطا من أمناط األساطري الكونية إذا وقد تك :األسطورة التعليلية*

حاولت أن تعلل ظاهرة كونية وقد تكون منطا قصصيا آخر، فاإلنسان ال يكف عن التعليل والتفسري 

. طوال مدة بقائه على سطح األرض

 وإذا سلمنا بادئ ذي بدء اإلنسان من مراحل حضارية خمتلفة ابتداء :األسطورة الحضارية *

من العصر البدائي أو اهلمجي إىل أن اصطنع حلياته شكال منظما ماديا واجتماعيا، فإنه ال بد أن 

واألسطورة احلضارية هي تلك اليت تكشف عن صراع . يكون قد عرب عن هذا التغيري يف أساطريه

    .   اإلنسان مع احلياة إلصراره على االنتقال من املرحلة الطبيعية إىل املرحلة احلضارية

األساطري السالفة بوصفة  اإلنسان القدمي كان ينظر إىل الرمز يف تلك :األسطورة الرمزية*

ولكن اإلنسان عندما منا وعيه بعد ذلك أصبح ينظر إىل الشخوص األسطورية نظرة يساورها ، حقيقية

الشخوص بدرجة الشك أي أنه مل يعد يسلم بنظرة اإلنسان السابق هلا، ومعناه أنه بدأ يوظف تلك 

ما على حنو رمزي وهذا ما نعنيه هنا باألسطورة الرمزية، ومعظم األساطري اإلغريقية املتأخرة ميثل هذا 

.الصراع

كما حسمت بعض األساطري حق اإلنسان يف مواهب حمددة يستطيع  :لهأسطورة البطل اإل*

�±ȂŸ�ȏ�ƢǸȈǧ�ƨŮȉ¦�ǪƷ�Ãǂƻ¢�ŚǗƢǇ¢�ƪ ǸǈƷ�ǾŭƢǟ�Äǂưȇ�À¢�Ƣđ لإلنسان أن يدعيه لنفسه من

حقوقها، وهذا اإلنسان الذي جيرؤ على أن يكون بطال ذا صفات معينة هو اإلنسان املؤله الذي ميثله 

.من ملحمته الشهرية بامسه أروع متثيل" جلجامش"

تبحث هذه األساطري عن اخلري والشر يف اإلنسان ذاته كما أن  :األشرارو األخيار  أساطير  *

ري يف أسطورة األخيار إنسان واقعي وهو يتميز عن غريه من الناس بأعماله اليت تتسم اإلنسان اخل

بالفضيلة والبطولة يف آن واحد ومن شأن األسطورة يف هذه احلالة أن جتسد فيه اخلري حبيث يصبح 

.منوذجا حيتذى به

  :مناهج دراستها. 6

لى ع تقوم، )ليفي سرتوس(إىل  )مالينوفسكي( وحىت )يوهيمر( حسب تعدد املدارس من

  :ثالثة مبادئ



  .أن األسطورة تصف حقائق تارخيية *

  .أن لألسطورة رموز حلقائق فلسفية دائمة *

*�ȂƬƫ�ȏ�̈°ÂŚǐƥ�Ãǂƻ¢�ƾǠƥ�̈ǂǷ�ƨȈǠȈƦǗ�ƨȈǴǸǠǳ�©ƢǇƢǰǠǻ¦�ƢĔ¢قف.  

  :ستة هي مناهج يف جمملها تتبع واحدا من دارسهذه املمث إن 

  .الذي يرى األسطورة قصة ألجماد أبطال أو فضالء غابرين : المنهج اليوهيمري*

الذي يعترب أبطال األساطري ظواهر طبيعية مث تشخصها يف أسطورة : المنهج الطبيعي*

  .اعتربت بعد ذلك قصة لشخصيات مقدسة

  .مبعىن إن األسطورة قصة جمازية ختفي أعماق معاين الثقافة: المنهج المجازي*

ذي يرى األسطورة قصة رمزية تعرب عن فلسفة كاملة لعصرها لذلك جيب ال: المنهج الرمزي*

  .دراسة العصور نفسها رموز األسطورة

الذي يذهب إىل نشوء األسطورة نتيجة سوء فهم أو خطأ ارتكبه جمموعة : المنهج العقلي *

�Ƕē ¦ǂǫ�Â¢�ƢǿŚǈǨƫ�Ŀ�®¦ǂǧ¢سردهم لرواية أو حادثة أقدم أو.  

الذي حيتسب األسطورة رموزا لرغبات غريزية وانفعاالت : فسيالمنهج التحليلي الن*

37.نفسية
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