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ENTRANCE 

   Narrative is one of the oldest means in education, explanation, 
analysis, and consolidation of noble values and meanings in all 
historical, scientific and literary fields, At the forefront of Islamic 
sciences, the interpretation of the Holy Quran takes the fore, In order to 
bring its meanings closer to understanding and to make its rulings 
entrenched in the minds, the commentators used the tales as a rich 
source in the topics they discuss in the interpretations, some of them 
are historical, some are interpretive, and some are miraculous ,... Our 
research came to show the types of employment narrative and its 
functions in the exegesis of "Noor Al Thaqalain" by the great scholar Abd 
Ali bin Juma Al-Arousi, and "Al Meazan in the Interpretation of the Al 
Quran " by the scholar Muhammad Husayn Al-Tabataba'i; The 
interpretation of Noor Al Thaqalain is one of the news interpretations as 
it is based on the narrative narration completely, and the interpretation of 
the Al Meazan dedicates a narrative section in which it lists many stories 
that pour into various topics of interpretation, and to achieve the greatest 
benefit from using the narration of the story in the science of 
interpretation, some procedures must be taken  Such as adhering to 
some cultural standards and standards through which the recipient 
understands and judges the literary work and its usefulness. 

 Here, the aesthetic distance in understanding literary history is achieved 
by transforming the literature path into the right choice in the explanatory 
text, so we divided the research into two axes: the first discusses the 
types of tales such as historical, explanatory, miraculous, and 
superstitious, and the second axis discusses the purposes of 
employment in the two interpretations, and it was educational and 
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pedagogical, consideration, and publicity, then came the conclusion to 
show the most important findings of the research. 

 السمخز

يل وتخسيخ الكيع والسعاني قجـ الػسائل في التعميع والتعميل والتحمأمغ  ةالحكاي يعج سخد
يحتل تفديخ  اإلسبلميةالعمـػ  شميعةوفي , واألدبية والعمسية ريخيةالتأفي كل السجاالت  ةالدامي

 ستعافإذىاف حكامو في األأخ سخ تفياـ وتاإل إلى ب معانيوقخّ ولكي ت   ,الرجارةالقخاف الكخيع 
 ةريخيأتال يافي التفاسيخ فسش ػنياا بالسػضػعات التي يبحثخّ شا ثلسفدخوف بالحكايات كػنيا معيا

وجاء بحثشا ىحا ليبيغ أنػاع تػضيف الدخد الحكائي ووضائفو  ,...ةومشيا العجائبي ةومشيا التفديخي
في  في تفديخؼ نػر الثقميغ لمسحجث الجميل العبلمة عبج عمي بغ جسعة العخوسي, والسيداف

 إذ اإلخباريةمغ التفاسيخ  جيعفتفديخ نػر الثقميغ  لمعبلمة دمحم حديغ الصباشبائي؛ تفديخ القخآف
يدخد فيو الكثيخ  اروائي ابحثمو تفديخ السيداف يخرز  ,يختكد عمى الدخد الحكائي بذكل كامل

 مغ, ولتحقيق أكبخ قجر مغ الفائجة التفديخ مػضػعاتالحكايات التي ترب في مختمف  مغ
البج مغ الكياـ ببعس اإلجخاءات كاإللتداـ ببعس السعاييخ  سخد الحكاية في عمع التفديخ استعساؿ

الثقافية والسقاييذ التي مغ خبلليا يفيع الستمقي ويحكع عمى العسل األدبي وفائجتو, وىشا تتحقق 
في الشز  ةالسدافة الجسالية في فيع التأريخ األدبي مغ خبلؿ تحػيل مدار األدب الى الحائق

كالتأريخية, والتفديخية, , لحا قدسشا البحث إلى محػريغ تشاوؿ األوؿ أنػاع الحكايات التفديخؼ 
والعجيبة, والخخافية, وكذف السحػر الثاني عغ مقاصج التػضيف في التفديخيغ وكاف مشيا 

التي تػصل الييا  جالتعميسية والتخبػية, واإلعتبارية, واإلشيارية, ثع جاءت الخاتسة لتبيغ أىع الشتائ
 .البحث

 تؽطئة: مفيؽم الحكاية في المغة واالصطالح 

حكيت فبلنًا وحاكيتُو فعمُت مثَل فعمِو "تجؿ لفطة حكاية في المغة عمى السذابية, وُيقاؿ 
 .(ٔ)"أو قمُت مثَل قػلِو سػاء لع أجاوزه ...

كسا ىػ أو تقميجُه,  أما مفيػميا اصصبلحًا ففيو امتجاد لمسعشى المغػّؼ مغ حيث نقل الذئ
أؼ نقل الرػر كسا حجثت في الػاقع, وتػسع الحكاية بأنيا أوسع مغ الخبخ, لكغ ليذ مغ حيث 
الحجع بل مغ ناحية التذكيل, إذ يسكغ أْف تتكػف الحكاية مغ أكثخ مغ وحجتيغ خبخيتيغ, ومخكد 

 . (ٕ)لمحكاية التػجيو فييا يشرب عمى الفاعل إذ برجده تتأشخ الػحجات الخبخية السكػنة

Remove Watermark
Wondershare
PDFelement



4 
 

كسا ُتعّج الحكاية السادة األساسية السشتطسة في حبكة, ويتع سخد األحجاث فييا بالتتابع 
, و السزسػف القرري الحؼ تؤّديو األحجاث في الحكاية يجعميا أحج مقّػمات القّرة, (ٖ)الدمشي

وتمتبذ إذ تقػـ عمى الذخريات التي تشيس باألحجاث الستتابعة في زماف ومكاف معّيشيغ, 
بالخصاب الحؼ يحسميا وبالخاوؼ الحؼ يخوييا...وكثيخًا ما يترخؼ ىحا الخاوؼ فيسا ُيشقل "الحكاية 

مغ أحجاث فُيقّجـ أحجاثًا وُيؤّخخ ُأخخػ, ويدتحزخ مشيا ما فات ويدتذخؽ مشيا ما لع يقع, وليحا 
ث جّرج في نقل األحجافيي تِخُد عمى أشكاٍؿ مختمفة مغ األنطسة مغ قبيل الشطاـ القائع عمى الت

والشطاـ القائع عمى التػازؼ الساثل في ما يسكغ أف يطيخ مغ تذابو بيغ بعس السقاشع القررية 
 .(ٗ)"التي تجور فييا األحجاث

عميو فالحكاية ُبشية سخدّية قائسة عمى ترػيخ, ونقل, واستخجاع األحجاث السختبصة 
عمى الحبكة والتتابع الدمشي لؤلحجاث, ومغ بيغ بذخرياٍت واقعية أو خيالية, بصخيقة أدبية قائسة 

 عشاصخ تذكيميا يتع التسخكد فييا عمى الذخرية, ومغ مسيداتيا الديػلة وعجـ التعقيج, وىحا
يختبط بالخاوؼ ومجػ قجرتو وبخاعتو في الترخؼ فيسا يشقمو مغ أحجاث الحكايات وشخائق نقميا 

 وترػيخىا.

في نقمو لبعس الحكايات الستعمقة بتفديخ آية مغ  ففي تفديخ نػر الثقميغ نجج العخوسي
القخآف, قج يغيخ مػاقعيا بحدب ما يخاه مشاسبًا لمسقاـ في التفديخ ويكػف األشبق لطاىخ الكبلـ 

 . (٘)وىحا ما أّكج عميو في مقّجمة تفديخه

, ففي (ٙ)وفي تفديخ السيداف نجج الصباشبائي يخػ أّف القرة تتكّػف مغ مجسػعة أخبار
وَسيِخه بػلجه وحخمتو إلى  ض حجيثو في بحث عمسي قاؿ: "إذا رجعشا إلى قرة إبخاليعمعخ 

أرض مكة...فيا ىي وقائع متفخقة متختبة تدمدمت وتألفت قّرة تأريخية تحكي عغ سيخ عبػدّؼ 
مغ العبج إلى هللا سبحانو, وتذسل مغ أدب الديخ والصمب والحزػر ورسػـ الحب والػلو و 

 .(ٚ)"كمسا زدت في تجبخه إمعانا زادؾ استشارة و لسعانًا.اإلخبلص عمى ما 

وعغ التعامل مع كثخة األخبار حػؿ قزّية معّيشة أو حجث ما بالجسع والتمخيز, قاؿ 
بالخجػع إلى أقػؿ ويطيخ "(مغ سػرة السائجة: ٜٛ,  ٛٛ,  ٚٛفي بحث روائي في تفديخ اآليات)

لمخوايات السخوية في ىحا الباب, و ىي كثيخة ججًا روايات القػـ أف ىحه الخواية إنسا ىي تمخيز 
, (ٛ)"فقج أوردىا بالجسع بيغ شتات مزاميشيا بإدخاؿ بعزيا في بعس, و سبكيا رواية واحجة

وىحا يجؿ عمى أّف الصباشبائي يفّخؽ بيغ الخبخ والحكاية رغع عجـ تحجيجه لمسرصمحات كسا ىي 
 مدتقخة اآلف.
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 أواًل: أنؽاع الحكاية

 ية التأريخية الحكا -ٔ

إّف العبلقة بيغ التأريخ والدخد ليدت قائسة عمى أف التأريخ نرفو أدب, ونرفو عمع فقط 
, بل إّف "بيغ التأريخ والدخد عبلقة مباشخة ال تختمف عغ العبلقة بيغ نػع وجشذ, مع الحفاظ 

استسجاد...تشبع فييا عمى استسخاريٍة قابمٍة لمقخاءة مباشخة بيغ زمغ الفعل والدمغ التأريخي...عبلقة 
السعخفة التأريخية مغ فيسشا الدخدؼ دوف أْف تفقج شيئًا مغ شسػحيا العمسي,...ويعشي بشاء روابط 

, وىحه (ٜ)غيخ مباشخة لمتأريخ بالدخد في نياية األمخ, إلقاء الزػء عمى قرجية فكخ السؤرخ..."
سفدخ الحؼ البّج لو حيغ الترجؼ القرجية ىي التفديخ واإليزاح واإلفياـ وإضيار الحقائق عشج ال

لتفديخ القخآف مغ حريمة كبيخة مغ السأثػر التأريخي لؤلمع وحزاراتيا, إذ إف تأريخ البذخية مشح 
نذأة الخميقة حفطو القخآف, واألحاديث الشبػية, وما ُأثخ عغ األنبياء, واألصحاب مغ حكايات 

لحؼ يمتـد بشقل الػقائع التأريخية التي تشاقميا اإلنداف عبخ العرػر "وىشا يأتي دور السفدخ ا
تدتخمز بجيج مغ الساضي بػصفو مجااًل تاريخيًا, فالحكاية التأريخية قائسة عمى الخواية والدخد 
في تجسيع أحجاثيا ألف فعل الدخد في التأريخ ىػ الفعل الحؼ تتأسذ بسػجبو معخفتشا 

 .(ٓٔ)بالساضي"

قميغ الحزػر األكثخ, وكاف العخوسي خبلليا كاف لمحكايات التأريخية في تفديخ نػر الث
  "عؼ أبي عبج هللاناقبًل مثاليًا أكثخ مغ كػنو ساردًا ومغ جسيل الحكايات التأريخية التي نقميا

: أيؼ قال: قجم أعخابي عمى يؽسف ليذتخي مشو طعامًا فباعو, فمّسا فخغ قال لو يؽسف
فإذا مخرت بؽادي كحا وكحا فكف فشاِد: يا مشدلغ؟ قال لو: بسؽضع كحا وكحا قال: فقال لو: 

يعقؽب, فإنو سيخخج إليغ رجل ععيػ وسيػ جسيل, فقل لو: لقيُت رجاًل بسرخ وىؽ ُيقخُئغ 
لؼ تزيع, قال: فسزى األعخابي حتى انتيى إلى  الدالم ويقؽل لغ: إّن وديعتغ عشج هللا

ب يا يعقؽب, فخخج إليو رجل السؽضع فقال لغمسانو: احفعؽا عمّي اإلبل, ثّػ نادى: يا يعقؽ 
أعسى طؽيل جديػ جسيل يتقي الحائط بيجه حتى أقبل, فقال لو الخجل: انت يعقؽب؟ قال: نعػ, 
فأبمغو ما قال لو يؽسف, قال: فدقط مغذيًا عميو ثػ أفاق فقال لو: يا أعخابي ألغ حاجة إلى 

مشيا فُأحب أن تجعؽ  ؟ فقال لو: نعػ إني رجل كثيخ السال ولي إبشة عػ ليذ يؽلج ليهللا
فُخزق أربعة أبطؼ  وصمى ركعتيؼ ثّػ دعا هللا أن يخزقشي ولجًا, قال: فتؽضأ يعقؽب هللا

حّي لػ يست وأن  يعمػ أن يؽسف أو قال: ستة أبطؼ في كل بطٍؼ اثشان, فكان يعقؽب
ِ يَ :سيعيخه لو بعج غيبتو, وكان يقؽل لبشيو هللا ٌَ ٱَّلله ۡغوَُى يِ

َ
ٓ أ ًُْنَ إِّّنِ (, ٜٙ)يؽسفا ََل َتۡػوَ
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ۡى إِّّنِ حتى إنو لّسا وجج ريح يؽسف وكان أىمو وأقخباؤه ُيفشجونو عمى ذكخه ليؽسف ُِ ةُْ
َ
قَاَل أ

ن ُتَفَُِّدونِ 
َ
ََلٓ أ ْۡ َ ُْسَفَۖ ل ِجُد رِيَح يُ

َ
ِ إٍِهَك هَِِف َضَلَٰوَِك ٱهَۡقِديىِ  ٩٤ََل ْاْ حَٱَّلله ُ وىؽ ييؽدا  (:4-49)يوسفقَال

ِ َيا  عمى وجيو فارتّج بريخاً  وألقى قسيز يؽسفابشو  ٌَ ٱَّلله ۡغوَُى يِ
َ
ٓ أ قُن ههُكۡى إِّّنِ

َ
لَۡى أ

َ
قَاَل أ

ًُْنَ   .(ٔٔ)"(;4)يوسفََل َتۡػوَ

َٰ ىحه الحكاية أوردىا العخوسي في تفديخه لقػلو تعالى ُُ لََعَ َٰ هَۡقى
َ
ن َجآَء ٱهۡبَِشرُي أ

َ
ٓ أ ا ًه فَوَ

ًُْنَ وَۡجُِِّۦ فَٱۡرحَده  ِ َيا ََل َتۡػوَ ٌَ ٱَّلله ۡغوَُى يِ
َ
ٓ أ قُن ههُكۡى إِّّنِ

َ
لَۡى أ

َ
(, ولع يػرد ٜٙ) يػسفةَِصرٗياَۖ قَاَل أ

السفدخ أؼ حكايات أو أخبارًا غيخىا في تفديخه ليحه اآلية, إّف ىحه الحكاية صػرت حجثًا تأريخيًا 
يدتاف في الحكاية, الى وىسا الذخريتاف الخئ وأبيو يعقػب الشبي في قرة الشبي يػسف

باع  في التأريخ, وىشا نمحع قجرة السفدخ في انتقاء ىحه  جانب البذيخ, ولحكايات يػسف
الحكاية التي تصابقت تسامًا مع محتػػ اآلية القخآنية, فَػَضَع حكاية البذارة في تفديخ آية البذارة 

 لمكذف عغ معشى اآلية.

بعج الفخاؽ, فيي  قاء يعقػب بابشو يػسفإف أحجاث الحكاية تجور في محػرىا حػؿ ل
تشقل حجثًا تأريخيًا وىحه سسة ميسة في الحكايات التأريخية ألنيا تشصػؼ عمى "وقائع تخوػ 
وُتدتعاد عبخ سخود ومخويات, تتجمى عبخ)الحكي(بػصفو شكبًل مؤثخًا مغ أشكاؿ السعخفة 

أريخي عمى اختبلؼ مخجعياتو نقصًة التقميجية, لتؤشخ في مخكدية الحكاية, وىي تعتسج الحجث الت
الحكاية معخوفة تأريخيًا )يػسف الشبي وأبػه  , فذخريات(ٕٔ)الدخدؼ وتشسية أحجاثو" إلنتاج الفعل
وأخػتو والبذيخ,...( وىحا يرّب في حكيقة الحكاية وتػثيقيا التأريخي مغ جانب  يقػب الشبي

( والحؼ قّجـ )أبػعبجهللا األماـ جعفخ الرادؽ(ٖٔ), ومغ الجانب اآلخخ ُيبخز دور الخاوؼ العميع
الحكاية بمغة الشدج الدخدؼ, والحؼ تػصف فيو الذخريات واألىػاء والعػاشف والسشاضخ 

, فشججه مخة يرف (ٗٔ)واألحياز, وىػ شكل مخكدؼ ال يسكغ االستغشاء عشو في أؼ عسل روائي
ائط بيجه(وىحا وصف  لذكمو, , يتقي الح)رجل أعسى, شػيل, جديع, جسيلشكل الشبّي يعقػب

وشخيقة سيخه ومخًة يرف حالتو العاشفية حيغ أتاه خبخ مغ ولجه)فدقط مغذيًا عميو, ثع أفاؽ( 
وىكحا يدتسخ الخاوؼ في سخده أحجاث الحكاية واصفًا حاؿ بعس شخػصيا, دوف أف ُيفّدخ كيف 

, إال أنو لع يكتف (٘ٔ)ضػعيعخفيا, فيػ خارج الحكاية ال عبلقة لو بأحجاثيا وىحا ىػ الدخد السػ 
يعمع أّف  بشقل األحجاث وترػيخىا بل عّمق عمييا وأوضحيا وبّيغ عمميا حيغ ذكخ أف يعقػب

ِ :حّي لع يُست ويثبت ذلظ بحكخِه لقػلو تعالى عمى لداف يعقػب يػسف ٌَ ٱَّلله ۡغوَُى يِ
َ
ٓ أ إِّّنِ

ًُْنَ  ( مخاشبًا بيا بشيو, ويدتسخ في شخح وإيزاح رّدة فعميع ورّدة فعل ٜٙ)يػسفَيا ََل َتۡػوَ
أقخبائو وىي التفشيج, إلى أْف جاء البذيخ وىػ ابشو ييػدا بقسيز يػسف فألقاه عمى وجيو فارتّج 
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بريخًا..., فذخح الخاوؼ وتفديخه واحجة مغ أىع وضائفو ألّف فييا "يتجاوز تقجيع الحكاية عمى 
 .(ٙٔ)"اية الحكاية, عغ أصل الحكايةالبحث عغ حك

ليذ ىحا وحدب بل إف الدخد ىشا رغع كػنو سخدًا تأريخيًا بشقمو لمحقائق كسا ىي إاّل أنو 
في (ٚٔ)( وقجرتو الدخديةامتاز بخوح الستعة والتذػيق وىشا تبخز ميارة الخاوؼ)أبػ عبج هللا

الحرية كسكافأة عمى البذارة لمبذيخ ب الحكاية حيث ذكخ دعاء الشبي يعقػب ألحجاث عخضو
, وبحلظ جاءت حكاية تخوؼ حجثًا لجعاء الشبي وحرػؿ البذيخ عمى األوالد باستجابة هللا

, وتفدخ آيًة مغ آيات سػرة يػسف, تأريخيًا ومحػريًا في حياة الشبي يعقػب والشبي يػسف
 .(ٛٔ)بإسمػٍب سخدّؼ تأريخّي أدبّي إْف صح التعبيخ

التأريخية في تفديخ السيداف ُتعخض عمى ميداف وىػ القخآف الكخيع, فكاف كانت الحكاية 
الصباشبائي يأتي بالحكايات التأريخية خبلؿ تفديخه لآليات وبياف السعاني فسا شابقت أحجاثيا 
الشز القخآني استجّؿ بيا عمى نقل الحقائق والػقائع التأريخية, ويؤشخ ويتعخض بالشقج لسا خالف 

, ىحا إلى جانب ذكخه سشج الحكاية ومرجرىا ليػثقيا, كحلظ كاف يحّيل بعس (ٜٔ)الشز القخآني
الحكايات بإيزاح, كأف يحكخ أسساء بعس شخريات الحكاية أو يحكخ التأريخ السحّجد ليا أو ما 

"في الجر السشثؽر, أخخج ابؼ السشحر, وابؼ ابي حاتػ, شابو, ومغ الحكايات التأريخية التي نقميا 
أن يياجخ إلى السجيشة قال ألصحابو: عؼ ابؼ عباس قال: لّسا أراد رسؽل هللا وابؼ مخدويو

 تفّخقؽا عشي فسؼ كانت بو قّؽة فميتأخخ إلى آخخ الميل ومؼ لػ تكؼ بو قؽة فميحىب في أول
, فأصبح بالل السؤذن وخباب وعسار الميل فإذا سسعتػ بي قج استقخت بي األرض فالحقؽا بي

وجارية مؼ قخير كانت أسمست فأصبحؽا بسكة فأخحىػ السذخكؽن وأبؽ جيل فعخضؽا عمى 
بالل أن يكفخ فأبى فجعمؽا يزعؽن درعًا مؼ حجيج في الذسذ ثػ يمبدؽنيا إّياه فإذا ألبدؽىا 

ار فقال ليػ كمسة أعجبتيػ إّياه قال أَحج أَحج, وأّما خباب فجعمؽا يجّخونو في الذؽك وأّما عس
تكيًة, وأما الجارية فؽّتج ليا أبؽ جيل أربعة أوتاد ثػ مّجىا فأدخّل الحخبة في قمبيا حتى قتميا 

فأخبخوه بالحي كان مؼ أمخىػ واشتّج ثػ خّمؽا عؼ بالل وخباب وعسار فمحقؽا بخسؽل هللا
غ حيؼ قمَت الحي قمَت؟ كيف كان قمب:عمى عسار الحي كان تكّمػ بو فقال لو رسؽل هللا

ُّۢ  قال: ال وأندل هللا أكان مشذخحًا بالحي قمَت ام ال؟  ٌ ِ ئ ًَ ۥ ُيۡط ُُ ۡكرِهَ َوقَوۡتُ
ُ
ٌۡ أ إَِله َي

 ٌِ يَمَٰ  .(ٕٓ)("ٙٓٔ)الشحل ةِٱۡۡلِ

عباس وىحا  لقج نقل الصباشبائي ىحه الحكاية عغ كتاب الجّر السشثػر والخاوؼ ىػ إبغ
اإلسشاد يػّثق أحجاث الحكاية تأريخيًا, وجاء سخد أحجاث الحكاية سخدًا مػضػعيًا استصاع فيو 
الخاوؼ العميع)ابغ عباس(أْف يرّػر لشا األحجاث التي جخت عمى السدمسيغ مغ أصحاب 
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, وجاء بعج أْف وّجييع إلى التفخُّؽ عشو وإّتباعو ليبًل أو صباحاً  إثخ اتباعيع لمشبي الشبي
يتجاخل األوؿ "سخد الخاوؼ ليحه األحجاث عمى وفق التتابع السشصقي حيث تتدمدل األحجاث و

بالثاني والثاني باألوؿ والثالث وىكحا يدتسخ التجاخل حتى تكتسل الحكاية, أؼ إّف الحجث ُيخكب 
 . (ٕٔ)"عمى الحجث الحؼ قبمو ويجخل في الحجث الحؼ يميو

لميجخة وعميو وّجو السدمسيغ بالتفّخؽ عشو, وكيفية  سػؿفالحكاية ىشا بجأت بقخار الخ 
ىحا التفّخؽ ىي الحىاب في أّوؿ الميل أو آخخِه والحؼ تبعو إمداؾ السذخكيغ لمسدمسيغ 

, مغ اّوؿ الميل (ٕٕ)وتعحيبيع,..., كّميا أحجاث متتابعة متدمدمة عمى وفق تختيب وقػعيا الدمشي
 إلى آخخه ثّع الرباح,... .

أحجاث الحكاية جخت في مّكة وىػ السكاف الحؼ ذكخه الخاوؼ, ولع يحكخ مكاف  ونمحع أفّ 
اليجخة ألّف اليجخة إلى السجيشة حجث تأريخي معخوؼ وبارز في بجاية الجعػة اإلسبلمية وىػ 

و  أشيخ مغ أْف يرّخح بو الدارد, والذخرية الخئيدة في الحكاية ىي الشبي دمحم وىػ السػجِّ
يا, ألّنو السحػر األساس الحؼ دارت حػلو أحجاث الحكاية فمػال إتباعيع لجعػتو والفاعل الخئيذ في

وتسدكيع بيا َلَسا جخػ عمييع ما جخػ, ودليل ذلظ ما حّل بأحج شخريات الحكاية وىػ عسار 
, والذخرية اأُلخخػ ىي )ببلؿ السؤذف( الحؼ فّرل (ٖٕ)الحؼ اشمقػه بشاًء عمى إضياره الكفخ تكيةً 

ؿ في تعحيبو وكحلظ)خباب(و) السخأة(, كسا نمحع أّف في ىحه الحكاية أكثخ مغ حجث: الخاوؼ القػ 
, واآلخخ القتل, إلى جانب إشتجاد الغّع فاألوؿ اليجخة, والثاني التعحيب, والثالث المحاؽ بالشبي

وعسار وبو ُتختع عمى عسار لقػلو ما أراده مشو السذخكػف, وىشا يطيخ الحػار بيغ الخسػؿ
إستعادة لمساضي وتأمُّل في أفعاؿ الدابقيغ "ة, ففي ىحه الحكاية التأريخية وما شابييا الحكاي

وإنجازاتيع مّسا يشتج مخاجعًة وإعادة نطٍخ وترحيحًا, وبالتالي يكػف الساضي أداًة لتشطيع الحاضخ 
, (ٕٗ)"والتحكع الجيج فيو لبشاء مدتقبل...فيكػف الدخد مغ ىحا السشطػر مخآة عاكدة لمساضي...

نّصمع مغ خبللو عمى الحقائق التأريخية بإسمػب مذّػؽ ومستع فيو الِعبخ ُتراغ كي تتخسخ في 
 .(ٕ٘)ذىغ الستمقي دوف مَمٍل أو جدع

 الحكاية التفديخية  -ٕ

خ بو الشز القخآني, وفيو يتبيغ لمقارغ أسباب الشدوؿ  ىحا الشػع مغ الحكايات يػَرد لُيَفدَّ
إذ ىي أوفى ما يجب الػقػؼ "ى العمساء والسفدخوف بيحه الحكاياتلآليات القخآنية, لحلظ اعتش

عمييا, وأولى ما ُترخؼ العشاية إلييا, المتشاع معخفة تفديخ اآلية وقرج سبيميا, دوف الػقػؼ 
تؤّشخ الشرػص, ", وىي إشار  سخدّؼ محكع (ٕٙ)"عمى قرتيا وبياف ندوليا...بالخواية والدساع
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الحؼ يحجد الشز, وضخوؼ إنتاجو وال يسكغ لحلظ الشز أْف وتجرجيا ضسغ القالب الدخدّؼ 
يكتدب داللتو مغ دوف ذلظ اإلشار الدخدّؼ, وداخل إشار الحكاية التفديخية تتختب الدسات 
السسيدة لمشرػص, بسا فييا الدسات الشػعية الذاحبة...فالحكايات التفديخية تجّيد الشرػص 

واقعة, أو حادثة, أو قرة, أو "ّف مغ أسباب الشدوؿ ,أل(ٕٚ)"بخمفياتيا وضخوؼ إنتاجيا, وتمّقييا
, ففي (ٕٛ)"حكاية وقعت وندؿ القخآف مغ أجميا مجيبًا عشيا, مفّربًل ليا, مؤصبًل لحكع هللا فييا

الحكاية التفديخية يشتطع "الشز عمى نحٍػ يجعمو يخسل إشارات كثيخة, مشيا مالو عبلقة بستغ 
 .(ٜٕ)دخدّؼ الحؼ يختب الستغ"الشز, ومشيا مالو عبلقة باإلشار ال

إّف الحكايات التفديخية واقعية, ترّػر حجثًا حكيكيًا في زمغ ندوؿ القخآف والػحي 
 والخسالة, وألّنيا ركيدة ال غشى ألؼ تفديٍخ قخآنّي عشيا؛ نجج ليا حزػرا كبيخًا في التفديخيغ.

واستعبلئو, إذ  نقل العخوسي في تفديخه حكاية جخت أحجاثيا مع فخعػف في شّجة عتّػه
ٍُ :"في تفديخ عمي بؼ إبخاليػ وأما قؽلو جاء َٰ ٌۡ إَِل ُج هَُكى ّيِ ًۡ  َيا َغوِ

ُ
ََل ًَ ۡ ا ٱل َّ ي 

َ
ُن َيَٰٓأ ْۡ َوقَاَل فِرَۡغ

ِ ُمََْسَٰ ِإَوّّنِ  َُٰ وُِع إَِِلَٰٓ إَِل طه
َ
ٓ أ َػّّلِ

ٌُ لََعَ ٱهّطِنِي فَٱۡجَػن ِّلِ ََصٗۡحا هه ََٰهََٰمَٰ ۡوقِۡد ِِل َي
َ
ٌَ  َغرۡيِي فَأ ۥ يِ ُُ  َ ُظ

َ
ََل

َِٰذبنِيَ  فبشى ىامان لو في اليؽاء صخحًا حتى بمغ مكانًا في اليؽاء, ال يتسكؼ  (,83القصص)ٱهَۡك
اإلندان أن يكيػ عميو مؼ الخياح القائسة في اليؽاء, فقال لفخعؽن: ال نقجر أن نديج عمى ىحا 

رياحا فخمت بو فاتخح فخعؽن وىامان مشح ذلغ التابؽت وعسجا إلى أربعة أندخ,  فبعث هللا
فأخحا أفخاخيا وربياىا حتى إذا بمغت القؽة وكبخت, عسجا إلى جؽانب التابؽت األربعة فغخسا في 
كل جانب مشو خذبة, وجعال عمى رأس كل خذبة لحسا وجّؽعا األندخ وشّجا أرجميا بأصل 

إلى المحػ فأىؽت إليو وصفقت بأجشحتيا وارتفعت بيسا في اليؽاء  الخذبة, فشعخ األندخ
وأقبمت تطيخ يؽميا, فقال فخعؽن ليامان: أنعخ إلى الدساء ىل بمغشاىا؟ فشعخ ىامان فقال: 
أرى الدساء كسا كشت أراىا مؼ األرض في البعج, فقال: أنعخ إلى األرض فقال: ال أرى األرض 

دل األندخ تختفع حتى غابت الذسذ وغابت عشيػ البحار ولكؼ أرى البحار والساء, فمػ ت
والساء فقال فخعؽن: يا ىامان انعخ إلى الدساء فشعخ إلى الدساء فقال: أراىا كسا كشت أراىا 
مؼ األرض, فمسا جّشيػ الميل نعخ ىامان إلى الدساء فقال فخعؽن: ىل بمغشاىا؟ قال: أرى 

مؼ األرض اال العمسة, قال: ثػ حالت الخياح الكؽاكب كسا كشت أراىا مؼ األرض ولدت أرى 
القائسة في اليؽاء بيشيسا فأقمبت التابؽت بيسا, فمػ يدل ييؽي بيسا حتى وقع عمى األرض 

 .(ٖٓ)وكان فخعؽن أشج ما كان عتؽا في ذلغ الؽقت"

لقج سخد الخاوؼ أحجاث ىحه الحكاية مجمجة مباشخه في ذيل اآلية القخآنية ألف فييا تفريل 
لسا أجسمو الشز القخآني مغ حكاية شخريتيا الخئيدة )فخعػف( وما أمخ بو ىاماف مغ عسل في 
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تعشتًا وعشادًا, فسغ مسيدات الحكاية التفديخية أنيا تدخد  محاولٍة مشو الػصػؿ الى إلو مػسى
يء ولػ يديٍخ مغ التفريل أحجاثًا تخد مجسمة في الشرػص كاآليات القخآنية, واألحاديث, بذ

الشبػية واألمثاؿ,... و ىحا الحاصل في ىحه الحكاية والتي سارت أحجاثيا عمى وفق الشدق 
الدخدؼ القجيع حيث التدمدل السشصقي فالدابق سبب في البلحق, فبشاء الرخح السختفع وسقػشو 

اح مسا تدبب في اتخاذ فخعػف التابػت, واستعسالو الصيػر الزخسة)األندخ( مغ أجل بدبب الخي
بحدب زعسو, ثع الشطخ تمػ الشطخ مغ دوف  اإلرتفاع الى الدساء وصػاًل الى الو مػسى

ججوػ فتأتي الخياح لتحػؿ بيشيع وبيغ الصيػر لييػوا الى األرض, ونمحع كحلظ في ىحه الحكاية 
ىخًا في أمخ فخعػف وسؤالو الستكخر لياماف) أنطخ الى الدساء ىل بمغشاىا؟, أنطخ تػاتخًا سخديًا ضا

الى األرض,...( وما تختب عميو, وىحا)الشسط التخجيعي التفخدؼ( حيث يدخد الخاوؼ ما حجث 
, وفي ختاـ الحكاية عّمق الخاوؼ واصفًا شخرية الحكاية الفاعمة (ٖٔ)أكثخ مغ مخة أكثخ مغ مخة

ػف( بأنو كاف ) أشج ما كاف عتّػا في ذلظ الػقت( وبيحا أكدب حكايتو بعجًا وضيفيًا والسحػرية)فخع
 .(ٕٖ)تفديخيًا وايجيػلػجيًا فيػ تعميق مدسػح بو عمى العسل

ال حذػ فيو وّضف فيو الخاوؼ الحكاية وبذكل مباشخ والدخد ىشا جاء تقميجيًا بديصا 
 .(ٖٖ)الحكايات الػاردة في بياف أسباب الشدوؿلتفديخ معشى اآلية وىحه صفة الدخد في العجيج مغ 

لقج جاءت الحكاية التفديخية في تفديخ السيداف كاشفة ومبّيشة وُمطِيخة لمسعاني بصبيعتيا 
الػاقعية فقخبت السعاني بصخيقة واضحة ال تعقيج فييا, ومغ بيشيا ما نقمو في تفديخه لقػلو 

ٌَ تعالى ِي ا ٱَّله َّ ي 
َ
ًُْنَ  َيَٰٓأ ٍخُۡى َتۡػوَ

َ
َمََٰنَٰخُِكۡى َوأ

َ
ْ أ ْٓا َ َوٱلرهُسَْل َوََتٍُُْ ْ ٱَّلله ْا ْ ََل ََتٍُُْ ْا آ  ٢٧َءاَيَُ ًَ نه

َ
ْ أ ْٓا ًُ َوٱۡغوَ

ۡجٌر َغِظيى
َ
ۥٓ أ َ ِغََدهُ نه ٱَّلله

َ
ۡوَلَُٰدُكۡى فِۡخََثٞ َوأ

َ
َٰهُُكۡى َوأ ۡيَن

َ
"السجسع عؼ الباقخ عغ (73, 72)األنفال أ

ي والدىخي: ندلت في أبى لبابة بؼ عبج السشحر األنراري, وذلغ أن رسؽل والكمب والرادق
الرمح عمى ما صالح  حاصخ ييؽد قخيعة إحجى وعذخيؼ ليمة فدألؽا رسؽل هللا هللا

عميو إخؽانيػ مؼ بشي الشزيخ عمى أن يديخوا إلى إخؽانيػ إلى أذرعات و أريحات مؼ أرض 
إاّل أن يشدلؽا عمى حكػ سعج بؼ معاذ فقالؽا: أرسل  الذام فأبى أن يعطييػ ذلغ رسؽل هللا

 إليشا أبا لبابة وكان مشاصحًا ليػ ألن عيالو ومالو وولجه كانت عشجىػ فبعثو رسؽل هللا
فأتاىػ فقالؽا: ما تخى يا أبا لبابة؟ أنشدل عمى حكػ سعج بؼ معاذ؟ فأشار أبؽ لبابة بيجه إلى 

ائيل فأخبخه بحلغ. قال أبؽ لبابة: فؽ هللا ما زالت قجماي حمقو: انو الحبح فال تفعمؽا فأتاه جبخ 
عؼ مكانيسا حتى عخفت أنى قج خشت هللا ورسؽلو فشدلت اآلية فيو فمسا ندلت شّج نفدو عمى 
سارية مؼ سؽاري السدجج, وقال: وهللا ال أذوق طعاما وال شخابا حتى أمؽت أو يتؽب هللا َعَمّي 

ما وال شخابا حتى خّخ مغذيا عميو ثػ تاب هللا عميو فقيل فسكث سبعة أيام ال يحوق فييا طعا
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لو: يا ابا لبابة قج تيب عميغ فقال: ال وهللا ال أحّل نفدي حتى يكؽن رسؽل هللا ىؽ الحي 
يحّمشي فجاءه وحّمو بيجه ثػ قال أبؽ لبابة: إن مؼ تسام تؽبتي أن أىجخ دار قؽمي التي أصبت 

َق بو:ال الشبيفييا الحنب وأن أنخمع مؼ مالي. فق جَّ  .(ٖٗ)"يجديغ الثمث أن َترَّ

لقج جاء الخاوؼ العميع بيحه الحكاية مبيشًا مغ خبلليا سبب ندوؿ اآلية في شخريتيا 
الخئيدة)أبػ لبابة(, وبجأىا بدخد ما قامت بو الذخرية السحػرية والفاعمة في الحكاية )الشبي 

والخغبة في السديخ الى الذاـ, ثع شخط ( إذ حاصخ الييػد مسا دفعيع لصمب الرمح دمحم
رسػؿ هللا عمييع االمتثاؿ الى حكع سعيج بغ معاذ, ثع شمبيع ألبي لبابة ونريحتو ليع بعجـ 
االمتثاؿ لحلظ, والتي فييا خيانة هلل ولخسػلو, كل ىحه األحجاث ُسِخدت متختبة وفقًا لسبجأ الدببية, 

الكخيسة, وىحه الدػابق واألسباب تؤدؼ  باآلية وعمييا تختب ندوؿ الػحي عمى الخسػؿ
, كحلظ نجج الخاوؼ يقف واصفًا لذخرية الحكاية ومعمبًل )وكاف مشاصحًا (ٖ٘)الػضيفة التفديخية

ليع ألف عيالو ومالو وولجه كانت عشجىع( عشج مػضع يسثل نقصة التحػؿ في الحكاية والتي 
ه, وىحا جاء وفقًا آللية السا قبل و السا تفرل بيغ تحػلو مغ مؤمٍغ قبل لقاء القػـ الى خائٍغ بعج

بعج في الدخد, والتي تعكذ التحػالت السفاجئة في األحجاث الدخدية وتسشحيا التذػيق وتديخ بيا 
الى الحروة, وفي تحميل الخاوؼ لحخكة الذخرية وتخجستيا الى كبلـ)فأشار أبػ لبابة بيجه إلى 

يد الدخد التفديخؼ عغ غيخه, ففيو بياف السعاني حمقو: انو الحبح فبل تفعمػا( تفريل وبياف يس
 .(ٖٙ)والتجليل عمييا, وىحه أىع سسات الػضيفة التفديخية في الحكاية

وال بج مغ اإلشارة ىشا الى أف التفديخ في أساسو قائع عمى التحميل والتعميل والبياف 
اف, لحلظ كاف األججر واإليزاح ألف مادتو األصل ىي القخآف معجدة الخسػؿ لدادة الببلغة و البي

بكل مغ يتأىب لتفديخ نّرو أف يزصمع بعمع الخواية وُيِمع بأصجقيا وأشبقيا وأوضحيا لعمع 
 التفديخ لسا تؤديو مغ إيزاح السعاني وكذف األسباب وتحميل وتعميل السػاقف.

 الحكاية العجيبة -ٖ

سخد  قرري "كاف لمحكاية العجيبة حزػرىا البارز في الحكايات الذعبية وُعخفت بأنيا 
, ففي العجيب ُيفاجأ الستمقي بحيث (ٖٚ)"يخوؼ أحجاثًا ووقائعًا حافمًة بالسبالغة يرعب ترجيقيا

فػؽ شبيعية ", فتجخؼ أحجاث  (ٖٛ)يخخؽ القػانيغ الصبيعية, فيكػف لمػاقع قػانيغ مجيػلة تتحكع فيو
مخالفة لسا ىػ مألػؼ, ومػضػعات خارقة مدتغمقة عغ التفديخ ومدتعرية عغ الفيع, فتثيخ 
لجػ القارغ أو الذخرية حيخة وقمقًا ورعبًا وانجىاشًا, وإنسا يذكل مديجًا مغ الػاقعي والبّلواقعي 

لسا أّف العجائبي , وشا(ٜٖ)"ومغ الصبيعي والفػؽ الصبيعي , وىحا السديج يخمق السفارقة والتشاقس
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قائع عمى خخؽ قػانيغ الصبيعة التي تفػؽ إدراؾ العقل البذخؼ ليا؛ فقج ارتبصت بو الحكايات التي 
دارت أحجاثيا حػؿ معجدات األنبياء والسبلئكة وكل السعجدات التي تجاوزت قػانيغ الصبيعة 

 خخػ.وأدىذت العقل البذخؼ, بل وشغمتو وأثارت قمقو حيشًا وأمتعتو أحيانًا أُ 

وكاف ليحا الشػع مغ الحكايات حزػرًا ال بأس بو في تفديخ نػر الثقميغ ومغ بيغ 
كيف كان ميمغ قؽم :سأل جبخائيل "إّن رسؽل هللاالحكايات العجيبة التي نقميا :

فقال: يا دمحم إّن صالحًا ُبعث إلى قؽمو وىؽ ابؼ ستة عذخ سشة فمبث فييػ حتى بمغ  صالح؟
ال يجيبؽنو إلى خيخ, قال: وكان ليػ سبعؽن صشسًا يعبجونيا مؼ دون هللا عذخيؼ ومائة سشة 

عّد ذكخه, فمّسا رأى ذلغ مشيػ قال: يا قؽم ُبعثُت إليكػ وأنا ابؼ ستة عذخة سشة وقج بمغت مائة 
وعذخيؼ سشة وأنا أعخض عميكػ أمخيؼ إْن شئتػ فاسألؽني حتى أسأل إليي فيجيبكػ فيسا 

شئتػ سألُت آليتكػ فإْن أجابتشي بالحي أسأليا خْخجُت عشكػ فقج  سألتسؽني الداعة, وإنْ 
سئستكػ وسئستسؽني قالؽا: قج أنرفَت يا صالح فاستَعجوا ليؽم يخخجؽن فيو, فخخجؽا بأصشاميػ 
إلى ظيخىػ ثّػ قّخبؽا طعاميػ وشخابيػ فأكمؽا وشخبؽا, فمّسا أْن فخغؽا دَعؽه فقالؽا: يا صالح سل 

: يا فالن أجب. فمػ ُيجبو, فقال سػ ىحا؟ قالؽا: فالن, فقال لو صالحفقال لكبيخىػ: ما أ
صالح: مالو ال يجيب؟ قالؽا إدع غيخه, قال: فجعاىا كميا فمػ يجبو مشيا شيء, فأقبمؽا عمى 
أصشاميػ فقالؽا ليا: مالِغ ال تجيبيؼ صالحًا؟ فمػ تجب فقالؽا: تشّح عّشا ودعشا وآليتشا ساعة, 

ؽا بدطيػ  ؽا ثيابيػ وتسخغؽا عمى التخاب وطخحؽا التخاب عمى رؤوسيػ وقالؽا ثّػ نحَّ وفخشيػ ونحَّ
ألصشاميػ: لئؼ لؼ ُتجبؼ صالحًا لَتْفتزَحّؼ, قال: ثّػ دعؽه, فقالؽا: يا صالح إدعيا فجعاىا فمػ 
تجبو فقال ليػ: يا قؽم ذىب صجر الشيار وال أرى آليتكػ ُتجيبشي فاسألؽني حتى أدعؽ إليي 

الداعة فانتجب لو مشيػ سبعؽن رجاًل مؼ كبخائيػ والسشعؽر إلييػ مشيػ, فقالؽا: يا فُيجيبكػ 
صالح نحؼ ندألغ فإْن أجابغ رّبغ تبعشاك وأجبشاك ويبايعغ جسيع أىل قخيتشا, فقال ليػ 

م بشا ىحا الجبل, وكان الجبل قخيبًا مشيػ, فانطمق معيػ صالح : سمؽا ما شئتػ فقالؽا: تقجَّ
فمّسا انتيؽا إلى الجبل قالؽا: يا صالح إدع لشا رّبغ ُيخخج مؼ ىحا الجبل الداعة ناقة  صالح

حسخاء شقخاء َوْبخاء عذخاء بيؼ جشبييا ميل, فقال ليػ صالح لقج سألتسؽني شيئًا يععػ عمّي 
وقال: فدأل هللا تبارك وتعالى ذلغ صالح, فانرجع الجبل صجعًا كادْت  وييؽن عمى ربي

عقؽليػ لسَّا سسعؽا ذلغ, ثّػ اضطخب ذلغ الجبل اضطخابًا شجيجًا كالسخأة إذا أخحىا تطيخ مشو 
السخاض, ثّػ لػ يفاجأىػ إاّل رأسيا قج طمع عمييػ مؼ ذلغ الرجع فسا استتست رقبتيا حتى 
اجتخت ثػ خخج سائخ جدجىا ثّػ استؽت قائسة عمى األرض فمّسا رأوا ذلغ قالؽا: يا صالح ما 

فخمت بو فجّب حؽليا, فقال  رّبغ إدع لشا رّبغ ُيخخج لشا فريميا فدأل هللا أسخع ما أجابغ
ليػ: يا قؽم أبقي شيء؟ قالؽا: ال إنطمق بشا إلى قؽمشا نخبخىػ بسا رأيشا ويؤمشؽن بغ, قال: 
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فخجعؽا فمػ يبمغ الدبعؽن إلييػ حتى ارتّج مشيػ أربعة وستؽن رجاًل وقالؽا: سحخ وكحب, قال: 
الجسيع فقال الدتة: حق, وقال الجسيع: كحب وسحخ, فانرخفؽا عمى ذلغ ثّػ إرتاب  فانتَيؽا إلى

 .(ٓٗ)مؼ الدتة واحٌج وكان فيسؼ عقخىا"

كيف كاف ميمظ قـػ  :لقج بجأت ىحه الحكاية بدؤاؿ الستمقي وىػ الشبي دمحم
وىحا الدؤاؿ بسثابة نقصة البجاية لمخواية فسيمظ قـػ صالح سبقتو أحجاث كانت سببًا  ؟صالح

,يحكي أحجاثًا سبقت الشقصة (ٔٗ)لحجوثو وعميو فإّف ما سيدخده الخاوؼ سيكػف استخجاعًا خارجياً 
عغ كبجاية لمحكاية, وقج نقميا السفدخ عغ رسػؿ هللا التي اختارىا الشبي دمحم

يا الحؼ فيو إختخاؽ الصبيعة )العجائبي( تفشغ في التجاوز والرػغ ال يكاد , وفي نّر جبخائيل
يفػقو نسػذج آخخ ألنو رحيل في عػالع البلمحجود والبلمخئي والبل مألػؼ والعجائبي 

( سخد الحكاية بػصف الذخرية الخئيدة , مغ ىشا يبجأ الخاوؼ العميع )جبخئيل(ٕٗ)اإلدىاشي
حيغ  , مدتخجعًا لمدماف فيحكخ عسخ الشبّي صالحشبّي صالحوالفاعمة في الحكاية, وىػ ال

البعثة)ستة عذخ سشة( وعسخه الحؼ لبثو في دعػتيع حتى بمػغو)عذخيغ ومائة سشة(, ىحه األزمشة 
لو عبلقة بالحخكة, وإْف لع "كانت محّفدًا ومحخكًا دعا الشبّي مغ خبللو القػـ لمسػاجية, ألّف الدمغ

القػـ واضعًا الدمغ بيغ أيجييع)ُبعثُت إليكع وأنا  فُيخاشب الشبّي صالح ,(ٖٗ)"يكغ الحخكة نفديا
ابغ ستة عذخ سشة وقج بمغُت مائة وعذخيغ سشة( وعميو يعخض عمييع ما سيغيخ األحجاث ألّنو 

ونسػذج الذخ "سيخخج عشيع)فقج سئستكع وسئستسػني( وىشا يدتجيب الفاعل الثاني في الحكاية 
, قـػ صالح, أصحاب الحزارة العسخانية الػاضحة,...كانػا في سعة مغ الستسثل ىيشا في ثسػد

, فيقبمػف السػاجية واالستعجاد لمخخوج مع إخخاج األصشاـ والصعاـ (ٗٗ)"العير, ونعسة وتخؼ,...
والذخاب, ودخػؿ الصعاـ والذخاب في الشز الدخدؼ ُيكدب الحكاية روحًا وواقعية, ويجّؿ عمى 

, وىحا ما كاف عميو حاليع مغ قبل, ومغ خبلؿ تقشية الحػار الحؼ دار بيغ (٘ٗ)االستقخار والثبات
الشبّي وقػمو تديخ األحجاث عمى وفق تدمدٍل مشصقّي قائع عمى الدببّية, فالحكاية مغ بجايتيا 
وحتى ذروتيا كانت خاضعة لمسشصق والسعقػؿ, وفي الحروة يتغيخ السكاف)تقجـ بشا إلى ىحا الجبل 

ألّف العجائبي الستسثل في الطيػرات واليػاجذ واإلستييامات والرػر "بًا مشيع(؛ وكاف الجبل قخي
والسػاقف واألحجاث فػؽ الصبيعية يحتاج في تجّميو إلى أمكشة, ىحه التي يجب أْف تتبلئع مع 

, وعشج ىحا السكاف يصمب القـػ السعجدة (ٙٗ)"شبيعتو السخعبة أو السعجدة والسثيخة لمتداؤؿ أو التخدد
جيبة وفي وقٍت خارؽ لقانػف الصبيعة)الداعة( ناقة بسػاصفات معيشة ومغ الجبل, فالصمب الع

عجيب ومعجد, فيدأؿ الشبي ربو وىشا يتحقق العجائبي)إىتداز الجبل, وانرجاعو, ثع خخوج الشاقة 
مشو(الحؼ أدىر القػـ)ما أسخع ما أجابظ ربظ( ثّع لع يمبثػا أْف شمبػا أمخًا معجدًا آخخ)فريل 

لشاقة( ىحه العجائب أحجثت إنقبلبًا, فبعجىا آمشػا ثّع ما لبثػا حتى كفخوا, وليحا كانت ىحه ا
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األحجاث سببًا لسيمظ القػـ وإنداؿ العقاب الذجيج, وىشا نمحع أّف الفعل الحكائي ُحكع بثشائّية)السا 
يٍغ ثّع ُيقَحع قبل والسا بعج( وىحا ىػ التقابل الدمشي, إذ تديخ فيو األحجاث عمى وفق نسطٍ مع

بحجٍث عجيب خارؽ لمصبيعة ُيفاجئ الستمقي فيشتقل الحجث إلى زمغ غيخ واقعي, وفي الدخد 
, وفي ىحه الحكاية (ٚٗ)الحكائي يعسج الدارد إلى تدخيع وتيخة الحكي أو قج يعسل عمى إبصاءه

بة فتباشأ نمحع أّف الخاوؼ بجأىا بالتتابع الدخيع لؤلحجاث حتى وصل إلى مػضع األحجاث العجي
الدخد, حتى يتع ترػيخ الحجث السخكدؼ في الحكاية)العجائبي(, ويدسى ىحا الشػع مغ الدخد 

فيخخؽ "بػ)الدخد العجيب السباِلغ(؛ ألّف الخاوؼ فيو يػضف الػصف السبالغ فيو لمطػاىخ السختمفة, 
, (ٛٗ)"يغ أو قػاعجبحلظ القػانيغ السعتادة ويشقل القارغ معو إلى عػالع ججيجة ال تخزع ألّؼ قػان

, وستبقى (ٜٗ)فالعجائبي خاصية مغ خرائز الفعل تخجع إلى شفػلتو وتستج إلى آفاؽ السجيػؿ
مختبصة ليذ في السخياؿ الفخدؼ, بل الجساعي اإلنداني, وليحا كاف ليحا الرشف مغ الحكايات 

 .(ٓ٘)حزػرّا كبيخًا في القخآف الكخيع وفي التفديخ مػضع البحث

ف نجج الصباشبائي يدتعسل مرصمح العجيب في حجيثو عغ السعجدات وفي تفديخ السيدا
, فيػ يخػ (ٔ٘)وكخامات األنبياء مخة وفي حجيثو عغ سخد تمظ الكخامات في قالب حكائي مخًة ُأخخػ 

أّف السعجدات ليدت مّسا تشكخه عادة الصبيعة بل مّسا يتعاوره نطاـ السادة, ويخػ أّف الفخؽ بيغ 
جدة الخارقة ىػ أّف األسباب الساّدية التي نخاىا تحقق أثخىا مع روابط صشع العادة وبيغ السع

مخرػصة زمانية ومكانية خاصة تقزي بالتجريج في التأثيخ, واألمخ العجيب يتسّيد بكػنو خارؽ 
لمعادة ال ُيجركو الحذ الداذج ألّنو يعتسج عمى الدصحية والسذيػد مغ نطاـ العّمة والسعمػؿ 

حجوث الحػادث الخارقة والعجيبة ال يدع العمع إنكارىا, فكع مغ األمػر  الصبيعييغ, ويخػ إفّ 
العجيبة الخارقة لمعادة يأتي بيا أرباب السجاىجة و أىل اإلرتياض يػميًا مسا تخاه العيػف ويشتذخ 

, ومشيا (ٕ٘)في الشذخيات و السدفػرات وتؤكجه الرحف بحيث ال يذظ العاقل في وقػعيا وتحققيا
ثاؿ ما أشمق عميو تدفيتاف تػدروؼ بػ)العجيب اأَلَدوؼ( وىػ إنجازات غيخ قابمة عمى سبيل الس

لمتحقيق في العرخ السػصػؼ إاّل إّنيا بعج كّل شيء مسكشة الحجوث فيسا بعج, فالعجائبي يقـػ 
عمى تخّدد الستمقي أماـ الحجث الغخيب, ويسكغ ليحا التخّدد أْف يشفخج بفخضيغ: فإّما انتساءه لمػاقع 

التكييف: حيث يػضع أواًل  وىػ الحؼ يتمقى ىشا إجخاء", واخيخًا فالستمقي (ٖ٘)و أّنو ثسخة لخياؿأ
 .(ٗ٘)"توبصبيعيّ شبيعي, يشتيي إلى اإلقخار بػ -وجيًا لػجو مع فعل فػؽ 

حافبًل بالحكايات العجيبة ومشيا ما نقمو عغ كتاب  ومغ ىشا نجج تفديخ الصباشبائي
"وكان يؽسف مؼ أجسل أىل زمانو قاؿ:  السعاني مدشجًا عغ أبي حسدة الثسالي عغ الدجاد

فمسا راىق يؽسف راودتو امخأة السمغ عؼ نفدو فقال: معاذ هللا إّنا أىل بيت ال يدنؽن فغمقت 
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فديا عميو فأفمت مشيا ىاربًا إلى الباب ففتحو االبؽاب عمييا وعميو وقالت: ال تخف وألقت بش
فمحقتو فجحبت قسيرو مؼ خمفو فأخخجتو مشو فأفمَت يؽسف مشيا في ثيابو فألفيا سيجىا لجى 
الباب قالت: ما جداء مؼ أراد بأىمغ سؽءًا إاّل أْن ُيدجؼ أو عحاب أليػ. قال فيّػ السمغ بيؽسف 

بل ىي راودتشي عؼ نفدي فدل ىحا الربي أُيشا  ليعحبو فقال لو يؽسف: ما أردت بأىمغ سؽءاً 
راود صاحبو عؼ نفدو؟ قال: كان عشجىا مؼ أىميا صبي زائخ ليا فأنطق هللا تعالى الربي 
لفرل القزاء فقال: أّييا السمغ أنعخ إلى قسيز يؽسف فإن كان مقجودًا مؼ قّجامو فيؽ الحي 

فمّسا سسع السمغ كالم الربي وما اقترو  راودىا, وإْن كان مقجودًا مؼ خمفو فيي التي راودتو.
ۥ يٌِ :أفدعو ذلغ فدعًا شجيجًا فجيء بالقسيز فشعخ إليو فمّسا رآه مقجودًا مؼ خمفو قال ليا ُُ إٍِه

ٌه َغِظيىٞ  َۖ إِنه َلۡيَدُك ٌه ٌۡ َهََٰذا  :( وقال ليؽسفٕٛ)يؽسفَلۡيِدُك ۡغرِۡض َع
َ
( وال ٜٕيؽسف)أ

يدسعو مشغ أحج واكتسو. قال: فمػ يكتسو يؽسف وأذاعو في السجيشة حتى قمؼ ندؽة مشيؼ: 
امخأة العديد تخاود فتاىا عؼ نفدو فبمغيا فأرسمت إلييؼ, ولّيأت ليؼ طعامًا ومجمدًا ثّػ أتتيؼ 

و وقطعؼ بإتخنج وآتت كل واحجة مشيؼ سكيشًا ثّػ قالت ليؽسف أخخج عمييؼ فمسا رأيشو أكبخن
تعشي في حبو. وخخجؼ  ىحا الحي لستششي فيوأيجييؼ وقمؼ ما قمؼ يعشي الشداء فقالت ليؼ: 

الشدؽة مؼ تحتيا فأرسمت كل واحجة مشيؼ إلى يؽسف سخًا مؼ صاحبتيا تدالو الديارة فأبى 
عمييؼ وقال: ااّل ترخف عشي كيجىؼ أصُب إلييؼ وأكؼ مؼ الجاىميؼ وصخف هللا عشو كيجىؼ. 

ا شاع أمخ يؽسف وامخأة العديد والشدؽة في مرخ بجا لمسمغ بعجما سسع قؽل الربي فمسّ 
ليدجشؼ يؽسف فدجشو في الدجؼ ودخل مع يؽسف فتيان, وكان مؼ قرتيسا وقرة يؽسف 

 .(٘٘)"في الكتاب قال أبؽ حسدة: ثّػ انقطع حجيث عمي بؼ الحديؼ ما قّرو هللا

الدجاد(ىحه الحكاية بػصف الذخرية الخئيدة فييا وىػ لقج افتتح الخاوؼ العميع)اإلماـ 
)كاف مغ أجسل أىل زمانو( مغ ىشا يبجأ بدخد الحكاية ألّف صفة الشبّي يػسف الشبّي يػسف

ىحه ىي السحّخؾ الخئيذ الحؼ ستجور حػلو أحجاث الحكاية, ثّع يبجأ ترػيخ األحجاث بريغة 
ة الحكاية الثانية والفاعمة والتي أشمق عمييا)امخأة السدخود)لّسا راىق راودتو...( وىشا تطيخ شخري

العديد( ثّع ما يمبث أْف يشتقل إلى صيغة السشقػؿ السباشخ)فقاؿ: معاذ هللا...( ويدتسخ عمييا ثّع 
يشتقل إلى صيغة السدخود)فّمسا شاع أمخ يػسف وامخأة العديد...( ثّع السشقػؿ السباشخ)فدجشو...(, 

يطيخ قجرة الخاوؼ عمى التحكع في  (ٙ٘)د, وصيغة السشقػؿ السباشخوالتشاوب بيغ صيغة السدخّ 
 الخصاب الدخدؼ. 

ومغ خبلؿ عخض أحجاث الحكاية نمحع أّف الخاوؼ وضع تحػالت العبلقة بيغ يػسف 
وامخأة العديد مغ مشطػر خارجي ثّع انتقل إلى الجاخل مع أصػات الذخريات, ثّع يتحػؿ إلى 
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يطيخ رؤية السحايجة, وإذا ما انتقمشا إلى السكاف في الحكاية)عشج  الخصج الخارجي لؤلحجاث وىحا
الباب, مجمذ في قرخ السمظ لمشداء)متكئًا(, الدجغ( في ىحه االمكشة حجثت انتقاالت جػىخية 
ومحػرية غّيخت مجخػ أحجاثيا فكّل مكاف كاف لو ُبْعجه وأثخه الخاص, )فألفيا سيجىا لجػ الباب( 

العديد وُتكذف حكيقتيا وخيانتيا, في السجمذ تشجىر الشداء مغ جساؿ ىشا يفتزح سّخ امخأة 
يػسف ويحجث األمخ العجيب بتقصيع أيجييغ ويدقط لػميغ لدليخا عمى حّبيا ليػسف ويتحػؿ 
مدخػ الحكاية مغ انتقاد زوجة العديد إلى الدعي مثميا وراء حّب يػسف, والسكاف الثالث وىػ 

مغ كيجىغ ومغ الربػ إلييغ ففيو الشجاة, فالسكاف كاف عشرخًا الدجغ والحؼ فيو خبلص الشبّي 
أساسيًا قامت عميو األحجاث والػقائع, ألّنو األرضية التي تتحخؾ عمييا شخريات الحكاية, وىحا 

 .(ٚ٘)يعكذ قيستو البالغة في الدخد الحكائي كػنو مغ أقصاب الشدق الدخدؼ السيسة

تحققت في أكثخ مغ مذيج)فأنصق هللا الربي(, ونمحع في ىحه الحكاية إّف العجائبية 
تقصيع الشداء أليجييغ دوف أْف يذعخف بحلظ)قّصعغ أيجييغ(, وجساؿ الشبّي يػسف)مغ أجسل أىل 
زمانو(, ففي كبلـ الربي الحؼ ىػ في السيج خخؽ لمعادة واألشفاؿ الخارقػف "ليع قجرات مألػفة 

ء األشفاؿ إعادة تذكيل حقل مػىبتيع كسا ولكغ في عسخ مبكخ غيخ مألػفة, وال يدتصيع ىؤال
, وىحا السفيػـ (ٛ٘)ليذ ىشاؾ شخيق مباشخ ما بيغ السعجدة في الرغيخ والعبقخية في الكبيخ"

عمى شّظ السمظ في الحكيقة  إذ يخّد يػسف نججه متحققًا في حكاية الربي مع يػسف
تي الحجث العجيب الحؼ يقمب بتػجيو الدؤاؿ إلى الربي بعج نفيو إتياـ زوجة السمظ, وىشا يأ

مػازيغ األحجاث فيشصق الربي مػجيًا السمظ إلى الػسيمة التي يدتيقغ بيا إلحقاؽ الحق) ُأنطخ 
إلى قسيز يػسف...(, وىحا األمخ العجيب أفدع السمظ وأذىمو)أفدعو ذلظ فدعًا شجيجًا(, وىحا 

لثاني, وىػ تقصيع الشدػة أليجييغ العشرخ العجائبي األقػػ في الحكاية, ثّع يأتي الحجث العجيب ا
دوف أْف يذعخف ألّنيغ ُشغمغ بخؤية الشبّي يػسف فأذىميغ جساُلو, وكأّنيّغ دخمغ في غيبػبة إلى 
عالع ُتخخؽ فيو القػاعج التي تشبشي عمييا اليقطة, وبيحا الفعل العجيب مغ الشدػة تشعصف الحكاية 

الشدػة ما يذابو عسميا وىػ مبلحقة الشبّي يػسف  إلى عجـ إلقاء اّلمـػ عمى امخأة العديد بل عسل
سّخًا, )فأرسمت كّل واحجة مشيغ الى يػسف سخًا...( وىشا نجج العجيب الثالث في الحكاية وىػ 
مجػ جساؿ الشبّي يػسف والحؼ تخؾ أثخًا خارقًا عمى نفػس الشداء وتختب عميو ما تختب مغ 

رسالة أنبياءه إلى البذخ, وكاف الدخد العجائبي  أحجاث, فيحه مغ السعجدات التي أّيج هللا بيا
 .(ٜ٘)بسثابة التػثيق والعخض ليحه السعجدات في الشرػص القخآنية والشبػية, وكتب التفديخ

 الحكاية الخخافية -ٗ
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تتسيد الحكاية الخخافية قجيسًا بكػنيا مقبػلة شعبيًا, واآلف قج ُتَعّج األحجاث الخيالية 
, وشخرياتيا رجاؿ صػفييغ أو قّجيديغ, أو (ٓٙ)مكاف ما مغ الخخافة الستعمقة بذخٍز واقعي أو

, والحكاية الخخافية تتدع بالتخكيد, واالكتفاء (ٔٙ)ُزّىاد معخوفيغ بالخػارؽ والكخامات, وأكثخىا وىسيّ 
, وتجسع بيغ القجيع والججيج والحكسة العسيقة (ٕٙ)بالزخورؼ مغ الكبلـ, والخسع القػّؼ لمذخرية

, فيي مثاؿ لكل ما ىػ خيالي وتػّىسي (ٖٙ)ؼ, وبيغ الجّج واليدؿ, والتجّيغ واإللحادوالخياؿ الرخ 
وال تػجج خخافة بجوف كحب, إذ ُيعج الذخط "وقج ُتشدب إلى رواة ال وجػد ليع في الػاقع و التأريخ, 

البلـز لػجػدىا, فيػ متػشغ في تخكيبيا ومتغمغل في نديجيا,...ىػ اختبلؼ مثيخ لمعجب في 
ع االفتخاضي لمسخوّيات الخخافية...الخخافة ناقػس خصخ يقخعو السخخفػف بػجو مجتسع صاـر العال

 (ٗٙ)"في قَيسو وأعخاقو وتقاليجه فيشبغي الححر مشيا ِلَسا فييا مغ االفتخاء, واالختبلؽ والفتشة

إّف صيغة مشاقمة الحكاية بيغ الخاوؼ والسخوؼ لو, ىي الدسة الخاصة التي تسيد العبلقة 
مكػنات البشية الدخدية لمحكاية الخخافية, وىي صيغة شفػية تعسل عمى تشديق مجسػعة مغ  بيغ

تخزع "الػقائع التي تقع لمبصل, وتعخضيا بػصفيا مذاىج تؤلف سمدمة مغ األحجاث, فالحكاية 
لصبيعة الخواية التي يتكفل بيا راٍو مفارؽ, يجعل انفرالو عّسا يخوؼ, عخضة لعجـ االىتساـ 

ـٍ مغ األحجاث وليحا فإّف روايتو ُتخخؽ في مػاضع كثيخة, بإخزاع  السخوؼ لدياؽ متصػر, ومتشا
 .(٘ٙ)مسا يجعل الحكاية الخخافية حاضشة لحكايات ثانػية كثيخة"

فالعجائبي والػىسّي والخارؽ سسات رئيدة في أفعاؿ الذخرية الخئيدية في الحكاية 
ألحجاثيا الكثيخ أو قج يححؼ مشيا الكثيخ وفي أكثخىا الخخافية, والتي بالتشاقل الذفػؼ قج يزاؼ 

 مفارقة لمػاقع رغع صجورىا مشو بجءًا.

تعّخض الصباشبائي في تفديخه إلى مفيػـ الخخافي مشتقجًا لبعس الخوايات التي جاءت في 
تفديخ بعس اآليات القخآنية, فخأػ أّف القرز الخخافية وضعتيا الذياشيغ إلضبلؿ الشاس 

, وبعس القرز الخخافية ُتشدب لمسبلئكة السشّدىيغ, وشّبو القرز الخخافية (ٙٙ)لدحخوتعميسيع ا
بخخافات اليػناف في الكػاكب والشجػـ, والتي وتشاقمػىا شعشًا باألنبياء وىي مغ دسائذ الييػد 
الحيغ يتسيدوف بتدَخبيع الجقيق ونفػذىع بيغ أصحاب الحجيث وتبلعبيع في الخوايات بكل ما 

"في الجر السشثؽر, أيزًا وأخخج سعيج بؼ جبيخ والخطيب وذكخ مغ ىحه الحكايات:  ,(ٚٙ)شاءوا
في تاريخو عؼ نافع قال: سافخت مع ابؼ عسخ فمّسا كان في آخخ الميل, قال: يا نافع أنعخ ىل 
طمعت الحسخاء؟ قمت ال, مختيؼ أو ثالثًا ثّػ قمت: قج طمعت. قال: ال مخحبًا بيا وال أىاًل. قمت: 

قال:  هللا نجػ مدّخخ سامع مطيع. قال: ما قمت لغ إاّل ما سسعُت مؼ رسؽل هللاسبحان 
 إّن السالئكة قالت: يا رب كيف صبخك عمى بشي آدم في الخطايا والحنؽب؟ قال: إني أبميتيػ
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وعافيتيػ. قالؽا لؽ كّشا مكانيػ ما عريشاك, قال: فاختاروا ممكيؼ مشكػ, فمػ يألؽا جيجًا أْن 
ختاروا ىاروت وماروت فشدال, فألقى هللا عمييسا الذبق؟ قمت وما الذبق؟ قال: يختاروا فا

الذيؽة, فجاءت امخأة ُيقال ليا الدىخة فؽقعت في قمؽبيسا فجعل كل واحج مشيسا يخفي عؼ 
صاحبو ما في نفدو ثػ قال أحجىسا لآلخخ ىل وقع في نفدغ ما وقع في قمبي؟ قال: نعػ, 

 ُأمكشكسا حتى تعمساني اإلسػ الحي تعخجان بو إلى الدساء وتيبطان فطالباىا ألنفديسا فقالت ال
فأبيا ثػ سأالىا أيزًا فأبت ففعال, فمّسا استطيخت طسديا هللا كؽكبًا, وقطع أجشحتيسا, ثّػ سأال 
التؽبة مؼ ربيسا فخّيخىسا فقال إْن شئتسا رددتكسا إلى ما كشتسا عميو, فإذا كان يؽم الكيامة 

شئتسا عحبتكسا في الجنيا وإذا كان يؽم الكيامة رددتكسا الى ما كشتػ عميو, فقال عحبتكسا, وإْن 
أحجىسا لراحبو إّن عحاب الجنيا يشقطع ويدول فاختارا عحاب الجنيا عمى عحاب اآلخخة, فأوحى 
هللا إلييسا أْن أئتيا بابل فانطمقا إلى بابل فخدف بيسا فيسا مشكؽسان بيؼ الدساء واألرض 

 .(ٛٙ)يؽم الكيامة" معحبان إلى

نمحع أف الخاوؼ)ابغ عسخ( قبل أْف يبجأ بدخد الحكاية مّيج ليا بسا ُيدسى بالعقج الدخدؼ 
والحؼ يتع بيغ الخاوؼ والسخوؼ إليو وفي ىحا العقج يتحقق التػاصل بيشيسا, وتطل الِرمة قائسة 

ورفزو لسا يخفزو,  بيشيسا حتى يزسغ الخاوؼ)ابغ عسخ( تعاشف السخوؼ إليو)نافع( مع ما يخيجه
ويكدبو لجانبو, ليحا يتػجو الخاوؼ إلى الستمقي بالخصاب مباشخة مدتعسبًل مجسػعة مغ الػسائل 

مباشخة وىػ بيحا ليذ ومشيا )وىػ الحاصل في ىحه الحكاية(:ىػ إسشاد الحكاية إلى الشبّي دمحم
الحاؿ كحلظ كاف مع سؤالو , وىحا (ٜٙ)بحاجة إلى تػثيق الدشج ورجالو فيكفيو مشو أّف الثقة رواه 

عغ الشجع ولفت نطخ الستمقي إليو, ليجعمو نقصة بجاية الدخد لمحكاية)قاؿ: يا نافع إنطخ ىل 
شمعت الحسخاء؟(, والشطخ إلى الدساء والتأّمل بسا فييا مغ شسذ وقسخ وكػاكب كانت مغ 

األرضي, وإّنسا سست مرادر الحكاية الخخافية "ذلظ أّف نطخة الذعػب لع تدتسخ مختبصة بالعالع 
نطخاتيا كحلظ إلى عالع الدساوات. فقج استخعى نطخىا القسخ وىػ يبدغ,... والذسذ وىي 
تذخؽ... وقج حاوؿ اإلنداف البجائي أْف يجج تفديخًا ليحه الطػاىخ, ومغ ىشا نذأت الحكايات 

بو بصمػع الشجع)ال , وىشا في ىحه الحكاية نجج الخاوؼ يعمل أمخيغ: االوؿ: عجـ تخحي(ٓٚ)التعميمية"
مخحبًا بيا وال أىبًل(, والثاني: وجػد ىحا الشجع في الدساء, ثع يبجأ باستخجاع األحجاث التي سبقت 
بدوغ ىحا الشجع في الدساء متشقبًل بيغ الدخد والحػار فالتجاخل بيشيسا تاـ مّسا يبّيغ قّػة الخاوؼ الى 

ا, كٍل مشيسا يخفي ما في نفدو عغ جانب وصفو الجانب الشفدي لمذخريات)وقعت في قمػبيس
وصف الدمػؾ اإلنداني عسػمًا بصخيقتيغ متسيدتيغ: الصخيقة األولى أْف يػصف "صاحبو( ويتع 

مغ وجية نطخ مخاقب خارجي يكػف مػقعو في الشز محجدًا أو غيخ محجد, وال يدتصيع أْف 
ف يػصف الدمػؾ مغ وجية يرف إاّل الدمػؾ الحؼ يسكغ أف يخاه الُسذاِىج, والصخيقة الثانية أ
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نطخ الذخز نفدو أو مغ وجية نطخ مخاقب كّمي الحزػر قادر عمى أْف يتغمغل في وعي ذلظ 
الذخز. وفي مثل ىحا الشػع مغ الػصف نخػ العسمية الجاخمية مكذػفة, مثل األفكار والسذاعخ 

 أْف يتأّمل في واإلدراكات الحدية والعػاشف, وىي متاحة لمسخاقب الخارجي الحؼ ال يدتصيع إالّ 
, وىحا (ٔٚ)"مثل ىحه العسميات, مدقصًا تجخبتو الخاصة عمى الطػاىخ الخارجية لدمػؾ إنداٍف ما

ما نخاه في ىحه الحكاية في وصف الذخريات مخة بالحػار, ومخة بالدخد, وُأخخػ مباشخة ) لػ كّشا 
مػبيسا,...(, ونمحع في مكانيع ما عريشاؾ, ألقى هللا عمييسا الذبق, قاؿ الذيػة, فػقعت في ق

ىحه الحكاية أّف الخخافة وقعت في استعساؿ السخأة لئلسع الحؼ تعخج بو السبلئكة إلى الدساء, فمّسا 
استصيخت بو تحػلت إلى نجع, إاّل إّف الخاوؼ لع يبجأ بصخحيا فجأة وىحه مغ سسات الحكاية 

فبلبّج ليا مغ بجاية ونياية وغالبًا ما الخخافية فيي ال تبجأ فجأة بالحخكة كسا إّنيا ال تشتيي فجأة 
, وىشا حّجد الخاوؼ مريخ السخأة  والسمكيغ مختتسًا بو ( ٕٚ)يكػف ختاميا ذكخ مريخ الذخز

وىحه قرة خخافية تشدب إلى "حكايتو, و لمصباشبائي وقفة نقجية تعميمية عمى ىحه الحكاية قاؿ: 
ع و شيارة وجػدىع عغ الذخؾ و السبلئكة السكخميغ الحيغ نز القخآف عمى نداىة ساحتي

وىي كػكبة  -و أنيا أضحػكة-السعرية...و تشدب إلى كػكبة الدىخة أنيا امخأة زانية ُمدخت
َْارِ سساوية شاىخة في شميعِتيا و صشِعيا أقدع هللا تعالى عمييا في قػلو ٱۡۡلَ

عشرخىا وكسيتيا (, عمى أّف عمع الفمظ أضيخ اليـػ ىػيتيا وكذف عغ ٙٔ)التكػيخٱهُۡمنهِس 
, وىحا دليل عمى أّف ىحه الحكاية الخخافية ىي مغ بقايا األساشيخ (ٖٚ)"وكيفيتيا وسائخ شؤونيا

, فالصباشبائي أورد بعزًا مغ ىحه الحكايات في تفديخه مغ (ٗٚ)التي لْع يعج الشاس يعتقجوف فييا
 .(٘ٚ)ف الكخيع وبياف معانيوباب الشقج وبياف السديف والسشتحل مغ الحكايات الػاردة في تفديخ القخآ

  ثانيًا: وظائف الحكاية 

زخخ السػروث الدخدؼ العخبي بالكثيخ مغ الحكايات الستشػعة والتي شالسا كانت مخآة 
عاكدة لخوح األدب العخبي بسا احتمو مغ مكانة فيو بعج الذعخ, وكاف ليحا السػروث الحكائي 

ذّكل الػضائف العشاصخ األساسية لمحكاية, ت"الدخدؼ رسائل ووضائف قّجميا عبخ األجياؿ, إذ 
وىي عشاصخ ُيبشى عمييا سيخ األحجاث,...ويترل بيحا أّف نطامًا كامبًل لتػصيل السعمػمات قج 

, والحكايات الػاردة في التفديخيغ)نػر (ٙٚ)"شػِّر في الحكاية وفي أشكاؿ فّشية أّخاذة, أحياناً 
فإلى جانب بياف معاني القخآف وتفديخه نجج فييا التػثيق الثقميغ, والسيداف( تتجاخل فييا الػضائف 

والتعميع, والتخبية, والتخغيب, والتخىيب,...كسا نجج في الحكاية الػاحجة أكثخ مغ وضيفة, فالػضيفة 
في الحكاية تتحّجد عمى وفق داللتيا في مجخػ الحبكة التي تطيخ فييا أْؼ شبقًا لمجور الحؼ 

 , ومغ أضيخ وضائف الحكايات في التفديخيغ ما يمي: (ٚٚ)تؤديو عمى مدتػػ الحبكة
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 الؽظيفة التعميسية والتخبؽية -ٔ

ُيعج السػروث الحكائي دائخة معارؼ مختمفة ألّنو َصَجر مغ األنداف ليعبِّخ عّسا يسخ بو 
سػاء كاف خيااًل أـ حكيقة, والحكايات الػاردة في التفديخيغ لْع تقترخ وضيفتيا عمى التفديخ 

مغ األشياء التي "سا كانت وسيمة تعميسية تخبػية ىادفة, فالتخبية والتعميع في الحكايات حدب, إنّ 
يسيل إلييا اإلنداف, وإّف دورىا في التخبية كبيخ, إذ تعسل عمى جحب االنتباه والتذػيق, مّسا يييئ 

نفػس  لئلنداف استكباؿ السادة السخوية عغ شخيق القرة, إضافة ِلّسا ليا ِمغ أثٍخ عطيٍع في
يديل مغ خبللو معخفة معاني  (ٛٚ)"الستعمسيغ وخاصة إذا ُوضعت في أسمػب عاشفي مؤثِّخ

اآليات وألفاضيا ومفخداتيا, وكحلظ األحكاـ والذخائع, وأسباب الشدوؿ, وتعّجد اآلراء, والِعَطات, 
ي التفديخيغ, والعبخ, مّسا يقّػـ سمػؾ اإلنداف ويػّجيو..., وىحا ما لسدشاه في الحكايات الػاردة ف

"بإسشاده إلى دمحم بؼ أبى اسحاق الخفاف قال: حجثشي عّجة مؼ أصحابشا ففي تفديخ نػر الثقميغ 
أّن عبجهللا الجيراني أتى ىذام بؼ الحكػ فقال لو: ألغ رب؟ فقال: بمى. قال قادر قال: نعػ 

رغخ الجنيا؟ فقال قادر قاىخ. قال: يقجر أن يجخل الجنيا كميا في البيزة ال تكبخ البيزة وال ت
 ىذام: الشعخة, فقال لو: قج أنعختغ حؽاًل, ثػ خخج عشو فخكب ىذام إلى أبى عبجهللا

عميو فأِذن لو, فقال لو: يا ابؼ رسؽل هللا أتاني عبجهللا الجيراني بسدألة ليذ  فاستأذن
ي كيت وكيت :عّساذا سألغ؟ فقال: قال لالسعّؽل فييا إاّل عمى هللا وعميغ, فقال لو أبؽعبجهللا

: يا ىذام كػ حؽاسغ؟ قال: خسذ قال: أييا أصغخ؟ قال: الشاظخ, قال: وكػ فقال أبؽعبجهللا
قجر الشاظخ؟ قال: مثل العجسة أو أقل مشيا, فقال لو: يا ىذام فانعخ أمامغ وفؽقغ واخبخني 

: لو أبؽعبجهللابسا تخى, فقال: أرى سساًء وأرضًا ودورًا وقرؽرًا وتخابًا وجبااًل وأنيارًا, فقال 
إّن الحي قجر أْن يجخل الحي تخاه العجسة أو أقل مشيا قادر أْن يجخل الجنيا كّميا البيزة ال 
ترغخ الجنيا وال تكبخ البيزة, فانكّب ىذام عميو وقبل يجيو ورأسو ورجميو وقال: حدبي يا 

 .(ٜٚ)ابؼ رسؽل هللا, والحجيث طؽيل أخحنا مشو مؽضع الحاجة"

آ أوردىا العخوسي في تفديخ قػلو تعالىىحه الحكاية  ًَ ۡىَۖ ُُكه ُِ ةَۡصََٰر
َ
ُق ََيَۡطُف أ يََكاُد ٱهََۡبۡ

ةَۡصَٰرِ 
َ
ػِِّۡى َوأ ًۡ َب بَِس َِ ُ ََّلَ ْۡ َشآَء ٱَّلله َ ْ  َول ْا ۡظوََى َغوَۡيِّۡى قَاُم

َ
ٓ أ ْ ػِيُِ ِإَوذَا ْۡا َش ُّى يه َ َضآَء ل

َ
ِ أ

َٰ ُكّ َ لََعَ ِِۡى  إِنه ٱَّلله
ءٖ قَدِ  فيػ وحجه القادر عمى كّل شيء, وفي  ( ففي ىحه اآلية بياف لقجرة هللإٓ)البقخةيرٞ ََشۡ

الحكاية ىشا محػر رئيذ تجور حػلو أحجاثيا وىػ)وجػد هللا وقجرتو( فشجج الخاوؼ)دمحم بغ أبي 
إسحاؽ( قّجـ مخوّيو عبخ عجد مغ الخواة)حجثشي عّجة مغ أصحابشا( وىحا يقتزي التشديق بيغ 

, وبجأ بدخد أحجاث الحكاية عمى وفق (ٓٛ)وىحه )وضيفة تقجيع الخواة تحت الحكي( السخويات
التختيب الدمشي السشصقي القائع عمى الدببّية, تبجأ األحجاث بدؤاؿ الذخرية التي ضيخت أّواًل)عبج 
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, يػّجو الدؤاؿ لمذخرية الثانية)ىذاـ وقجرتو هللا الجيراني( وىػ رجل ممحج ُمَذكِّظ بػجػد هللا
ابغ الحكع( وىحا الدؤاؿ ىػ السحخؾ الخئيذ ألحجاث الحكاية, ومغ خبلؿ تقشية السذيج يرػر 
الخاوؼ األحجاث مغ خبلؿ حػار الذخريات دوف أْف يتجّخل, فيػ متتبع لمذخريات بخؤية واحجة 
وىػ يعخؼ نفذ األشياء التي تعخفيا شخريات الحكاية, التي ترل إلى ذروتيا حيغ شمب 

ألّنو وقف عاجدًا عغ اإلجابة عغ سؤاؿ السذّكظ)الجيراني( ولكي يدتشجج ىذاـ السيمة 
( في حّل عقجة الدؤاؿ عغ القجرة والػجػد)محػر الحكاية( بالذخرية الفاعمة)اإلماـ الرادؽ

فيجج الجػاب العمسي بصخيقة تعميسية تخبػية تبجأ بالتجرج والتسييج لصخح الجػاب, وتخسيخ السعمػمة 
حػارؼ بيغ الذخريتيغ, والحؼ تختب عميو البياف والػضػح عشج ىذاـ, ) مغ خبلؿ أسمػب 

فانكب ىذاـ عميو  وقاؿ حدبي يا ابغ رسػؿ هللا(, فاستصاع الخاوؼ أْف يدبكيا بذكل مػجد دوف 
أْف ُيخل بالسغدػ مشيا, وىي عمى إيجازىا أْثَخت الجانب التفديخؼ في بياف قجرة هللا تعالى في 

خ, إلى جانب األسمػب التذػيقي ورفجت الجانب التعميسي والتخبػؼ ففييا اآلية مػضع التفدي
صػرة تصبيكية تعميسية لبياف وجػد الخالق وقجرتو, ونعسة البرخ, والبريخة, وفي التفديخ العجيج 

 .(ٔٛ)مغ الحكايات التي أّدت وضيفة تعميسية تخبػية بذكل واضح

(مغ سػرة الجىخ, والتي ٕٕ-ٔه لآليات)ومغ الحكايات التي أوردىا الصباشبائي في تفديخ 
فييا معاني تخبية الشفذ وتعميسيا عمى حدغ الطغ باهلل تعالى وشاعتو, واإليساف بقجرتو والربخ 

"في الكذاف وعؼ ابؼ عباس أن الحدؼ عمى شاعتو إلى جانب إلى معشى اإليثار والثبات,...
أبا الحدؼ لؽ نحرت عمى  في ناس معو فقالؽا: يا والحديؼ مخضا فعادىسا رسؽل هللا

ولجك]ولجيغ ظ[ فشحر عمي و فاطسة و فزة جارية ليسا إن بخِءا مسا بيسا أن يرؽمؽا ثالثة 
أيام فذفيا و ما معيػ شيء. فاستقخض عمي مؼ شسعؽن الخيبخي الييؽدي ثالث أصؽع مؼ 

وا شعيخ فطحشت فاطسة صاعا واختبدت خسدة أقخاص عمى عجدىػ فؽضعؽىا بيؼ أيجييػ ليفطخ 
فؽقف عمييػ سائل و قال: الدالم عميكػ أىل بيت دمحم مدكيؼ مؼ مداكيؼ السدمسيؼ 
أطعسؽني أطعسكػ هللا مؼ مؽائج الجشة فآثخوه و باتؽا لػ يحوقؽا إال الساء و أصبحؽا صياما. فمسا 
أمدؽا ووضعؽا الطعام بيؼ أيجييػ وقف عمييػ يتيػ فآثخوه, و وقف عمييػ أسيٌخ في الثالثة 

فمسا  ا مثل ذلغ, فمّسا أصبحؽا أخح عمي بيج الحدؼ و الحديؼ و أقبمؽا إلى رسؽل هللاففعمؽ 
أبرخىػ و ىػ يختعذؽن كالفخاخ مؼ شجة الجؽع قال: ما أشج ما يدؽءني ما أرى بكػ فانطمق 
معيػ فخآى فاطسة في محخابيا قج ِالترق ظيخىا ببطشيا و غارت عيشاىا فداءه ذلغ فشدل 

 .(ٕٛ)يا دمحم ىشأك هللا في أىل بيتغ فأقخأه الدؽرة" جبخيل وقال: خحىا
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أّوؿ ما نمحطو في ىحه الحكاية أّف شخرياتيا تتحخؾ شػاؿ الحكاية وىحه الحخكة تجعل 
, فالخاوؼ)ابغ عباس( (ٖٛ)ىحه الذخريات حيَّة في ذاكخة الستمقي حتى بعج انتياء سخد الحكاية

أبجع في ترػيخ شخريات الحكاية وقجرتو واضحة في تجديج األدوار والترخفات التي صجرت 
إدراكو إلمكانيات الذخرية اإلندانية "مشيع تحت ضخوؼ معيشة معتسجًا عمى الكياس وعمى 

والفصشة إلى ولصاقاتيا الكامشة, وىحا اإلدراؾ يتػقف عمى فيسو لذخريتو وقجرتو عمى استبصانيا, 
وشفائيسا)فذفيا وما معيع شيء(, شسعػف)خيبخؼ , فسخض الحدشيغ(ٗٛ)"أحاسيديا الجاخمية

مخة ُأخخػ وفي ضخؼ  ييػدؼ(, سائل)مدكيغ(, و سائل)يتيع(, و سائل)أسيخ(, الحدشيغ
)ما أشج ما يدػءني, فداءه آخخ مع أبييسا)يختعذػف كالفخاخ مغ شّجة الجػع(, والشبّي دمحم

)في محخابيا قج الترق ضيخىا ببصشيا وغارت عيشاىا(, جّدج الػصف اخيخًا فاشسةذلظ(, 
مسا ُيطِيخ بخاعة الخاوؼ في ترػيخ أحػاليع, ووضعيا صػرة حّية أماـ ناضخ الستمقي مّسا يداعج 
في خمق تفاعل بيغ الستمقي وشخريات الحكاية, كػنيا تحسل وضيفة تخبػية وتعميسية وىي 

, واإليثار, والرجقة, وأوّليا وأوالىا اإليساف باهلل تعالى والتػجو بسا يسمي الربخ, والذكخ, و  الكـخ
بو الخسػؿ عمى العباد مغ الخسائل اإلليية,...,كل ىحه السعاني التخبػية تحتػييا أحجاث ىحه 
الحكاية وفي اإلبصاء في الترػيخ تتزح ىحه السعالع بذكل جمي لمستمقي وتربح ألرق في 

ي ذاكختو, كسا تػجج آلّية ميسة ُأخخػ في الحكاية ال يسكغ تجاوزىا وىي ما ُيدسى ذىشو وأركد ف
, وىػ في ىحه الحكاية تجييد الصعاـ (٘ٛ)بالتػاتخ الدخدؼ وىػ تكخار الحجث في الشز الدخدؼ

لتشاولو فيصخؽ سائل الباب فيعصػه الصعاـ ويبيتػف لع يحوقػا إاّل الساء, يتكخر ثبلث مخات في 
عمى التػالي رغع قرخىا, وىحا التكخار يؤدؼ وضيفة رسع "الرػرة الذخرية األخبلقية... الحكاية 

والتي ىي أحج متغيخات الشػع الػصفي ترجر في أغمب األحياف...عغ تكجيذ سسات 
وىػ سخد أكثخ مغ مخة ما حجث أكثخ مغ مخة... ", وىشا يدسى بػ)الدخد الستعجد(,(ٙٛ)"تخّددية

أّف ىحه األحجاث تتكخر في الخواية لكشيا بصخيقة مختمفة في الدخد  وُيبلحع في ىحه الحالة
. وفي ىحا التكخار وضائف ُأخخػ مشيا تأكيج السعاني, وتثبيتيا في ذىغ الستمقي, (ٚٛ)والرياغة"

وتسجيج مزسػف الحكاية, وإثخاء الترعيج الجاللي والسخكدية لمسحػر الخئيذ في الحكاية إلى 
 .(ٛٛ)التفريل لمسعاني التخبػية والتعميسيةجانب الرػرة الجسالية و 

 الؽظيفة االعتبارية  -ٕ

جاءت بعس الحكايات بسعاٍف تبلمذ الشفذ اإلندانية في دالالتيا عمى التخغيب 
والتخىيب والتيحيب, فالتخغيب بعسل الخيخ مغ خبلؿ حكايات تجحب الستمقي إلى حب الخيخ 

سحخمات والسػبقات, لخدع اإلنداف عغ الحنػب, واألخبلؽ السثمى, والتخىيب لكّف الشفذ عغ ال
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وتيحيب الشفذ اإلندانية وحّثيا عمى فزائل األخبلؽ, فالخاوؼ فييا يرّػر شخرية البصل 
. ففييا وضيفة االعتبار, والِعطة (ٜٛ)برفات عالية إلى جانب ما يتخمميا مغ الِعَبخ واألحجاث

يغ الغانسيغ, والخاسخيغ اليالكيغ, وكحلظ الثػاب والحكخػ, والػعج والػعيج تخغيبًا وتخىيبًا, لمفائد 
 .(ٜٓ)والعقاب في الجنيا واآلخخة

"تفديخ العياشي عؼ عاصػ بؼ السرخي رفعو قال: إّن فخعؽن وقج نقل العخوسي مغ 
, وجعل فيسا بيشيا آجامًا وغياضًا وجعل فييا بشى سبع مجايؼ يتحرؼ فييا مؼ مؽسى

بعث هللا مؽسى إلى فخعؽن فجخل السجيشة فمّسا رآه اأُلسج  اأُلسج ليتحرؼ بيا مؼ مؽسى, فمّسا
تبربرت وولت مجبخة, قال: ثػ لػ يأِت مجيشة إاّل انفتح لو بابيا حتى إنتيى إلى قرخ فخعؽن 
الحى ىؽ فيو قال: فقعج عمى بابو وعميو مجرعة مؼ صؽف ومعو عراه فمسا خخج اآلذن قال 

اّنى رسؽل مؼ رّب فت اليو قال: فقال لو مؽسى:لو مؽسى: أستأذن لي عمى فخعؽن, فمػ يمت
قال: فمػ يمتفت إليو.قال: فسكث بحلغ ما شاء هللا يدألو أْن يدتأذن لو قال: فمسا  العالسيؼ

فزخب  أكثخ عميو قال لو: أما وجج رّب العالسيؼ مؼ يخسمو غيخك؟ قال: فغزب مؽسى
الباب بعراه فمػ يبق بيشو وبيؼ فخعؽن باب إاّل انفتح حتى نعخ إليو فخعؽن وىؽ في مجمدو, 
فقال: أدخمؽه قال فجخل إليو وىؽ في قّبة لو مختفعة كثيخة االرتفاع ثسانؽن ذراعا, قال: فقال: 

ى عراه إّني رسؽل رب العالسيؼ إليغ, قال: فقال: فأت بآية إْن كشت مؼ الرادقيؼ قال: فألق
وكان لو شفتان فإذا ىي حيَّة قج وقع إحجى الذفتيؼ في األرض والذفة األخخى في أعمى 
الكّبة, قال: فشعخ فخعؽن في جؽفيا وىي تمتيب نيخانًا قال: وأىؽت إليو فأحجث وصاح: يا 

 .(ٜٔ)مؽسى خحىا"

واحجة وىي أّوؿ ما يسكغ لمقارغ مبلحطتو في ىحه الحكاية أّنيا تذتسل عمى فكخة مخكدية 
تبميغ الشبّي رسالة رّبو, يتصػر فييا الحجث ويشسػ نسػًا فّشيًا في حبكة متكاممة, وشخريات ىحه 

, فخعػف(  وىحا يػسسيا بالسفخدة مغ حيث الحكاية فاعمة و ذات مبلمح متسيدة)الشبّي مػسى
 . (ٕٜ)الذكل القرري

شخرية رئيدة وفاعمة في وأسشج السفدخ الحكاية إلى راٍو عميع بجأ حكايتو بحكخ اسع 
غ مغ الذخرية الخئيدة اأُلولى والسحػرية في  الحكاية)إّف فخعػف( وبجأ بدخد ما فعمو لمتحرُّ

( عمى وفق آلّية التدخيع, ويبجأ التباشؤ الدخدؼ بعخض مذيج دخػؿ مػسى الحكاية)مػسى
الخاوؼ لمجػ العاـ السجيشة التي بشاىا فخعػف وتحّرغ بيا فيي واحجة مغ سبع ُمُجف, إّف َوصف 

, (ٖٜ)كالسكاف في ىحه الحكاية يسّثل مؤشخًا عمى الصبيعة الحاتية باإلضافة إلى وضيفة اإليحاء
فترػيخ بشاء مجف وحرػف حػؿ)فخعػف( وكحلظ األشجار الكثيفة )اآلجاـ( واألسػد التي فييا و 
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ة الحكاية)فخعػف( الحاجب كّل ىحه األجػاء وىحا السشاخ يرّػر حالة الخػؼ والخعب عشج شخري
( فاألجػاء التي ضيخ فييا في الحكاية تطيخ , أّما بالشدبة لمذخرية الخئيدة الفاعمة)مػسى

قػتو وثباتو)دخل السجيشة يشفتح لو بابيا, األسػد تتسمق لو)تبربرت,وّلت مجبخة(, قعػده عمى 
شخًا عمى ذاتو, الباب )باب فخعػف(, ثػبو مغ الرػؼ)مجرعة مغ صػؼ(, ومعو العرا( كّميا مؤ 

ووضيفتيا اإليحاء بسا تحجثو الذخرية وكحلظ ترػِّر شبيعتيا إثشاء أحجاث الحكاية, إّف األحجاث 
العجائبية في ىحه الحكاية)خػؼ اأُلسػد مغ مػسى, ِانفتاح األبػاب أمامو, تحّػؿ العرا إلى حيَّة 

ارًا( كّل ىحا بسخأػ ومدسع مغ ليا شفتاف واحجة عمى األرض واأُلخخػ أعمى الكّبة, جػفيا يمتيب ن
فخعػف جعمو يجخل في رلبة وىالو ما رآه وأذعخه وىحه مغ وضائف العجائبي السيسة ألّنو يخمق 

. كسا نبلحع أّف (ٜٗ)أثخًا خاصًا مغ الخػؼ والتيػيل, والتػتخ, ويييء تشطيسًا مشزغصًا لمحبكة
مع سبع ُمُجف,)استْأذف لي عمى فخعػف( التػاتخ الدخدؼ)لْع يأِت مجيشة إاّل إنفتح لو بابيا, ىحا 

, (ٜ٘))أكثخ عميو(, )قاؿ: إّني رسػؿ مغ رّب العالسيغ(, فشجج سخد تكخارؼ متذابو, وسخد مفخد
وىحا اأُلسمػب الدخدؼ يديع بذكل كبيخ في ترػيخ األحجاث بحدب ما يتصمبو مػضػع 

تتعمق بالجدج, في تحكيقو الحكاية, ومغ األمػر التي ال يسكغ تجاوزىا في ىحه الحكاية قزية 
وضيفة العجائبي سػاًء في التخغيب أو التيػيل فالجدج لو دور في الجيغ, والسػت والسجتسع 

, ومغ وضائف الجدج ىشا ما حجث لفخعػف حيغ أىػت عميو (ٜٙ)والدمصة واألنا األعمى
آَؿ إليو حاؿ  الحيَّة)فأحجث وصاح( ىحا االضصخاب في الذخرية وتجىػرىا كاف ترػيخًا حّيًا ِلسا

فخعػف بعج التدمط والتعالي إلى الخعب واالنتكاس والخلبة, كل ىحه اآلليات وغيخىا في ىحه 
الحكاية كانت ترّب في تػضيف الدخد ألداء وضيفة نفدية اعتبارية ثابتة وىي قجرة هللا عمى 

 .(ٜٚ),...عباده, وتأييجه ألنبياءه

رد الصباشبائي حكايات تحجثت عغ ( مغ سػرة فاشخ أو ٕٖ -ٖٔوفي تفديخه لآليات)
إلى أنصاكية, يجعػف الشاس إلى تخؾ عبادة  رسػليغ مغ الحّػارييغ بعثيسا الشبّي عيدى

"قال وىب بؼ مشبو: بعث عيدى ىحيؼ األوثاف والتػجو إلى عبادة الخحسغ ومغ ىحه الحكايات: 
ميسا فخخج السمغ ذات الخسؽليؼ إلى أنطاكية فأتياىا و لػ يرال إلى ممكيا و طالت مجة مقا

يؽم فكّبخا و ذكخا هللا فغزب السمغ و أمخ بحبديسا و جمج كّل واحج مشيسا مائة جمجة. فمسا 
ب الخسؽالن و ُضخبا, بعث عيدى شسعؽن الرفا رأس الحّؽارييؼ عمى أمخىسا ليشرخىسا  ُكحِّ

بخه إلى السمغ فجخل شسعؽن البمج متشكخًا فجعل يعاشخ حاشية السمغ حّتى أندؽا بو فخفعؽا خ
فجعاه و رضَي عذختو و أنذ بو و أكخمو. ثػ قال لو ذات يؽم: أّييا السمغ بمغشي أنغ حبدت 
رجميؼ في الدجؼ و ضخبتيسا حيؼ دعؽاك إلى غيخ ديشغ فيل سسعت قؽليسا؟ قال السمغ: حال 

لسمغ الغزب بيشي و بيؼ ذلغ. قال: فإن رأى السمغ دعاىسا حتى نتطّمع ما عشجىسا. فجعاىسا ا
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فقال ليسا شسعؽن: مؼ أرسمكسا إلى ىاىشا؟ قاال: هللا الحي خمق كل شيء ال شخيغ لو. قال: و 
ما آتاكسا؟ قاال: ما تتسشاه, فأمخ السمغ حتى جاءوا بغالم مطسؽس العيشيؼ و مؽضع عيشيو 
كالجبية فسا زاال يجعؽان هللا حّتى انذق مؽضع البرخ فأخحا بشجقتيؼ مؼ الطيؼ فؽضعا في 

قتيو فرارتا مقمتيؼ يبرخ بيسا فتعجب السمغ ثػ قال شسعؽن لمسمغ: أرأيت لؽ سألت إليغ حج
حتى يرشع صشيعا مثل ىحا؟ فيكؽن لغ و ألىمغ شخفا. فقال السمغ: ليذ لي عشغ سخ إن 
إليشا الحي نعبجه ال يزخ و ال يشفع. ثػ قال السمغ لمخسؽليؼ: إن قجر إليكسا عمى إحياء ميت 

. قاال: إليشا قادر عمى كّل شيء فقال: السمغ إّن ىاىشا ميتًا مات مشح سبعة أيام آمشا بو و بكسا
لػ نجفشو حتى يخجع أبؽه و كان غائبًا فجاءوا بالسيت و قج تغيخ و أروح فجعال يجعؽان ربيسا 
عالنية و جعل شسعؽن يجعؽ رّبو سخًا فقام السيت و قال ليػ: إّني قج مّت مشح سبعة أيام 

بعة أودية مؼ الشار وأنا أححركػ ما أنتػ فيو فآمشؽا باهلل فتعجب السمغ, فمّسا عمػ وأدخمت في س
شسعؽن أّن قؽلو أّثخ في السمغ دعاه إلى هللا فآَمؼ وآمؼ ِمؼ أىل مسمكتو قؽم و كفخ 

  .(ٜٛ)آخخون"

نمحع أف ىحه الحكاية قائسة عمى الدخد السػضػعي, والعبلقة في تدمدل أحجاثيا قائسة 
عمى الدببية, والعشرخ الحيػؼ فييا ىػ التكثيف المغػؼ في ترػيخ أحجاثيا فسخة يدتعسل 
اإليجاز ومخة التفريل بحدب ما يقتزيو الدخد, مسا يطيخ المغة اإلبجاعية في الدخد الحكائي, 

كاية ذكخ الخاوؼ السكاف)إنصاكية( الحؼ ذىب إليو الخسػالف وتبعيسا إليو شسعػف, وفي أّوؿ الح
والسكاف ُيذّكل إيقاعًا نفديًا عسيقًا في شخيقة إنذاء شعخية الشز الدخدؼ ومغ خبللو "تبجو المغة 

, (ٜٜ)الدخدية مذبعة بحالة شعخية نفدية عالية, تجعل السكاف محػرًا سخديًا في تذكيل القّرة"
ج حبذ الخسػليغ يشتقل الخاوؼ إلى سخد رحمة شخرية محػرية في الحكاية)شسعػف الرفا( وبع

والحؼ يدعى إلى اليجؼ نفدو في الحكاية وىػ الجعػة إلى عبادة هللا وتخؾ عبادة األوثاف , وبعج 
و تسييجه لسيستو, يخجع الذخريتاف الخئيدتاف إلى الحخكة في الحكاية لُيثيخا دىذة السمظ ويخؽ قمب

ويعتِبخ مّسا رآه مغ السعاجد فيجخل اإليساف إلى قمبو, ويتػجو إلى عبادة هللا الػاحج, فكّل ما في 
نديج الحكاية مغ لغة ووصف, وحػار, وسخد,... صّب في خجمة الحجث, وأسيع في ترػيخه 

بحيث ُيربح كالكائغ الحي لو شخرية مدتقمة يسكغ التعخؼ عمييا. فاألوصاؼ في "وتصػيخه 
ة, ال ُتراغ لسجخد الػصف, بل ألّنيا تداعج الحجث عمى التصػر, ألّنيا في الػاقع جدء مغ القر

, إّف مثل ىكحا حكايات ترب في معاٍف كثيخة السيسا االعتبار والػضيفة (ٓٓٔ)"الحجث نفدو
الشفدية حيث تسكِّغ الشفذ اإلندانية مغ الخخوج مغ: القيػد االجتساعية, والسحخمات, وُتعَتبخ 

, وعػنًا لفيع (ٕٓٔ), ففييا تبرخة لمباحث الستأّمل(ٔٓٔ)دًا مباشخًا ليا عغ شخيق االعتبار والتفّكخمتشفَّ 
, وفي مجار التخغيب والتخىيب والتيحيب كاف لسثل ىحه الحكايات (ٖٓٔ)قرز اآليات القخآنية
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يا فاعمية في الجاللة عمى السعاني التي تبلمذ الشفذ اإلندانية وتثيخ انتباىيا وُتحجُث دىذت
 .(ٗٓٔ)وتفاعميا مع معاني الشز وأىجافو وداللتو

 الؽظيفة اإلشيارية  -ٖ

تسثل الحكايات رؤية لمعالع أو الػاقع االجتساعي الحؼ تخسسو؟ وبعس ىحه الحكايات 
تربح فزاًء إشياريًا, وتذّكل رؤية ذاتية تجاه أشخاص معشييغ, أو أحجاث ثقافية مسيدة, 

الدخد حالة تذخيرية تقػد إلى صّب الكيع ضسغ التجفق الدمشي, وفي حالة اإلشيار, فإّف "و
السقرػد بالدخدية ىػ تسفرل الػصمة ضسغ شػلية زمشية مجركة مغ خبلؿ اإليحاء بػجػد 
وضع بجئي تتخّممو لحطة نقز تمييا لحطة ثانية تختع الجورة الحخكية...إّف الرػرة اإلشيارية 

ع مزسػنيا وتػسيع دائخة فعاليتو إستشادًا إلى تدخيج العبلقات االجتساعية وتقجيسيا تدعى إلى تعسي
أصبح اإلبجاع ", ففي الػضيفة اإلشيارية لمحكايات (٘ٓٔ)"عمى شكل أدوار ومػاقع ووضائف

اإلشيارؼ واقعة اجتساعية...ثقافية...إّف اإلشيار...يقجـ إلى السجتسع فخجة بالسجاف قج تكػف 
غشًى في الذكل والسزسػف في زمانشا ىحا حيث الكثيخ مغ الػسائط والفشػف  خبّلقة وأكثخ

, ورغع تجاخل الػضائف في الحكايات الػاردة في التفديخيغ إاّل إّف (ٙٓٔ)"والسؤسدات الثقافية...
 الػضيفة اإلشيارية غمبت عمى الػضائف اأُلخخػ في بعس الحكايات.

ورد العخوسي حكاية عّسا اشتيخ بو ذو ( مغ سػرة الكيف إٜٔ-ٙٛففي تفديخه لآليات)
إن ذا يقؽل: "بإسشاده إلى جابخ بؼ عبج هللا األنراري قال: سسعت رسؽل هللاالقخنيغ 

حجة عمى عباده, فجعا قؽمو إلى هللا وأمخىػ بتقؽاه,  القخنيؼ كان عبجًا صالحًا جعمو هللا
واد سمغ, ثػ ظيخ ورجع إلى  فزخبؽه عمى قخنو فغاب عشيػ زمانًا حتى قيل مات أو ىمغ, بأي

مّكؼ لحي القخنيؼ في  قؽمو فزخبؽه عمى قخنو اآلخخ وفيكػ مؼ ىؽ عمى سشتو, وإن هللا
سيجخي سشتو في  األرض, وجعل لو مؼ كل شئ سببا, وبمغ السغخب والسذخق, وإن هللا

سيل وال  القائػ مؼ ولجي, فيبمغو مذخق األرض وغخبيا حتى ال يبقى سيل وال مؽضع مؼ مؼ
لو كشؽز األرض ومعادنيا, ويشرخه بالخعب, ويسؤل  جبل وطأه ذو القخنيؼ ااّل وطأه ويعيخ هللا

 .(ٚٓٔ)"األرض بو عجاًل وقدطًا كسا ممئت جؽرًا وظمساً 

إف ذؼ القخنيغ شخرية معخوفة في القخآف وجاءت الحكاية ىشا لمتعخيف بو وبياف وجو 
( لّخز في ىحه الحكاية عمى إيجازىا كل ميع)الشبي دمحمتدسيتو التي اشتيخ بيا, فالخاوؼ الع

حجة عل عباده, دعا قػمو  ما اشتيخ بو ذؼ القخنيغ مغ الرفات)كاف عبجا صالحا, جعمو هللا
الى هللا, إف هللا مكغ لحؼ القخنيغ في األرض, جعل لو مغ كل شئ سببا, بمغ السغخب 
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بحؼ القخنيغ وىػ نتيجة فعل قػمو إثخ دعػتو  والسذخؽ(, ثع يحكخ في أثشاء الحكاية سبب شيختو
ليع )فزخبػه عمى قخنو, ورجع إلى قػمو فزخبػه عمى قخنو اآلخخ( وىشا نمحع تػاتخا سخديا 
تفّخديا, ثع ما يمبث الخاوؼ أف يجعل مسا سخده مغ حكاية ذؼ القخنيغ لػحًة إشيارية لترػيخ أمخ 

القائع مغ ولجؼ, فيبمغو مذخؽ األرض )وإف هللا سيجخؼ سشتو في  القائع مغ آؿ دمحم
فاألمخ "يتعمق بتصبيع وضعية  وغخبيا...(, فشججه جعل الحكاية مدتيبّل إلشيار أمخ القائع

تعج في عسقيا رغع كل مطاىخ التكثيف والتجخيج نتاجا لبشاء اجتساعي لو مػاصفاتو الصبيعية 
الحجيث عغ السدتقبل فقػؿ الشبي اإلشيار ىشا مغ باب , وألف (ٛٓٔ)والدياسية و األيجيػلػجية"

اتخح مغ حكاية ذؼ القخنيغ  ليذ عغ اليػػ بل ىػ وحي ورسالة مغ رّبو لحا نجج الخسػؿ
)حتى ال يبقى سيل وال مػضع مغ سيل وال جبل وشأه ذو القخنيغ ااّل  مثاال لحكاية القائع

شيت باليػية مكتػبًة أو وشأه ويطيخ هللا لو كشػز األرض ومعادنيا...( وجعميا وصمة إشيارية ع
مدسػعًة أو مخئية, ألف اإلرسالية اإلشيارية تدعى دائسا الى تأثيث عالع إنداني يترّجره كياف 
متسيد, فالػصمة اإلشيارية ومغ خبلؿ شخائقيا في بشاء الجاللة, ومغ خبلؿ مػضػعاتيا, 

شياره وتشػب عشو فاألمخ وكائشاتيا وأبعادىا التذكيمية تحاوؿ تأسيذ ىػية تدتػعب الذئ السخاد إ
فالحكاية ىشا بّيشت حكيقة , (ٜٓٔ)متعمق بتحجيج إسع يفػؽ الذئ السفخد ويرجؽ عمى كل أحجامو
   .(ٓٔٔ)ما اشتيخ بو ذو القخنيغ وكانت بسثابة نسػذج إعبلمي ألمخ القائع

 ( مغ سػرة لقساف حكايًة عغ الشبي دمحمٜٔ-ٕٔونقل الصباشبائي في تفديخه لآليات)
يقؽل: حقًا أقؽل لػ يكؼ لقسان  "روى نافع عؼ ابؼ عسخ قال: سسعت رسؽل هللايا: جاء في

نبيًا ولكؼ كان عبجًا كثيخ التفكخ حدؼ اليقيؼ أحّب هللا فأحّبو وَمّؼ عميو بالحكسة. كان نائسًا 
نرف الشيار إذ جاءه نجاء: يا لقسان ىل لغ أْن يجعمغ هللا خميفًة في األرض تحكػ بيؼ الشاس 

ولػ أقبل البالء وإْن ىؽ عدم عمّي فدسعًا  بالحق؟ فأجاب الرؽت: إْن خّيخني رّبي قبمت العافية
وطاعة فإّني أعمػ أّنو إْن فعل بي ذلغ أعانشي وعرسشي. فقالت السالئكة برؽت ال يخاىػ: ِلَػ 
يا لقسان؟ قال: ألّن الحكػ أشّج السشازل وآكجىا يغذاه العمػ ِمؼ كّل مكان إْن وفى فبالحخّي أْن 

ؼ يكؼ في الجنيا ذلياًل وفي اآلخخة شخيفًا خيخ مؼ أْن يشجؽ, وإْن أخطأ؛ أخطأ طخيق الجشة, وم
يكؽن في الجنيا شخيفًا وفي اآلخخة ذلياًل ومؼ تخّيخ الجنيا عمى اآلخخة َتُفْتُو الجنيا وال يريب 
اآلخخة. فعجبت السالئكة مؼ حدؼ مشطقو فشام نؽمة فُأعطي الحكسة فانتبو يتكمػ بيا ثػ كان 

اود: طؽبى لغ يا لقسان ُأعطيت الحكسة وصخفت عشغ يؽازر داود بحكستو فقال لو د
 .(ٔٔٔ)البمؽى"
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؛ ألّنو استيّل حكايتو بحكخ صفات (ٕٔٔ)نمحع في ىحه الحكاية أّف الخاوؼ العميع مشّقح  
شخريتيا مؤكجًا عمى ىحه الرفات بقػلو)حّقًا أقػؿ( ويبجأ بتقجيع الذخرية بذكل مباشخ عمى 

فات األخبلقية والعقمية لمذخرية, مّسا يؤثِّخ عمى وفق الدخد السػضػعي حيث عّمق عمى الر
وجية نطخ الستمقي عغ األحجاث التي تقػـ بيا الذخرية فتحّػؿ عجـ اإلدراؾ إلى دالالت مباشخة 

, فالخاوؼ ىشا نفى عغ لقساف ىػية الشبػة)لع يكغ لقساف نبّيًا( (ٖٔٔ)تكذف السعاني وأىسية األحجاث
فاليػية "ف عبجًا كثيخ التفكخ...( وفي ىحا الدخد إشيار لمذخرية وأثبت لو ىػية العبج الستفّكخ)كا

باب لمػجػد, أو ىي الػجػد ذاتو فيي تحيل عمى الفخد باعتباره ىػ ذاتو مغ خبلؿ صفات ال 
تكػف لغيخه, بيا يتحّجد مداره داخل مجخػ زمشي يقػده مغ لحطة الػالدة إلى لحطة السسات 

بو, وليحا فإّف التسّيد ال يدتكيع إاّل إذا استشج إلى صفات أو  إستشادًا إلى عشاصخ ثابتة مختبصة
, (ٗٔٔ)"أسساء أو رمػز تقػد إلى فرل ىحه الحات عغ تمظ والشطخ إلييا في خرػصيتيا وتفّخدىا

بكػنو حكيسًا)َمّغ عميو بالحكسة( بجأ مباشخًة بدخد  ( بعج وصفو لمقساففالخاوؼ)الشبّي دمحم
, -َلْع يحّجده الخاوؼ مّسغ لعطيع شأنو-حكايتو التي تؤّيج ىحه الحكيقة)كاف نائسًا...(, يأتيو نجاء

يدألو إْف كاف مدتعّجًا لمخبلفة في األرض فيجيب بحكاء:)إْف خّيخني رّبي فالعافية وإْف عـد عمّي 
دوف أْف يخاىع يدألػنو: ِلَع َلْع  طيخ شخرية)السبلئكة(تحاور لقساففدسعًا وشاعة(,وىشا ت

ل كيفيتو مّسا يثيخ َعَجب السبلئكة بحدغ  تْختخ الخبلفة؟ فُيجيب الحكع أشّج السشازؿ وُيفرِّ
السشصق, وىحا عشرخ ميع مغ عشاصخ الدخد وىػ الحػار الحؼ اعتسجه الخاوؼ العميع في سخده 

كايتو بالػصف والحػار معًا)فُأعصي الحكسة فانتبو يتكّمع بيا, كاف يػازر السػضػعي, ثّع يختِتع ح
 .(٘ٔٔ) داود بحكستو, فقاؿ لو داود: شػبى لظ يا لقساف) أُعصيت الحكسة( وىي ما اشتيخ بو

 البحثخاتسة 

 :ختاـ مغ القػؿالوالبج في 

 وخخافية. حفل التفديخيغ بدخديات حكائية متشػعة تأريخية, وتفديخية, وعجائبية, -ٔ

الحكايات الػاردة في التفديخيغ تتجاخل فييا األنػاع؛ فسا نرشفو ضسغ التفديخؼ نجج فيو  إف -ٕ
كحلظ الشػع التاريخي وما نػسسو بالعجائبي نجج فيو التفديخؼ, ولكغ يغمب نػع عمى غيخه فييا, و 

ألسباب مشيا وىػ الحكايات كانت مكّثفة السعاني واسعة الجاللة وىح يعػد األمخ مع الػضائف ف
غ الثقاة السقخبيغ, السيسا في عقخآف واألنبياء واألئسة وما ورد األقػػ أف مشاىل الدخد ىي ال

تفديخ نػر الثقميغ, وثسة سبٍب آخخ وىػ تزّمع السفدَخيغ في ىحا العمع وقجرتيسا عمى التسييد 
ي عمع التفديخ العمسية وبخاعتيسا ف ابيغ صحيح الخوايات وضعيفيا مسا يعكذ مدتػياتيس
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دب واألشبق مغ بيغ األلػؼ فالسفدخاف أديباف وىحا يديع بذكل كبيخ في قجرتيسا عمى انتقاء األن
 .ت إليزاح معاني اآليات القخآنيةياسخو مغ ال

ليػثقيا ويؤكج صحتيا, وكػنو مدتيبل ليا فيحا يرػر  يترجر اإلسشاد الدخديات الحكائية -ٖ
 جدءا مغ الثقافة العخبية التي اعتسجت السذافية كأداة لمحفاظ عمى ىحا السػروث الثقافي الثّخ.

كاف الػسيمة في اإلفياـ والتػضيح  الػاردة في التفديخيغ إف الدخد الخوائي الػاقعي لمحكايات -ٗ
 واألدبية التي تحقق الستعة لجػ الستمقي.باإلضافة الى الػضيفة الفشية 

كاف الخاوؼ العميع الدارد السػضػعي األبخز في أكثخ الحكايات السدخودة في التفديخيغ؛ ألف  -٘
 الشثخ الحكائي فييا مغ السخويات الذفػية الستشاقمة عبخ األجياؿ.

ة في لشدق التتابعي في أغمب الحكايات الػاردامى وفق عجاءت األحجاث متدمدمة  _ٙ
 التفديخيغ.

 

 اليؽامر:
 . ٖٕٚ: ٖ( لداف العخب مادة حكى ٔ)
 . ٛٚٔ( ُيشطخ الدخد العخبي مفاليع وتجميات ٕ)
 . ٜٕٔ,السرصمح الدخدؼ , جيخالج بخنذ  ٛٚٔ( ُيشطخ: قامػس الدخديات ٖ)
 . ٛٗٔ( معجع الدخديات ٗ)
 . ٙٔ: ٔ( ُيشطخ نػر الثقميغ ٘)
 . ٜٗ: ٙ,  ٜٕٗ, ٕٕٗ: ٔ( ُيشطخ السيداف ٙ)
 . ٜٕٗ: ٔ( السيداف ٚ)
 . ٜٗ: ٙ نفدو( ٛ)
 . ٜٗٔ - ٛٗٔ:  ٔ( الدماف والدخد الحبكة والدخد التأريخي ٜ)
 . ٜٗ( سصػر في األدب والشقج ٓٔ)
 . ٜٖٚ - ٜٖٙ:  ٖ( نػر الثقميغ ٔٔ)

 .ٖ٘ٔ( ببلغة التدويخ فاعمية األخبار في الدخد العخبي القجيع (ٕٔ
( الخاوؼ العميع: راٍو كّمّي السعخفة يعخؼ كّل شٍئ عغ السػاقف واألحجاث السخوية ويستمظ وجية نطخ عميسة. (ٖٔ

 .ٜٖٔيشطخ قامػس الدخديات 
 .ٙٔٔ( يشطخ في نطخية الخواية بحث في تقشيات الدخد (ٗٔ

 .ٗٙ(  يشطخ الستخيل الدخدؼ ٘ٔ)
 . ٔٚالدخد مغ مشطػر الشقج الخوائي, ويشطخ تقشيات  ٕٙ( الخاوؼ والشز القرري ٙٔ)
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 (  يخػ جيشيت أف الجور األساسي لمدارد ىػ الدخد بسعشاه الحرخؼ, وىػ وضيفة بجييية ُتعج أولى أسباب (ٚٔ
 .ٔٚٔ, عػدة الى خصاب الحكاية  ٕٗٙتػاججه في داخل الشز الدخدؼ. يشطخ: خصاب الحكاية 

 ,... ٗ٘: ٙ,  ٕٙٓ: ٘,  ٖٕٗ: ٗ,  ٜٖ: ٕ,  ٜٓٗ: ٔميغ( لمسديج مغ الحكايات التأريخية يشطخ نػر الثقٛٔ)
( لو كبلـ شػيل ومفّرل في تحجيج الفخؽ بيغ القرز التأريخي والقرز القخآني, أّكج فيو عمى أّف التأريخ ٜٔ)

: ٔقج يتعخض لبلنتحاؿ والتدويخ وىحا ما ال يسكغ أف يحجث مع القخآف ألنو كتاب هللا الحؼ حفطو. ُيشطخ السيداف
ٜٔٙ , ٔٚٓ ,ٕٜٗ  ,ٕ :ٔٙٔ  ,ٕٔٙ . 

 . 293 – 292: 02( المٌزان21)

 . 42( الف لٌلة ولٌلة وسحر السردٌة العربٌة 20)

 . ٗ٘( يشطخ بشاء الخواية , سيدا قاسع ٕٕ)
 . ٖٜٕ: ٕٔ( يشطخ السيداف ٖٕ)
 . ٕٚٔ( الدخد العخبي القجيع  األنػاع والػضائف والبشيات ٕٗ)
, ٕٕٗ, ٕٚٔ: ٛٔ, ٔٙٔ: ٕ, ٕٕٕ: ٚ, ٕٙ: ٗ, ٕٕ٘: ُٕيشطخ السيداف ( لمسديج مغ الحكايات التأريخيةٕ٘)

ٕٓ :ٕٖ٘. 
 . ٛ( أسباب الشدوؿ, الػاحجؼ ٕٙ)
 . ٕ٘ٓ: ٔ( مػسػعة الدخد العخبي ٕٚ)
 . ٖٔ( أسباب الشدوؿ القخآني, غازؼ عشاية ٕٛ)
 . ٖٕٔ: ٔ( مػسػعة الدخد العخبي ٜٕ)

 .ٖٖٖ-ٕٖٖ: ٘نػر الثقميغ ((ٖٓ
 . ٖٓٔيشطخ خصاب الحكاية  ((ٖٔ
 . ٕٚيشطخ تقشيات الدخد مغ مشطػر الشقج الخوائي ((ٕٖ

, ٕ٘ٔ,  ٕٔٔ-ٕٓٔ: ٕ, ٘ٛٗ, ٗٙٗ, ٓٚ, ٚٙ: ٔ( ولمسديج مغ الحكايات التفديخية ُيشطخ نػر الثقميغ ٖٖ)
ٕٜ٘-ٕٙٓ ,ٕٛٗ ,ٙ :ٔٓٙ ,ٚ :ٖٚ٘ ,ٛ :ٜٔ٘ ... , 

 . ٕ٘: ٜالسيداف ((ٖٗ
أف الحكاية التي تبّيغ أسباب الػضع القرري الحؼ تتجخل فيو,أو سػابقو تؤدؼ وضيفة  رأػ جيخار جيشيت ((ٖ٘

 . ٕٓٔتفديخية. يشطخ عػدة الى خصاب الحكاية 
: ٛٔ, ٖٜٕ: ٕٔ, ٜٖ: ٘, ٕٔٔ-ٕٓٔ,  ٓ٘: ٕ, ٕٙٚ: ٔ( لمسديج مغ الحكايات التفديخية ُيشطخ السيداف ٖٙ)

ٔٛ..., 

 .  ٖٗٔتحي ( معجع السرصمحات األدبية, إبخاليع فٖٚ)
 . ٖ٘ٓ( ُيشطخ معجع الدخديات ٖٛ)
 . ٔٔ, وُيشطخ الحكاية في التخاث العخبي ٖ٘ٔ( الشز العجائبي مئة ليمة وليمة إنسػذجًا ٜٖ)
 . ٛٚٗ -ٚٚٗ: ٕ( نػر الثقميغ  ٓٗ)
 . ٕٗٔ( ُيشطخ القخاءة السشيجية لمشز األدبي ٔٗ)
 . ٜ( يشطخ األدب العجائبي والعالع الغخائبي, كساؿ ابػ ديب ٕٗ)
 .ٜٔ: ٖ( الدماف والدخد الدماف السخوؼ ٖٗ)
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 . ٜ٘ -ٛ٘( ببلغة الدخد القرري في القخآف الكخيع ٗٗ)
 .ٖ٘٘( ُيشطخ العجائبي في الدخد العخبي القجيع مائة ليمة وليمة والحكايات العجيبة واألخبار الغخيبة إنسػذجًا ٘ٗ)
 . ٓٙٔ( العجائبي في األدب مغ مشطػر شعخية الدخد ٙٗ)
 .ٓ٘ٔ – ٙٗٔالسشيجية لمشز األدبي , القخاءةٖٛٔ – ٖ٘ٔالدمغ الشػعي وإشكاليات الشػع الدخدؼ يشطخ:( ٚٗ)
 . ٛٛٔ( في اأُلفق الجسالي لمشرػص ٛٗ)
 . ٕٕ( يشطخ مجخل إلى األدب العجائبي تدفيتاف تػدوروؼ ٜٗ)
 , ...ٕٖٔ: ٛ, ٖٕٗ: ٙ, ٕٖ٘: ٗ, ٖٕٖ ٔٔٔ: ٔ( لمسديج يشطخ نػر الثقميغ ٓ٘)
 . ٜٔٔ: ٖٔ, ٕٕٗ, ٗٛٔ, ٖٛٔ: ٛ, ٕ٘: ٘, ٚٙ: ٔخ السيداف ( ُيشطٔ٘)
 . ٚٙ: ٔ نفدو( ٕ٘)

 . ٜ٘ٔ, ٜٚ( ُيشطخ مجخل إلى األدب العجائبي: ٖ٘)
 . ٕٛٓ( مجخل إلى األدب العجائبي ٗ٘)
 . ٓٗٔ: ٔٔ( السيداف ٘٘)
إذ يخػ إّف السحاكاة عمى حكي األحجاث  ( ىحاف نػعاف مغ أنػاع الخصاب الثبلث التي ذكخىا جيخار جيشيتٙ٘)

,  ٙٛٔ - ٘ٛٔالتي ىي نز الخاوؼ ثبلث أنساط ) مباشخ , مدخود , غيخ مباشخ ( يشطخ: خصاب الحكاية 
 . ٖٛٔتحميل الخصاب الخوائي سعيج يقصيغ 

 . ٕٛ( ُيشطخ في اأُلفق الجسالي لمشرػص ٚ٘)
 . ٕ( األشفاؿ الخػارؽ والسػىػبػف في العالع العخبي ٛ٘)
,  ٘ٚ: ٕٔ, ٜ٘ٔ: ٚ, ٕٕٖ: ٗ, ٕٗ٘, ٕٓٗ: ٕ, ٖٚٔ: ٔ( لمسديج مغ الحكايات العجيبة ُيشطخ السيداف ٜ٘)

ٔٗ :ٖٖٚ ,ٕٓ :ٕٖٔ ... , 
 . ٕٗٔ( ُيشطخ معجع السرصمحات  األدبية , إبخاليع فتحي ٓٙ)
 . ٖٗٚ: ٔ( ُيشطخ السعجع السفرل في األدب ٔٙ)
 .ٛٚ( ُيشطخ معجع مرصمحات نقج الخواية ٕٙ)
 . ٓ٘شطخ الحكاية الخخافية فخدرير فػف ( يُ ٖٙ)
 . ٚٔ - ٙٔ: ٕ( مػسػعة الدخد العخبي ٗٙ)
 .  ٕٕٔ, ٕٔٔ:  ٕ نفدو( ٘ٙ)
 .يا. لع يحكخ العخوسي ىحا الشػع مغ الحكايات وتفديخه يخمػ مش ٜٚٔ: ٔ( ُيشطخ السيداف ٙٙ)
 . ٕٓٓ: ٔ السيداف( ٚٙ)
 . ٕٓٓ – ٜٜٔ: ٔ نفدو( ٛٙ)
 . ٜٗٔالعخبي كتابات أبي حياف التػحيجؼ ( ُيشطخ الدخد في التخاث ٜٙ)
  .ٖٕ-ٕٕ, ص ٙٔـ , عٖٜٙٔ( أصػؿ الحكاية الخخافية, نبيمة ابخاليع سالع, مجمة الثقافة, مرخ, ٓٚ)
 . ٜ٘ – ٜٗأوسبشدكي ( شعخية التأليف , بػريذٔٚ)
 . ٜٗٔ( ُيشطخ الحكاية الخخافية , فخدرير فػف ٕٚ)
 . ٕٓٓ: ٔ( السيداف ٖٚ)
 . ٙٗٔالذعبي الجدائخؼ ( ُيشطخ األدب ٗٚ)
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 .ٜٕٙ: ٘ٔ, ٕٕٗ: ٛ, ٘ٚ, ٗٚ: ٘( لمسديج مغ الحكايات الخخافية ُيشطخ السيداف ٘ٚ)
 .ٙٗٔ( مػرفػلػجيا الحكاية الخخافية ٙٚ)
 .ٜٚ( ُيشطخ قامػس الدخديات ٚٚ)
 .ٕٗٓ( الفكخ التخبػؼ في كتابات الجاحع ٛٚ)
 .ٙ٘: ٔ( نػر الثقميغ ٜٚ)
 .ٜٙٔي ( ُيشطخ الدخد في التخاث العخبٓٛ)
: ٛ, ٜٕ٘: ٚ, ٗٓٔ, ٖٓٔ: ٙ, ٕٕٕ -ٕٕٔ: ٗ, ٜ٘ٗ -٘ٛٗ, ٖٕ -ٓٔ, ٛ: ٖ( ُيشطخ نػر الثقميغ ٔٛ)

ٔٓ- ٔٔ ,ٕٔ. 
 . ٙٔٔ: ٕٓ( السيداف ٕٛ)
 . ٙٛ( ُيشطخ فغ القرة , الجكتػر دمحم يػسف نجع ٖٛ)
 . ٛٛ( فغ القرة , الجكتػر دمحم يػسف نجع ٗٛ)
 . ٜٕٔ( ُيشطخ خصاب الحكاية ٘ٛ)
 .ٕٖٔالحكاية ( خصاب ٙٛ)
 . ٜٛٔ( آليات الدخد في الخواية العخبية السعاصخة الخواية الشػبية نسػذجًا ٚٛ)
: ٘ٔ, ٜٚٔ: ٓٔ, ٜٚٔ: ٚ, ٚٚٔ, ٖٜ: ٙ( لمسديج مغ أمثمة الحكايات التعميسية والتخبػية ُيشطخ السيداف ٛٛ)

ٔٙٚ ,ٔٚ :ٜٙ ,ٔٛ :ٕٔٚ ,ٕٜ٘ ,ٕٓ :ٕٖٓ ... , 
 . ٗٗٔ, الدخدية العخبية  ٗٛٔ: ٕ( ُيشطخ: مػسػعة الدخد العخبي ٜٛ)
 .ٕٕٔ( ُيشطخ الدخد العخبي القجيع األنػاع والػضائف والبشيات ٜٓ)
 .ٙٛٗ: ٕ( نػر الثقميغ ٜٔ)
 .ٖٕٛ( ُيشطخ الفغ القرري في التخاث العخبي حتى مصمع القخف الخامذ اليجخؼ ٕٜ)
 .ٖٕٖ -ٕٕٖ( ُيشطخ القرة القريخة الشطخية والتقشية ٖٜ)
 .ٕٕٔى األدب العجائبي ( ُيشطخ مجخل إلٜٗ)
 . ٕٕٔ, معجع الدخديات  ٛٚ( ُيشطخ: قامػس الدخديات ٜ٘)
 .ٜٜٔ -ٜٛٔ( ُيشطخ العجائبي في األدب مغ مشطػر شعخية الدخد ٜٙ)
, ٜٕ٘: ٖ, ٖٜٗ -ٜٔٗ: ٕ, ٜٛٗ, ٛٙٗ -ٙٙٗ: ٔ( لمسديج مغ الحكايات االعتبارية يشطخ نػر الثقميغ ٜٚ)
ٗ :ٗٔٗ- ٗٔ٘ ,ٙ :ٕٕٓ ,ٚ :ٛ ,ٛ :ٙ- ٚ... , 

 .ٜٙ: ٚٔ(السيداف ٜٛ)
 .ٕٔ٘( مقاربات في الدخد ٜٜ)
 .ٙٔٔ( فغ القرة القريخة , رشاد رشجؼ ٓٓٔ)
 .ٕٚٔ: ٕ( ُيشطخ الحكاية الذعبية في السجتسع الفمدصيشي ٔٓٔ)
 .ٕٙ: ٗ( ُيشطخ السيداف ٕٓٔ)
 .ٜٓٔ: ٓٔ( نفدو ٖٓٔ)
: ٛٔ, ٖٖٚ: ٗٔ, ٜٕ٘ -ٕٛ٘, ٕٓ٘ -ٕٛٗ: ٓٔ, ٜٕٗ: ٜ, ٜٕٚ: ٛ, ٕٙٚ: ٔ( لمسديج ُيشطخ نفدو ٗٓٔ)

ٕٓٓ... , 
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 . ٘ٙ,  ٗٙ( سيسائيات الرػرة اإلشيارية ٘ٓٔ)
 . ٓ٘( اإلشيار والسجتسع ٙٓٔ)

 . ٖٕٖ: ٗنػر الثقميغ  ((ٚٓٔ
 .٘ٗسيسيائيات الرػرة اإلشيارية  ((ٛٓٔ
 .ٚ٘يشطخ نفدو  ((ٜٓٔ
 ٜٔ٘ – ٙٔ٘, ٕٓ٘, ٜٕٓ, ٕٛ٘, ٕ٘ٔ: ٕ, ٜ٘ٔ, ٕ٘ٔ,  ٛٛ, ٓٛ: ٔولمسديج ُيشطخ نػر الثقميغ ((ٓٔٔ

,ٕٕ٘ – ٕ٘ٙ  ,ٗ  :ٔٓٙ  ,ٚ  :ٕٖٗ . 
 .ٓٛٔ -ٜٚٔ: ٙٔ( السيداف ٔٔٔ)
( وىػ مرصمح ُيصمق عمى الخاوؼ السعّمق الذارح الحؼ يفدخ السخوؼ . ُيشطخ الدخد في التخاث العخبي ٕٔٔ)

ٔٙٛ. 
 .ٕٕٛلفغ القرري , ويغ بػث ( ُيشطخ ببلغة أٖٔ)
 .ٓ٘ٔ( سيسائيات الرػرة اإلشيارية ٗٔٔ)
, ٜٜٕ, ٜٛٔ: ٓٔ, ٖٕٕ_ ٕٕٕ, ٖٜ: ٚ, ٕٖ٘ -ٖٛٗ: ٗ,  ٕٔٓ -ٕٓٓ: ٖ( لمسديج ُيشطخ السيداف ٘ٔٔ)

ٔٚ :ٖٔٔ ,ٖٔٗ- ٖٔ٘ ,ٔٛ :ٖٔٙ- ٔٙٗ... ,  

 

 :المصادر
 

 القرآن الكريم
 م.2100, دار المصبة للنشر, الجزائر, د.ط, األدب الشعبً الجزائري, عبد الحمٌد بوراٌو .0
األدب العجائبً والعالم الغرائبً فً كتاب العظمة وفن السرد العربً, كمال أبو دٌب, دار السالً و دار  .2

 م.2117, 0لبنان, ط-اوركس للنشر, بٌروت
م بن عبد ه(, تخرٌج وتدلٌك عصا468أسباب النزول, ألبً الحسن علً بن احمد الواحدي النٌسابوري )تـ .3

 م.0992, 2السعودٌة, ط-المحسن الحمٌدان, دار اإلصالح, الدمام
 م.2102, 0اإلشهار والمجتمع بٌرنار كاتوال, ترجمة سعٌد بنكراد, دار الحوار للنشر والتوزٌع, سورٌا, ط .4
ع, األطفال الخوارق والموهوبون فً العالم العربً, عمر هارون الخلٌفة, دٌبونو للطباعة والنشر والتوزٌ .5

 م.2101, 0األردن, ط-عمان
, 0ألف لٌلة ولٌلة وسحر السردٌة العربٌة, داود سلمان الشوٌلً, منشورات إتحاد الّكتاب العرب, دمشك, ط .6

 م.2111
, د. مراد عبد الرحمن, الهٌئة العامة لمصور آلٌات السرد فً الرواٌة العربٌة المعاصرة الرواٌة النوبٌة نموذجا   .7

 م.2111, الثمافة, الماهرة, د.ط
, 0, لؤي حمزة عباس, منشورات اإلختالف, الجزائر, طفاعلٌة األخبار فً السرد العربً المدٌم بالغة التزوٌر .8

 م.2101
بالغة الفن المصصً, البروفٌسور وٌن بوث ترجمة أ.د. أحمد خلٌل عردات ود. علً بن أحمد الغامدي,  .9

 م.0994جامعة الملن سعود, د.ط, 
 م.2114, 0لاسم,  مهرجان المراءة للجمٌع مكتبة األسرة, ط بناء الرواٌة, د. سٌزا .01
, 3لبنان, ط-التبئٌر(, سعٌد ٌمطٌن, المركز الثمافً العربً, بٌروت-السرد -تحلٌل الخطاب الروائً)الزمن .00

 م.0997
ه(, 0002تفسٌر نور الثملٌن, المحّدث الجلٌل العاّلمة الخبٌر الشٌخ عبد علً جمعة العروسً الحوٌزي)تـ  .02

 م.002110لبنان, ط-مٌك:السٌد علً عاشور, مؤسسة التارٌخ العربً, بٌروتتح
 م.2104, 0تمنٌات السرد من منظور النمد الروائً, أشواق عدنان شاكر النعٌمً, دار الجواهري, بغداد, ط .03
ٌة للنشر الحكاٌة الخرافٌة نشأتها. مناهج دراستها. فنٌّتها, فردرٌش فون دٌرالٌن, ترجمة د. نبٌلة إبراهٌم, رؤ .04

 م.0986, 0والتوزٌع, الماهرة, ط
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الحكاٌة الشعبٌة فً المجتمع الفلسطٌنً دراسة ونصوص, عمر عبد الرحمن السارٌسً, المؤسسة العربٌة  .05
 م.09981, 2للدراسات والنشر, ط

 م.2118, 0الحكاٌة فً التراث العربً, ٌوسف الشارونى, المجلس األعلى للثمافة, ط .06
, 2المجلس األعلى للثمافة, طخطاب الحكاٌة بحث فً المنهج , جٌرار جنٌت, ترجمة: دمحم معتصم وآخرون,  .07

 م.0997
 م.2116, 0الراوي والنص المصصً, د. عبد الرحٌم الكردي, مكتبة اآلداب, الماهرة, ط .08
م, دار الكتاب الجدٌدة الزمان والسرد الحبكة والسرد التأرٌخً, بول رٌكور, ترجمة: سعٌد الغانمً وفالح رحٌ .09

 م.2116, 0لبنان, ط-المتحدة, بٌروت
لبنان, -الزمان والسرد الزمان المروي, بول رٌكور, ترجمة سعٌد الغانمً, دار الكتاب الجدٌد المتحدة, بٌروت .21

 م.2116, 0ط
 م.2118, 0لبنان, ط-الزمن النوعً وإشكالٌات النوع السردي, هٌثم الحاج علً, اإلنتشار العربً, بٌروت .20
, 0السرد العربً المدٌم األنواع والوظائف والبنٌات, إبراهٌم صحراوي, منشورات األختالف, الجزائر, ط .22

 م.2118
 م.2116, 0السرد العربً مفاهٌم وتجلٌات, د. سعٌد ٌمطٌن, رؤٌة للنشر والتوزٌع, الماهرة, ط .23
-عزٌز زٌد, كنوز المعرفة, عمانالسرد فً التراث العربً كتابات أبً حٌان التوحٌدي, د. إبراهٌم عبد ال .24

 م.2106, 0االردن, ط
 م.2109, 0سطور فً االدب والنمد, أ.د شٌماء خٌري فاهم, تموز دٌموزي, دمشك, ط .25
سٌمٌائٌات الصورة اإلشهارٌة اإلشهار والتمثالت الثمافٌة, سعٌد بنكراد, أفرٌمٌا الشرق, المغرب, د.ط,  .26

 م.2116
نماط الشكل التألٌفً, بورٌس أوسبنسكً, ترجمة سعٌد الغانمً وناصر شعرٌة التألٌف بنٌة النص الفنً وأ .27

 م.0998, المجلس األعلى للثمافة, د.ط,  حالوي
 م.2119, 0العجائبً فً األدب من منظور شعرٌة السرد, حسٌن عالم, منشورات اإلختالف, الجزائر, ط .28
, د. نبٌل حمدي العجٌبة واألخبار الغرٌبة نموذجا  العجائبً فً السرد العربً المدٌم مائة لٌلة ولٌلة والحكاٌات  .29

 م.2102, 0األردن, ط-عبد الممصود الشاهد, مؤسسة الوراق للنشر والتوزٌع, عمان
, 0عودة الى خطاب الحكاٌة, جٌرار جنٌت, ترجمة: دمحم معتصم, المركز الثمافً العربً, الدار البٌضاء, ط .31

 م.2111
 م.0995, 0 سعٌد المزاز, دار الفكر العربً, مصر, طالفكر التربوي فً كتابات الجاحظ, دمحم .30
 فن المصة المصٌرة, د. رشاد رشدي, مكتبة األنجلو المصرٌة, الماهرة, د.ط, د.ت. .32
 م.0955فن المصة, د.دمحم ٌوسف نجم, دار بٌروت للطباعة والنشر, بٌروت, د.ط,  .33
. ركان الصفدي, منشورات الهٌئة العامة , دالعربً حتى مطلع المرن الخامس الهجري نثرالفن المصصً فً ال .34

 م.2100, 0, دمشك, طالسورٌة للكتاب
فً األفك الجمالً للنصوص مماربات فً السرد والسٌمٌاء والتداولٌة, د. أسامة عبد العزٌز جاب هللا, عالم  .35

 م.2118, 0األردن, ط -الكتب الحدٌث, إربد
 م.0998ن مرتاض, عالم المعرفة, الكوٌت, د.ط, , د. عبد الملفً نظرٌة الرواٌة بحث فً تمنٌات السرد .36
 م.2113, 0لاموس السردٌات, جٌرالد برنس, ترجمة: السٌد إمام, مٌرٌت للنشر والمعلومات, الماهرة, ط .37
المراءة المنهجٌة للنص األدبً النصان الحكائً والحجاجً نموذجا, البشٌر الٌعكوبً, دار الثمافة للنشر  .38

 م.2116والتوزٌع, الدار البٌضاء, 
المصة المصٌرة النظرٌة والتمنٌة, إنرٌكً اندرسون إمبرت, ترجمة علً إبراهٌم علً منوفً, المجلس األعلى  .39

 م.2111للثمافة, د.ط, 
 م.0999, 3لبنان, ط-ه(, دار إحٌاء التراث العربً, بٌروت700-ه631لسان العرب, ابن منظور) .41
لداللة, عبد هللا ابراهٌم, المركز الثمافً العربً, بٌروت, المتخٌل السردي مماربات نمدٌة فً التناص والرؤى وا .40

 م.0991, 0ط
 -مدخل إلى األدب العجائبً, تزفتان تودوروف, ترجمة الصدٌك بو عالم, مكتبة األدب المغربً, دار الكالم .42

 م.0993, 0الرباط, ط
ي, المجلس األعلى المصطلح السردي, جٌرالد برنس, ترجمة: عابد خزن دار, مراجعة وتمدٌم: دمحم برٌر .43

 م.2113, 0للثمافة, الماهرة, ط
 م.2101, 0معجم السردٌات, دمحم الماضً وآخرون, الرابطة الدولٌة للناشرٌن المستملٌن, ط .44
 م.0986, 0معجم المصطلحات األدبٌة, ابراهٌم فتحً, التعاضدٌة للطباعة والنشر, تونس, ط .45
 م.0999, 2لبنان, ط-العلمٌة, بٌروت المعجم المفصل فً األدب, دمحم التونجً, دار الكتب .46
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 م.2112, 0لبنان, ط-معجم مصطلحات نمد الرواٌة, لطٌف زٌتونً, مكتبة لبنان ناشرون, بٌروت .47
, 0األردن, ط-مماربات فً السرد الرواٌة والمصة فً السعودٌة, د. حسٌن المناصرة, عالم الكتب الحدٌث, أربد .48

 م.2102
ٌمٌر بروب, ترجمة أبو بكر أحمد بالادر وأحمد عبد الرحٌم نصر, كتاب مورفولوجٌا الحكاٌة الخرافٌة, فالد .49

 م.0989, 0النادي األدبً الثمافً بجدة, ط
 م.2106, 0موسوعة السرد العربً, عبد هللا إبراهٌم, لندٌل للطباعة والنشر والتوزٌع, األمارات, ط .51
تحمٌك: الشٌخ أٌاد بالر سلمان, مؤسسة المٌزان فً تفسٌر المرآن, العالمة السٌد دمحم حسٌن الطباطبائً ,  .50

 م.2116, 0لبنان, ط-التارٌخ العربً, بٌروت
 م.2101, 0النص العجائبً مئة لٌلة ولٌلة إنموذجا, دمحم تنفو, منشورات اإلختالف, الجزائر, ط .52

 الرسائل واألطاريح:
الى جامعة طنطا كلٌة , دمحم مشرف خضر , اطروحة دكتوراه ممدمة بالغة السرد المصصً فً المرآن الكرٌم .53

 اآلداب, د.ت.
  الدوريات:

 .م0963,  06, مصر, العدد الثمافةنبٌلة إبراهٌم سالم, مجلة  ,صول الحكاٌة الخرافٌةأ .54
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