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ات   ا الحكاي  ركب  د عرت  ت  ة  عن  ب  عب 
ه وحران الش  ي  ماردي 

ف   
ي  الن  

ب   ماد ج  دراسة  ف  ة  الوعظ   
The Folk tales among the Arabs of Turkey in Mardin and Harran 

A study in preaching 

                                                                                              * هوزة محمد فسج الخىجي

حامٗت ٢ُغ –  
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 معلوماث املقال امللخص:

ٔ ٚاًت ؤؾاؾُت في البىاء ال٣هص ي للخ٩اًاث الكٗبُت، لظا    ًمثل الٖى

ُٓت للخ٩اًاث الكٗبُت ٖىض ٖغب  تهخم هظه الضعاؾت بخدب٘ الىماطج الٖى

جغ٦ُا، وجدضًًضا في ماعصًً وخغان، بط ًم٨ً جدضًض زالزت هماطج: الضًني، 

. و٦ثحًرا ما ٧ان الىٖٔ ًخسظ ُٚاء له مً والخُىاوي، والاحخماعي الٗكائغي 

 نىع الخُىاهاث، ؤو ؾحر ألاخضار، ؤو حك٨ُل الصخهُاث، ؤو زىاجُم هظه

.
ً

ا ؤو َٟال
ً
 الخ٩اًاث، إلًها٫ ٢ُم صًيُت ؤو ؤزال٢ُت، ؾىاء ٧ان اإلاخل٣ي بالٛ

وج٨مً ؤهمُت هظه الضعاؾت في بصعا٥ الخهائو ألاؾاؾُت التي ق٩لذ 

 .ا مً حىاهب الث٣اٞت ؤلاوؿاهُتا مهًم ىهه ًمثل حاهبً ل، و الىعي الكٗبي
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Abstract :  Article info 

    Preaching represents a basic goal in the fictional 
construction of folk tales, so this study is concerned with 
tracing the preaching models of folk tales among the Arabs 
of Turkey, specifically in Mardin and Harran, as three 
models can be identified: the religious, the animal, and the 
tribal social. And preaching often used to cover it from the 
images of animals, or the course of events, or the formation 
of characters, or the endings of these tales, to convey 
religious or moral values, whether the recipient was an 
adult or a child 
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 مقدمت:  

ت في حماٖت مً اإلاخل٣حن،  اص مدب٪ الخ٩اًت الكٗبُت بإجها "ؤخضوزت ٌؿغصها عاٍو ٌّٗغٝ ٍػ

ت آزغ، ول٨ىه ًاصحها بلٛخه، ٚحر مخ٣ُض بإلٟاّ الخ٩اًت،  وبن ٧ان وهى ًدٟٓها مكاٞهت ًٖ عاٍو

ًخ٣ُض بصخهُاتها وخىاصثها، ومجمل بىائها الٗام. وجل٣ى الخ٩اًت بلٛت زانت مخمحزة، لِؿذ لٛت 

البا ما ٩ًىن ؤلال٣اء مصخىبا  الخضًث الٗاصي، مما ًمىدها ٢ضعة ٖلى ؤلاًداء والخإزحر، ٚو

ً الهىحي، ًىاؾب اإلاىا٠٢ والصخهُاث، وبةقاعاث مً الُضًً والُٗىحن والغ  ٞحها ؽ، ؤبالخلٍى

 .(16، م2005مدب٪، ٢ضع مً الخمثُل والخ٣لُض" )

: "ٌؿخسضم مهُلر الخ٩اًت الكٗبُت بٗض اإلاإزىع ٗىدُل بالالٞىػي  دضصهافي خحن ً

ال وؾىى هىاًذ، ٦ما ٌؿخسضم ٦ظل٪  لإلقاعة بلى الخىاصًث، ؤو خ٩اًاث الجىُاث مثل ؾىضٍع

ًٖ بم ت ؤا لِكمل حمُ٘ ٗنى ؤ٦ثر احؿا التي جىاعزتها ألاحُا٫ ؾىاء ٧اهذ مضوهت ق٩ا٫ اإلاغوٍاث الىثًر

ت مً ال٣هو مثل ألاؾاَحر ٖىض  ،ؤو قٟاهُت واإلاٟهىم بهظا الخدضًض ًىُب٤ ٖلى ؤق٩ا٫ مخىٖى

ت اإلاخ٣ىت في ؤل٠ لُلت ولُلت، وبٌٗ الخ٩اًاث ألازغي...  اٍع الكٗىب البضائُت، والخ٩اًاث ؤلَا
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لى هظا ٞمً اإلام٨ً جلخُو ٖلى ؤن الؿمت ألاؾاؾُت للخ٩اًت الكٗبُت هي ؤجها مإز ىعة، ٖو

ت التي اهخ٣لذ مً حُل بلى حُل آزغ ؾىاء ٧اهذ  مٟهىم الخ٩اًت الكٗبُت بإجها الخ٩اًت الىثًر

 (.18، م1990الٗىدُل، مضوهت، ؤو اٖخمضث ٖلى ال٩لمت اإلاىُى٢ت )

لى هظا ج٩ىن الخ٩اًت الكٗبُت مً ببضإ الخُا٫ الكٗبي جخجلى ٞحها خ٨مت الكٗب  ٖو

مماعؾاجه ومٗاٌكخه للخُاة، وهي زالنت ججاعب ألاحُا٫ مهاٚت في ٢الب ٢هص ي  وهخائج

مكى١، ػازغ بالٗبر وال٣ُم الىبُلت، ٞهي حؿم٘ زم ج٨غع ب٣ضع ما حُٗه الظا٦غة و٢ض ٠ًًُ 

ا مً خُث ج٣ضًم ؤو جإزحر بٌٗ ال٣ٟغاث، ولها صوع ٦بحر في جإ٦ُض الغاوي الجضًض بلحها قِئً 

ت )الغوابِ الاحخماُٖت بم الخُجاوي، ا جدمله مً ٢هو ًٖ ال٣ُم الاحخماُٖت والغوابِ ألاؾٍغ

 (.227، م2014

ؤما مهضع الخ٩اًت الكٗبُت ٞـٗاصة ما ٩ًىن "خ٩اًاث ؤزغي ٧اهذ جغوي مً مئاث ؤو 

ا ؤو مٗخ٣ضاث ٢ضًمت ومً آالٝ الؿىحن، ومً اإلام٨ً ؤًًا ؤن ج٩ىن ب٣اًا ؤؾُىعٍت ؤو ؤ٩ٞاعً 

ت  ولضث، ما صامذ حِٗل في ٧ل م٩ان و٧ل ػمان مً صون جدضًض ػماوي ؤو  ًً ؤو متىؤاإلادا٫ مٗٞغ

م٩اوي، جسخٟي الخًاعاث وجخٗا٢ب الثرواث الؿُاؾُت والاحخماُٖت والضًيُت، ول٨ً هظه 

الخ٩اًاث ال وٗٝغ مهضعها بالخدضًض حِٗل في طا٦غة بٌٗ الغواة ؤو بٌٗ الباخثحن ٞهي زماع 

 (.17، م1997مهىا، لخإمالث وججاعب الكٗىب )

ا، والخ٩اًت "في هجغتها ج٨دؿب زىام ومؼاًا ا مهاحغً ولظا ًم٨ً اٖخباع الخ٩اًت ههً 

ً الجضًض. بال ؤن بٌٗ اإلاًامحن ٢ض جٟطر ػمً الخ٩اًت وم٩اجها وؤبُالها مهما  حضًضة في اإلاَى

 (.43م، 2008الىجم، ٧اهذ الغمىػ م٨ثٟت" )

اتها، ٞهىا٥ خ٩اًاث "بن الخ٩اًاث الكٗبُت ٖلى هدى ٖام جخٗضص جبٗا  لخٗضص مىيٖى

ألاؾاَحر والؿحرة ؤو اإلالخمت وخ٩اًت الخُىان وخ٩اًت الجان والخىاع١ والخ٩اًت الاحخماُٖت 

ر والىىاصع وخ٩اًاث صًيُت، هظا بلى حاهب ازخالٝ ؤبُا٫ الخ٩اًاث ؤًًا هٓغًٍ 
َ
ل
ُ
ا وخ٩اًاث اإلا

 ًُ مل الَحن ؤو ألامغاء ؤو اإلالى٥ و٢ض ٩ًىن ا، وطل٪ جبٗا لخٛحر بِئاتهم ٣ٞض ٩ًىن البُل مً الؿٖو

مً ؤبؿِ الىاؽ ٧الصخاطًً والُخامى وال٣ٟغاء، والٛالب في شخهِخه ؤن ج٩ىن زابخت ٚحر 

م مً ؤهه في  مخُىعة جدمل نٟت واخضة ٞةن ٧ان شجاٖا عا٣ٞخه الصجاٖت ختى الجهاًت ٖلى الٚغ

ً ًىٓغون بلُه هٓغة اؾخسٟاٝ خ تى بطا بلٜ الجهاًت حٛحرث البضاًت ًمغ بخجاعب ججٗل آلازٍغ

 (.15-14، 1972ؾٗض الضًً، هٓغتهم بلُه" )
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ٍدُذ ُٚاب اإلاال٠ الخ٣ُ٣ي للخ٩اًت الكٗبُت اهخ٣ا٫ ؾلُت الؿغص مىه بلى الغاوي و 

بما ًسل٤ خالت مً يمً عئٍخه الخانت، و عواًت ؤخضار خ٩اًخه وجيؿ٣ُها الظي ًجتهض في 

ٟا الػمت الؿغص مً مثل "ؤخ٩ي ل٨م خ٩اًت مً الضهكت وؤلازاعة لضي اإلاخل٣ي الؿام٘،  مْى

مىحها زُابه للمخل٣ي جيبحها له إلاا هى م٣بل ٖلى ؾماٖه   ؤٖاحُب الؼمان" ؤو " ًد٩ى ؤن..."

كحر مدمض نابغ ٖبُض بلى ؾلُت الغاوي/ ال٣ام في الخ٩اًت: " بن الٟلؿٟت الٗم٣ُت للخ٩ي َو

لىجها جمثل هُمىت هاٞظة ٖلى اإلاد٩ي، ٞهى )اإلاد٩ي( ماص ة َُٗت في ًض الغاوي ًخهٝغ بها ٍو

خد٨م بهحروعتها ٦ما ٌكاء، ختى لخبضو و٦إجها جابٗت له ومىخمُت له اهخماء مُل٣ً  ا، بمٗنى ؤن ٍو

ؾلُت الغاوي ٖلى اإلاغوي هي ؾلُت مُل٣ت، وال ج٨خٟي بظل٪، بل جمخض ٧ي جٟغص ؾلُتها ٖلى 

٢اعئا يمىُا، ؤو ٢اعئا مبخٗضا ًٖ ههُت  ا له صازل الىو، ؤو اإلاغوي له ؤًًا، ؾىاء ؤ٧ان مغوًٍ 

ٗىص ألامغ هىا بلى هٟاط سخغ الخ٩ي في مدُِ الخل٣ي، و٢ضعجه ٖلى الخإزحر الخي في  الىو، َو

ىاَٟهم اإلالتهبت في ازىاء لخٓت الخل٣ي، خحن ٌكٗغون ب٣ضع مً الخماهي  اهٟٗاالث اإلاخل٣حن ٖو

 (. 74، 2013ٖبُض، ) "ال٨لي م٘ اإلاغوي

ُٟت الخ ؤما  ؤو بما ج٣ضمه ٖلى مؿخىي الٟغص والجماٖتل ثٞخخم٩اًت الكٗبُت ْو
ً

: "ٞٗال

اع الخًاعي الٗام. وبىيىح ؤ٦ثر، جخمثل  لىًها مً اليكاٍ له ٢ُمت احخماُٖت ًدضصها ؤلَا

ُٟت الخ٩اًت ُٞما ًيخج ًٖ اليكاٍ الٟغصي ؤو الجماعي مً بياٞت بلى الخُاة الاحخماُٖت في  ْو

حر مىٟهلت ٖىه.  مجملها، مغجبُت في الى٢ذ اع الخًاعي الٗام لهظه الخُاة ٚو هٟؿه باإَل

ٞخخمثل ٞٗالُت هظه ؤلاياٞت في م٣ضاع ما ٌؿدكٗغه الٟغص والجماٖت هدُجت للجهض اإلابظو٫" 

 (.175م  1971 ماُٖل،)بؾ

ٔ مثل الٖى ٚاًت ؤؾاؾُت في البىاء ال٣هص ي للخ٩اًاث  بمغحُٗخه الضًيُت وألازال٢ُت ٍو

ٔ ًخسظ ُٚاء له مً نىع الخُىاهاث، ؤو ؾحر ألاخضار، ؤو حك٨ُل  الكٗبُت، و٦ثحًرا ما ٧ان الٖى

ٔ الصخهُاث، ؤو ٖبر زىاجُم هظه الخ٩اًاث. ٣ابل هظا الىٕى مً الٖى الىمىطج ؤلامخاعي  ٍو

غه الخ٩اًاث الكٗ حبُت ٦ظل٪، وال ٌٗني هظا ؤن الظي جٞى ن ٧اها مخٗاعيحن صوًما، بط ٦ثحًرا الىٖى

ٓي في هظه الخ٩اًاث، والظي ًم٨ً جدضًضه بالبٗض الٛائي  ما جضازل الٛغى ؤلامخاعي بالٖى

ت،  اإلاخد٨م بهُئاث الىو وحك٨ُالجه، وهى ما ج٣ىله الخ٩اًت "مً ؤمىع هٟؿُت ؤو جىححهُت ؤو جغبٍى

٪)جضٖى للًُٟلت والبٗض ًٖ الكغ والغطًلت"   (.183 ، م1984، الضٍو
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ٖلى وحه ٖغب جغ٦ُا  ٖىضج٨ك٠ الخ٩اًت الكٗبُت  :الحكاًت الشعبيت عىد عسب جسكيا

ؿ٨جها حفي اإلاداٞٓاث التي الؿُا١ الخًاعي في نُاٚت الخ٩اًت الكٗبُت،  الخهىم صوع 

خُث ًلخٔ ٚلبت الىمىطج ، )صًاع عبُٗت( وخغان )صًاع مًغ( ٚالبُت ٖغبُت في جغ٦ُا، ومجها ماعصًً

ٓي ٖلى اإلااصة ألاصبُت هدُجت ، وب٣اء زال٫ ال٣غن اإلاىهغم َُٛان اللٛت التر٦ُت الغؾمُت الٖى

 ًٟؿغ  وهى ما اؾخسضام اللٛت الٗغبُت العجباَها الضًني بال٣غآن ٧لٛت قٟاهُت بالضعحت ألاولى،

لبت  ُٓت ٖلى ٚلبت ألاصب الكٗبي ٖلى ألاصب الغؾمي اإلا٨خىب باللٛت الٗغبُت، ٚو هظه الؿمت الٖى

 .الخ٩اًاث

كٗب الظي ًخ٩ىن مً ٢بائل ٧ان اإلاغح٘ ألاو٫ وألازحر للخ٩اًت الكٗبُت هى ال وإلاا

 ًُ في  ٣ٞض ٧ان لهظا جإزحر مباقغ  ،مً حُل بلى حُل وجى٣له ا،وؤٞساط جخىاعر هظا ألاصب قٟاه

٣ت بل٣ائها، و٦ظل٪ في مؿخىي مًمىجها، ٞبًٗها بؿُِ حًض  ٍغ ا مالئم ؤؾلىب الخ٩اًت َو

غجٟ٘ بًٗها بلى مؿخىي الخث٠ُ٣ والتربُت للهٛاع  بت، ٍو لألَٟا٫، ول٨ىه مملىء بالغمىػ اإلاٖغ

ًٗ لهجت الخ٩اًت بحن مى٣ُت وؤزغي،  باإلياٞت بلى ازخالٝ، (45، م 2008الىجم، وال٨باع )  اجب

 .ؤًام الٟخذ ؤلاؾالميالتي ؾ٨ىذ ماعصًً مىظ  ؤنى٫ ال٣بائل مىابذ زخالٝال 

ب٨ؿغ الغاء والضا٫، ٦إهه حم٘ : "صًًًٖ ماعِ  ث الخمىي في )معجم البلضان(ًظ٦غ ًا٢ى  مازدًً:

ؼ  ماعص حم٘ جصخُذ، وؤعي ؤجها ؾمُذ بظل٪ ألن مؿخدضثها إلاا بلٛه ٢ى٫ الؼباء: جمغص ماعص ٖو

ٓمها ٢ا٫: هظه ماعصًً ٦ثحرة ال ماعص واخض، وبهما حمٗه حم٘ مً ، ألابل٤ وعؤي خهاهت ٢لٗخه ٖو

الخ٣ُ٣ت ال ٩ًىن مً الجماصاث وبهما ٩ًىن مً الجً وؤلاوـ وهما الث٣الن  ٣ٌٗل ألن اإلاغوص في

ت ٖلى ُصهِؿغ  غة مكٞغ ان بال٣ٗل والخ٩ل٠ُ؛ وماعصًً: ٢لٗت مكهىعة ٖلى ٢ىت حبل الجٍؼ اإلاىنٞى

وصاعا وههِبحن وطل٪ الًٟاء الىاؾ٘ و٢ضامها عبٌ ُٖٓم ُٞه ؤؾىا١ ٦ثحرة وزاهاث ومضاعؽ 

ٞحها ٧الضعج ٧ل صاع ٞى١ ألازغي و٧ل صعب مجها ٌكٝغ ٖلى ما جدخه وُعبِ وزاه٣اهاث وصوعهم 

ج مٗضة  ىضهم ُٖىن ٢لُلت اإلااء، وحل قغبهم مً نهاٍع مً الضوع لِـ صون ؾُىخهم ماو٘، ٖو

في صوعهم، والظي ال ق٪ ُٞه ؤهه لِـ في ألاعى ٧لها ؤخؿً مً ٢لٗتها وال ؤخهً وال ؤخ٨م؛ 

غ في ٢ىله:  و٢ض ط٦غها حٍغ

ٗخهُغ                 ٌُ ذ  ْؼَع حٛلَب بن اللام خال٨ٟم          ما صام في ماعصًً الٍؼ
ُ
 ًا ز

خذ ُٖاى بً ٚىم َىع ٖبضًً وخهً ماعصًً وصاعا ٖلى  و٢ض ط٦غ في الٟخىح، ٢الىا: ٞو

ب مً ؤًامىا وؤهه قاهض مىي٘  خضزذ ًٖ ٢ٍغ
ُ
مثل نلر الغها، و٢ض طهب بٌٗ الىاؽ بلى ؤجها ؤ
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خذ ال٣لٗت ووحض به مً قاهض غ، ٢الىا: و٧ان ٞخدها ٞو به ٢ى٫ حٍغ
ّ
ه ولِـ له بِىت وهظا ٨ًظ

غة في ؾىت  للهجغة في ؤًام ٖمغ بً الخُاب، و٢ا٫  20وؤًام مً مدغم ؾىت  19ؾائغ الجٍؼ

اء ٣ٞا٫:  ؤوكضوي بٌٗ الٓٞغ

 في ماعصًً، خماها هللا، لي ٢مغ    لىال الًغوعة ما ٞاع٢خه هٟؿا           

ؿاًا ٢ىم ٢لبي ٖغاقي ًغ  ، ماصة 2002)الخمىي،  "١ له،        و٢لبه حبلي ٢ض ٢ؿا ٖو

 ماعصًً(

 :)الخلي، ص. ث( و٢ض ط٦غ نٟي الضًً الخلي ماعصًً في قٗغه

 حها ومائها وهىاهاــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــْل ٞ  ً وبغ الـــــــــــــــــــــــــــظا ؤعى ماعصًـــــــخب

لضة جىبُذ ال٨غام ٞال ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــب

٢ـ
ُ
 ط

ُذ ـــــــــــــــــــــــــــــث ٞىاهم وال ٖضم 

 ٞىاها

ٞهي ؤعى بن لم ج٨ً هي طاث 

 الـ

ـِ مني، ٞةجها   هٟ

 تهاهاــــــــــــــــــــــــــــــــــمك

ْذ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــحم اها طو الخلم بال ـــــــــــــــــــــــــما ؤج  ؾائغ اإلانى، ٞلهظا َٗ

 وجاها

حها ومجهاـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ٦م عؤً ىعا حؿُٟ٪ الضماَء ـــــــــــــــــــــــــــــن  ىا لها ٞو

 ُصماها

ي بها ـــــــــــــــــــــــلى جم٨ىُذ ؤن ؤ٢ً

 الٗمـ

ٗا إلاا ؾ٨ىُذ ــــــــــــــــــــــــــحمُع  

 ؾىاها

  ان:س  ح  
ً

اال ّٗ جىػ ؤن بدكضًض الغاء، وآزغه هىن، ًجىػ ؤن ٩ًىن ٞ  مً خغن الٟغؽ بطا لم ًى٣ض، ٍو

٩ًىن ٞٗالن مً الخغ، ٣ًا٫: عحل خغان ؤي ُٖكان، وانله مً الخغ، وامغؤة خغي، وهى خغان 

ان، وباليؿبت بلحها خغهاوي، بٗض  الغاء الؿا٦ىت هىن ٖلى ٚحر ٢ُاؽ، ٦ما ٢الىا: مىاوي في اليؿبت ًغَّ

بلى ماوي وال٣ُاؽ ماهىي وخغاي والٗامت ٖلحهما، ٢ا٫ بُلُمىؽ: َى٫ خغان ازيخان وؾبٗىن 

كغون صعحت وزالزىن ص٣ُ٢ت، وهي في ؤلا٢لُم الغاب٘،  غقها ؾب٘ ٖو صعحت وزالزىن ص٣ُ٢ت، ٖو

صعج ولها اليؿغ الىا٢٘ ٧له ولها بىاث وٗل ٧لها جدذ  َ٘الٗها ال٣ىؽ ولها قغ٦ت في الٗىاء حؿ

ان ٣ًابلها مثلها مً الجضي، بِذ مل٨ها مثلها مً الخمل ٖا٢بتها  زالر ٖكغة صعحت مً الؿَغ

غيها ؾب٘ وزالزىن  جه: َى٫ خغان ؾب٘ وؾبٗىن صعحت، ٖو مً اإلاحزان؛ و٢ا٫ ؤبى ٖىن في ٍػ
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غة ا٢ىع، وهي ٢هبت صًاع مًغ، بُجها وبحن الغها ًىم  صعحت؛ وهي مضًىت ُٖٓمت مكهىعة مً حٍؼ

٤ اإلاىنل والكام والغوم، ٢ُل: ؾمُذ بهاعان ؤدي ببغاهُم،  وبحن الغ٢ت ًىمان، وهي ٖلى ٍَغ

ٖلُه الؿالم، ألهه ؤو٫ مً بىاها ّٞٗغبذ ٣ُٞل خّغان، وط٦غ ٢ىم ؤجها ؤو٫ مضًىت بىِذ بٗض 

ان، و٧اهذ مىاػ٫ الهابئت ًظ٦غهم ؤصخاب ٦خب اإلالل والىدل؛ وهم الخغاهُىن الظًً  الُٞى

؛ بهه ؤعاص خغان؛ و٢الىا في ٢ىله حٗالى: ""بوي مهاحغ بلى عبي: و٢ا٫ اإلاٟؿغون في ٢ىله حٗالى

ا بلى ألاعى التي باع٦ىا ٞحها للٗاإلاحن"  ان، و٢ى٫ ؾض٠ً بً مُمىن:؛ هي خغّ "وهجُىاه ولَى

 الضًً ان ُٞه ٖهمتا، ًًٞٗٗني        ٢بر بدغّ ٢ض ٦ىذ ؤخؿبني حلًض 

ض ببغاهُم ابً ؤلامام مدمض بً ٖلي بً ٖبض هللا بً ٖباؽ، و٧ان مغوان بً مدمض  ًٍغ

ً في الُاٖىن، و٢ُل: بل ٢خل، وطل٪ في ؾىت  ، خضزني 232خبؿه بدغان ختى ماث بها بٗض قهٍغ

ؤبى الخؿً ٖلي بً مدمض بً ؤخمض الؿغزس ي الىدىي ٢ا٫: خضزني ابً الىبُه الكاٖغ اإلاهغي 

م٘ اإلال٪ ألاقٝغ بً الٗاص٫ بً ؤًىب في ًىم قضًض الخغ بٓاهغ خغان ٖلى م٣ابغها ٢ا٫: مغعث 

: بإي ش يء حكّبه هظه؟  ولها اهضاٝ َىا٫ ٖلى حجاعة ٦إجها الغحا٫ ال٣ُام، و٢ا٫ لي ألاقٝغ

 
ً

 :٣ٞلذ اعجاحاال

 ٨ضع مٍٟغ الخغاعةــــــــم     اه٨ً ٚلُٔ هىاء خغّ 

 و٢ىصها الىاؽ والدجاعة   ٦إن ؤحضاثها جخُم  

خدذ في ؤًام ٖمغ بً الخُاب، عض ي هللا ٖىه، ٖلى ًض ُٖاى بً ٚىم هؼ٫ ٖلحها ٢بل  ٞو

الغها ٞسغج بلُه م٣ضمىها ٣ٞالىا له: لِـ بىا امخىإ ٖل٨ُم ول٨ىا وؿإل٨م ؤن جمًىا بلى الغها 

لغها ونالخهم، ٦ما هل الغها ٞٗلُىا مثله، ٞإحابهم ُٖاى بلى طل٪ وهؼ٫ ٖلى اؤٞمهما صزل ُٞه 

يؿب بلحها حماٖت ٦ثحرة مً ؤهل الٗلم، ولها  هظ٦غه في الغها، ٞهالر ؤهل خغان ٖلى مثاله؛ ٍو

غة،  ش الجٍؼ ش، مجهم: ؤبى الخؿً ٖلي بً ٖالن بً ٖبض الغخمً الخغاوي الخاٞٔ، نى٠ جاٍع جاٍع

ب٨غ مدمض بً بي ب٨غ مدمض بً ؤخمض بً قِبت البٛضاصي وؤبي ؤوعوي ًٖ ؤبي ٌٗلى اإلاىنلي و 

حرهم ٦ثحر، وعوي  غ وابي ال٣اؾم البٛىي وابي ٖغوبت الخغاوي ٚو ٖلي الباٚىضي ومدمض بً حٍغ

ؼ  ٖىه جمام بً مدمض الضمك٣ي وؤبى ٖبض هللا بً مىضة وؤبى الُبحر ٖبض الغخمً بً ٖبض الٍٗؼ

حرهم، وجىفي ًىم ُٖض ألايخ بً ، و٧ان خاٞٓا ز٣ت هبُال؛ وؤبى ٖغوبت الخؿً 355ؾىت  ىٚو

غة، ماث في طي الدجت ؾىت  ش الجٍؼ مدمض بً ابي مٗكغ الخغاوي الخاٞٔ ؤلامام ناخب جاٍع

حرهما ٦ثحر. وخغان ؤًًا: مً ٢غي خلب. وخغان ال٨بري وخغان  318 ًٖ ؾذ وحؿٗحن ؾىت؛ ٚو
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يف ماردين وحران الشعبية عند عرب تركيا احلاكايت   

ي  الن  
ب   ماد ج  دراسة  ف  ة  الوعظ 

ً لبني ٖامغ بً الخاعر بً ؤهماع بً ٖمغو بً وصٌٗت بً ل٨حز بً ؤٞص ى  خان بالبدٍغ الهٛغي: ٢ٍغ

ت صمك٤.بً ٖبض ال ت بَٛى   ، ماصة خغان(.2002)الخمىي،  ٣ِـ. وخغان ؤًًا: ٢ٍغ

ذي الخىاحض بن  :جسكيا في العسبي الوجود  و٢خىا في ًداٞٔ الٗغبُت واإلا٩ىهاث والٗكائغ لل٣بائل الخاٍع

خه، ٖلى الخالي  جغ٦ُا ؾ٩ان ٖضصو . التر٦ُت للجمهىعٍت اهخمائهو  الٗغبُت بإنىله مخمؿ٩ا اؾخمغاٍع

ك٩ل وؿمت، ملُىن  زماهحن مً ٣ًترب . وخؿب ج٣ضًغاث الؿ٩ان مجمٕى مً %9 خىالي الٗغب َو

 مً ٧ل في ًخىػٖىن  ٖغبُت، ؤنى٫  مً مىاًَ ملُىن  7 خىالي في جغ٦ُا هىا٥ "حمُٗت الٗغب"

 ٖىخاب، ٚاػي  ٦ُلِـ، وعٞت،ا قاهلي صًاعب٨غ، مىف، باَمان، ماعصًً، بِخلِـ، ؾُحرث،ث والًا

ا،  .ٚحرهاحن، و مغؾ ؤهُا٦ُا، لُىا ؤلاقاعة بلى ؤن خغان ج٣٘ يمً والًت قاهلي (2015)٢حربٚى ، ٖو

 .في الؼمً الخايغ ؤوعٞا

م مً ؾلُت اللٛت  و٢ض خاٞٔ الٗغب في هظه الىالًاث ٖلى لٛتهم الٗغبُت، ٖلى الٚغ

التر٦ُت الغؾمُت، وجدى٫ اللٛت الٗغبُت بلى لٛت مىُى٢ت طاث لهجاث مخٗضصة، و٢ض جم طل٪ مً 

 زال٫:

 .وحىص اإلاضاعؽ الخ٣لُضًت -1

لٛاًت الثماهِىاث. )في ماعصًً  ، و٢ض ٧ان طل٪)مثل ٖىترة(، وخ٩ي خ٩اًت في ؤي بِذ الخجم٘ -2

 (.وعٞاؤ٪ في للٛاًت الثماهِىاث بِىما ازخٟى ٢بل ط

 .مثل 1200، و٢ض ونلذ ٢غابت ألامثا٫ اإلاخضاولت ٖلى ؤلؿىت الىاؽ -3

٦خب زماهُت ؤو حؿٗت  ؾلؿلت مً ال٨خب او٦خب الٗىامل وألامثا٫، ومٗه ألالُٟاث خٟٔ  -4

لى،  إلُٟت ابً مال٪٦  .(2014)ٖبض الهاصي ؤٚو

ً خ٩اًاتها ؾىاء في الجم٘ والخد٤ُ٣ ؤو " ٚحر ؤن مٗٓم اإلاىا٤َ وال٣بائل ؤٟٚلذ جضٍو

اة الغواة وجُىع الخُاة الخضًثت، " وؤ٢غب مثا٫ الخدلُل والضعؽ، مما ؤصي بلى يُاٖها م٘ ٞو

لهظه الٓاهغة خ٩اًاث ال٣بائل الٗغبُت التي ٌِٗل مٗٓمها في مضن حىىب قغقي جغ٦ُا مىظ 

الٟخىح ؤلاؾالمُت و٢بلها، وهسو بالظ٦غ ماعصًً وؤؾٗغص وؤوعٞا وؤهُا٦ُت. ٞال الجامُٗىن ؤ٢بلىا 

ها مً يُإ و اإلاىا٤َ ٨ٞغوا، ووكُىا في الخٟاّ ٖلحها وجسلُهؤٖلحها، وال ؤبىاء جل٪ ال٣بائل 

ب، بل مً اه٣غاى وقُ٪  (.146، م2014)جمىعجاف، " ٢ٍغ

ت ألاق٩ا٫: ٞحها " بن الحكاًت الشعبيت في مازدًً وحسان: إلاضًىت ماعصًً حٛغاُٞت واؾٗت مخىٖى

الؿهى٫ الىاؾٗت والجبا٫ الكامست والىصًان الٗم٣ُت آلا٧ام الٗالُت. ٢ض جٟهل جل٪ الجبا٫ ؤو 
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وؤ٢ىام، ٣ُٞل الازخالٍ والخٗاَي بحن ألاهالي ُٞىلض هظا الىي٘ الىصًان بحن ٢غي و٢بائل 

ت ؤو ٢بُلت ٞخسخل٠ بؿببه اللهجاث واللٛاث والٗاصاث وعبما ؤهماٍ  ؛زهىنُاث لضي ٧ل ٢ٍغ

ً لهجت ماعصًً ال ًم٨ىىا 211، م2004ٖثمان، ) "الخُاة (. لظل٪ ٖىضما هخدضر ًٖ ماعصًً ٖو

ؤو لٛت واخضة ؤو لهجت واخضة، ٦ما ؤهىا لى جىاولىا لٛت بُٗجها، ٞٗلُىا  مىٟغصًًالخضًث ًٖ ٢ىم 

ان وؤعمً  ؤن هً٘ ههب ؤُٖيىا لهجاث ٖضة؛ ألن ٞحها بزيُاث مسخلٟت: ٖغب وؤ٦غاص وؾٍغ

 ومؿلمىن ومؿُدُىن. 

ا ٖىضما هخدضر ًٖ لهجت ماعصًً الٗغبُت ال وؿخُُ٘ ؤن هخدضر ًٖ و٦ما ؤقغها ؾاب٣ً 

غة وصًاع ب٨غ ٢بل الٟخىح لهجت واخضة ؤًًا؛  ىذ بالص الجٍؼ ألن ال٣بائل الٗغبُت التي اؾخَى

ؤلاؾالمُت وبٗضها ٧اهىا ًيخمىن بلى لهجاث ٖضة وما ػا٫ ؤهلها ًداٞٓىن ٖلى لهجاتهم جل٪. ٞمجهم 

حرهم ) ىى ؤؾض ٚو ، 2004ٖثمان، اإلادلمُت واإلااعصلُت والغاقضًت واإلاساقيُت والجاعوصًت ٍو

ٌؿ٨ىىن في اإلاى٣ُت اإلاؿماة بُىع ٖابضًً ؤو باٖغباًا، واإلااعصلُت ٣ًُمىن (. ٞاإلادلمُىن 211م

في مغ٦ؼ مضًىت ماعصًً وما حاوعها مً ال٣غي، وبىى ؤؾض ٢بائل و٢غي مىدكغة في عبٕى ٢ًاء 

 (.147، م2014)جمىعجاف،  ٢ظلخبت

 و"ؤمُت ٖغب ماعصًً صٞٗتهم ؾاب٣ا بلى ألا٢با٫ ٖلى اإلاىعور الكٗبي لهم عواًت وه٣
ً

 ال

ت، ٩ٞان ألاحضاص والجضاث وآلاباء وألامهاث ًى٣لىن ما لضحهم مً الخ٩اًاث  ٣تهم الكٍٟى بٍُغ

اوي وألامثا٫ بلى الجضًل الجضًض، ٞداٞٓىا ٖلى ش يء مً هظا اإلاىعور الكٗبي بِىما يإ  وألٚا

  (.161، م2014)جمىعجاف،  مىه ال٨ثحر"

ى ألامغ في مٗٓم الخاالث: ٞمجها "وجخٗضص الخ٩اًت الٗغبُت الكٗبُت في ماعصًً ٦ما ه

خ٩اًاث ألاؾاَحر والؿحرة ؤو اإلالخمت وخ٩اًت الخُىان وخ٩اًت الجان والخىاع١ والخ٩اًت 

ر والىىاصع وخ٩اًاث صًيُت. ومهما ٧ان هٕى الخ٩اًت الٗغبُت اإلااعصًيُت 
َ
الاحخماُٖت وخ٩اًاث اإلِال

 (.2014، م2014)جمىعجاف،  ا"ا ومًمىهً ٞهي في ٚاًت البؿاَت ؤؾلىبً 

الخٔ ٖبض الهاصي جمىعجاف الخهائو الخالُت للخ٩اًت الكٗبُت اإلااعصًيُت:  ٍو

بغػ ما ًمحز الخ٩اًت الكٗبُت البؿاَت ألن الغاوي ٞحها ٌؿعى بلى الىنى٫ بلى الهضٝ ؤبن  -1

ت وبًجاػ، وهى مخإزغ في طل٪ بالبِئت البؿُُت. هظا بطا جظ٦غها بإن ٖغب ماعصًً ؤمُىن  بؿٖغ

ىن  % ؾِخطر ل٪ مضي بؿاَت اللؿان واإلاًمىن ؤ٦ثر 99ال٣غاءة وال٨خابت بالٗغبُت ال ٌٗٞغ

 وؤ٦ثر.
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ت ؤلاوؿان وؾُٗه للىنى٫ بلى هضٞه ونبره  -2 بن مى٤ُ الخ٩اًت الكٗبُت ٌٗخمض ٖلى خٍُى

ٖلى آلاالم والكضائض، لهظا ٞهى ًدٓى بمٗاوهت الُبُٗت له بما ٞحها مً بكغ وخُىان وحماص 

ت وجغصٕ الٓاإلاحن ال٣ؿاة واإلاخ٣اٖؿحن الجبىاء.جاصي بلى خل ال٣ىي ال  سخٍغ

لخهى٫ لللمغؤة صوع ٦بحر في ؤخضار الخ٩اًت الكٗبُت ٞهي جخمخ٘ بجما٫ باهغ ٌؿعى البُل  -3

وجىي٘ اإلاغؤة وؾِ هالت ُٖٓمت جبلٜ صعحت الخ٣ضًغ والدؿامي. ؤما بطا بضث عجىػا  ،ٖلُه

ى٨ٗـ هظا ٖلى صازلها ٞهي بما ؾاخغة ض الؿٗاصة ألخض ٞخبضو ٢بُدت ٍو غة ال جٍغ ؤو  ،ؤو قٍغ

ج٩ىن وؾُلت زحر في خل اإلاكا٧ل وعؾىلت ؤزباع ؾاعة، وطل٪ بما ؤ٦ؿبتها الخجاعب ٖبر 

ل.  ٖمغها الٍُى

ًٓهغ جإزحر ال٣ضع والعجؼ ججاهه واضخا في الخ٩اًت الكٗبُت، و٢ض او٨ٗـ هظا ؤلاًمان  -4

مً ال٣ضع ؤو مٟاحإة بما هى  بال٣ًاء وال٣ضع ٖلى الخ٩اًت، ٞبىاء الخ٩اًت ًد٨م بًغبت

م٣ضع، وهىا ًبضو جإزحر الضًً ؤلاؾالمي واضخا، ًٞال ًٖ الكٗىع بالخٝى مً اإلاجهى٫ 

الظي ًدمل في َُاجه لإلوؿان ال٩ىاعر واإلاهائب وألامغاى واإلاىث، لظا ٣ٞض اهُب٘ الخٝى 

  (.151، 2014)جمىعجاف،  مىه في يمحر البُل الخ٩ائي.

ًمُلىن بلى الخ٩ي ًٖ  )خغان( ؾ٩ان صًاع مًغ بن " :(دًاز مضسحسان )الحكاًت الشعبيت في 

شخهُاث خ٣ُ٣ُت ُٞما مط ى مً الؼمً وهظه الصخهُاث بما عئؾاء ٢بائل ؤو قٗغاء ؤو 

و ًجمٗىن هظه الهٟاث في شخهُت واخضة. وخ٩اًاث ألابُا٫ هي خ٩اًاث ًٖ ألاؾالٝ ؤٖكا١ 

ؤزغها ال٨بحر في خُاة الٗكحرة في نغاٖها م٘  بط ؤن هاالء ألابُا٫ شخهُاث خ٣ُ٣ُت ٧ان لها

ؤما خ٩اًاث الٗكا١ والكٗغاء ٞهي ؤًًا  .الُبُٗت والجٟاٝ ؤو في نغاٖها م٘ الٗكائغ ألازغي 

ما جضوع خى٫ شخهُاث وا٢ُٗت جخدضر ًٖ ٖك٤ مخمحز وهاصع ؤو زإع ؤو بُىلت هاصعة ؤو ٦غم ٦ثحًرا 

اء ؤو قه ض الهاللي ،ٖىترة بً ػبِبتهغي ؤن خ٩اًت  امت ؤو ٞغاؾت ولظل٪ال مثُل له ؤو ٞو  ،وؤبي ٍػ

غ ؾالم( ضي بً عبُٗت الخٛلبي اإلاهلهل )الٍؼ ا بحن الىاؽ في هظه هدكاعً او عا٧ان بً خثلحن ؤ٦ثر  ،ٖو

ا ألبىائها و ؤؾالٞها و حُٗٓما وخ٩اًاث ٖغب صًاع مًغ وبن ٧اهذ جبضؤ في ٢بُلت جمجًُض ، اإلاى٣ُت

ائها بال ؤجها ال جلبث ؤن حكُ٘ بحن ال٣بائل ألازغي ًدىا٢لىجها و لكإن ؤبُالها و ٖكا٢ها و قٗغ 

٣ت و ؤؾلىبا لى٣ل ال٣ُم واإلاٗاٝع اإلاىعوزت  ًخدضزىن بها في ؤو٢اث الٟغاٙ جظا٦غا في البُىالث ٍَغ

ت و ٢ض ٢ُل ًٖ  ٞالخ٩ي هى ؤهم ؤؾلىب جغبىي و حٗلُمي ًى٣ل ٢ُم و ٖاصاث الجماٖت البضٍو
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ُٟتالٗغب الظًً ٌِٗكىن في ا ُما ًلي  (2013")ؤنالن، (ؤن مضاعؾهم مجالؿهم) :إلاىا٤َ الٍغ ٞو

 (:صًاع مًغخغان )خ٩اًت قٗبُت مً ألاصب الكٗبي في 

ٓي في خ٩اًاث ٖغب  مً الخهائو الؿاب٣ت ًم٨ىىا ؤن وؿخيخج ٚلبت الخـ الٖى

ُٓت في خمىالتها ال٣ُمُت، بال ؤجهاماعصًً وخغان،  بلى جى٣ؿم  وعٚم حكابه هظه الخ٩اًاث الٖى

: الىمىطج هماطج باالؾدىاص بلى البىاء واإلااصة ال٣ههُت التي جدك٩ل مجها هظه الخ٩اًاث زالزت

 .الضًني، والىمىطج الخُىاوي، والىمىطج الٗكائغي/ الاحخماعي

 الىموذج الدًني:أوال: 

ل :(مشيطتحكاًت ) ّو )ؤو( حبًر
ُ
ّٞخىا ٞى١ ال٣بر. "٧ا ًا ٧ان ًا ٖاق٣حن الىبي نلىا ٖلُه. الغؾى٫ ؤ

و 
ُ
٣بر جُجي ؤ

ْ
خى مً هال ٍغ

ْ
ل ٢ا٫ للغؾى٫ هال دت َُبى )َُبت( مً ها٥ ال٣بر. حبًر الغؾى٫ قم ٍع

ي.
َ
ي ها٧

َ
ه. ٢هْتها ها٧  في ال٣بر مكُُت ؤو ؤوالصا مخٟىهِىَّ

ىن. ًىم " ْذ ِبذ )بيذ( ٖٞغ ِٟ ٟت في جمكُِ ِقه ْذ )٧اهذ( مْى
َ
ىن ٦ مكُُت في و٢ذ ٖٞغ

 
ّ

ِخمك
َ
دض مكُُت ٦ ىن اإلاِكِ وِقئ )و٢٘( مً بًضا ٦ّبذ الٍى ِ )٧اهذ جمكِ( قهٟذ بً ٖٞغ

ذ مامىىي ؤو قهٟذ ِبذ 
َ
و مكُُت ٦

ُ
ْذ )٢الذ( بؿم هللا. ؤ

َ
٘( اإلاكِ ٦ ا )جٞغ لألعى و٢ذ جتٞر

و عب ؤبى٥ 
ُ
 )٢الذ لها( عبي ؤ

َ
ذ الا

َ
غي( ل٪ بله ٚحر ؤبىِي؟ مكُُت ٦

ُ
ي )ًا ج

َ
ذ إلاكُُت ق

َ
ىن ٦ ٖٞغ

 
َ
ىن ٦ ذ إلاكُُت: ِعّصي مً هي ٦الم٪، ب٩ًىن )بن ٨ًً( مى ِجغّصًً مً ٦ِالم٪ هللا وي. بيذ ٖٞغ

ُ٪ ألبىي.
َ
 ِجإق٨

 اعحعي  مكُُت مى ِعحٗذ مً ٢ىال.
ّ

ىن صْر مكُُت ٢الال ْذ ألبّىا اإلاثلى. ٖٞغ
َ
ىن عاِخذ ٦ بذ ٖٞغ

والص٥. مكُُت ٢اعْ 
ُ
و ؤ٢خل ؤ

ُ
 ب٩ًى همى ج٣بلحن جإ٢خل٪ ؤ

ّ
ىن ٢الال لْخ مً صًى٪. مُُت ما ٢بِلْذ ٖٞغ

ْ
ج

و ولضا خٓغ 
ُ
ىن َػص ٚؼپ )ًٚب(. بپكان بِوّعح )ًغمي( مكُُت ؤ ما عّصث مً صًً الخ٤. ٖٞغ

تن ّٞغ١ِ مً ٖٓمى.  ؿحر ِٚلْي ِل٩ىن ٣ًُى )٣ًٗىا( في ها٥ اإلااي الٛلي لخمخى ٧الّخِ
ْ
)خًغ( ماي ب٦

و مكُُت بُٗىا ؤعْث ولضا في بً٪ اإلا
ُ
دض ؤ دض بٍى ىن ٢ِبل وّعح )عمى( ؤوالَصا ٍو اي ِلخمِتن ِجىٟغ١ ٖٞغ

و ما ِٞؼٖذ مً تهضًضة 
ُ
و ٦ْذ ال بله بال هللا ؤ

ُ
مىجىن ٢اْعجِلخ ما ِعّصْث مً صًىا ؤ ًِ مً ِٖٓمً ؤو ب

و ٢ا٫ ألّمى ًا 
ُ
غا حُذ البىا اللي هىي في ال٣ىهضار جىِعخى في المي اإلاٛلي. البِب٪ ِبج٩لم ا ىن ِبّؾِ ٖٞغ

ًْ ٖظاب قَضْص ِبِم
َ
٣ِ٪. بّمي انبري ٖظاب آلاِزِغي ؤ  الضهُاي بهِذ ٖلى خ٤ ِجال جغحٗحن مً ٍَغ

ي بٗض مىجىا: ٪ ش ِ عص مّىِ
َ
ىن ؤ ْذ لٟٖغ

َ
ىن ٢ا٫  مكُُت ٦ ا. ٖٞغ ىَّ ِٟ و ِجِدْخ

ُ
ِجْخلْم ٖٓامىا ؤ

و ولضا 
ُ
ّحر )الهٛحر( في اإلااي اإلاٛلي مكُُت ؤ و ابىا ؤلاٚػ

ُ
ي ناع ؤوعح مكُُت ؤ

ّ
هلُلبِ٪ ِجإحُبى. ال
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٘  ماجىا. قاهضًً الغؾى٫ في بلؿٟغو  ًْ ًُجي مً مْى َ
دت ؤَُب ملمؿ٪ ٦ ي قم ٍع

ّ
ي ال ؤلاؾغاء ش ِ

و ولضا
ُ
ي صٞىىا مكُُت ؤ

ّ
 (.155-154، م2014. حِٗكىا وحؿلمىا" )جمىعجاف، ال

ىن، وهالخٔ التر٦حز ٖلى البٗض الخس ي  بن شخهُت )مكُُت( هي ماقُت ابىت ٖٞغ

ىن، وهي زاصمت لهم، ؤي  بطوالضًني،  ُٟت ججمُلُت، ٞهي جخىلى جمكُِ ابىت ٖٞغ بجها ج٣ىم بْى

 بجها جدذ ؾلُتهم ال٩املت ألجها في مجزلهم.

ت وبحن  ٣ًىم هظا الىو الخسُلي ٖلى التربُت الضًيُت، بطا جمؼج الخ٩اًت بحن الؿحرة الىبٍى

 ُُٛان.ػمً ما ٢بل ؤلاؾالم الظي ٌٗىص بلى الٟغاٖىت، بىنٟهم عمًؼا لل

جغ٦ؼ الخ٩اًت ٖلى الظ٦غ الُُب، الظي ٌؿاوي هىا الغائدت الُٗغة البا٢ُت ٖبر الؼمً، 

٦ما جا٦ض الخ٩اًت ٖلى الخمؿ٪ باإلابضؤ، الظي ٌٗني هىا الثباث ٖلى الخىخُض، و٦ظل٪ م٣اومت 

 الٓلم.

حٗغى الخ٩اًت للٗال٢ت بحن الخاصم والؿلُت مً حهت، واإلاغؤة والغحل مً حهت ؤزغي، 

حؿخُٟض هظه إلاؿخ٠ًٗ في مىاحهت الغحل/ الؿلُت، و اإلاغؤة/ الخاصمت هي الُٝغ ا خُث

الخ٩اًت مً البٗض الٛغائبي الظي جدؿم به عخلت ؤلاؾغاء واإلاٗغاج، لظا حؿخسضم هظه ال٣هت 

ٟا٫.  لخظ٦ُت مسُلت ألَا

٦ما ؤن شخهُت الُٟل في الخ٩اًت مماهُت لصخهُت الُٟل اإلاخل٣ي الظي ٌؿم٘ 

ى ًخماهى م٘ الُٟل الظي ٣ًىم بضوع اإلاُمئن ألمه، ووحىصه هىا ًخٗؼػ ألهه ًغص حؼًءا الخ٩اًت، ٞه

 مً ًٞل والضجه ٖبر جُمُجها ولى ٧ان نٛحًرا بال خى٫ وال ٢ىة.

ت بن خ٩اًت صًيُت قائٗت بحن ؤهالي ماعصًً ٢ائمت ٖلى " خ٩اًت مكُُت مً هظه الؼاٍو

والخ٩اًت بهظا الىو الظي ، هال٥ الىٟـ وألاوالصالثباث ٖلى ؤلاًمان باهلل حٗالى وبن ٧ل٠ طل٪ 

ٌؿتهل الخ٩ي بم٣ضمت جلؼم بحن ؤًضًىا خ٩اًت ٧املت ألاع٧ان ٞحها مضزل ومىيٕى وزاجمت، خُث 

ت مهضع إلا اإلاخل٣ي باالؾخجابت بالهالة ٖلى الىبي، وبداصزت ٞحها مً الٛغائبُت ما ًثحر اإلاخل٣ي ٗٞغ

ل والغؾى٫ نلى هللا ٖلُه وؾلم للم٣برة الغائدت الُُبت التي ٧اهذ جٟىح في ؤز اعة حبًر ىاء ٍػ

ىن  ىن وما هؼ٫ بها وبإوالصها ٖىضما قٗغ ٖٞغ وحؿخمغ بالخٍٗغ٠ بمكُُت الخاصمت في ٢هغ ٖٞغ

ت مهضع الغائدت الُُبت التي ٧اهذ جٟىح مً اإلا٩ان الظي  بةًماجها، وجسخخم بالىنى٫ بلى مٗٞغ

ت ًٖ "ماقُت".ُصٞىذ ُٞه مكُُت وؤوالصها. ٖلما ؤن "مكُ لٗىىان الخ٩اًت َاب٘  ُت" مدٞغ

ىن( اؾمي، ٞمكُُت اؾم ٖلم  )اإلااقُت هي اإلاغؤة اإلاؿاولت ًٖ جمكُِ وزضمت ابىت ٖٞغ
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اء بِىما مكُُت ؤلصخهُت حٗمل زاصمت في ٢هغ مل٪ حباع مخإله  نبذ عمؼا للٓلم وال٨بًر

 ًُ ت صعاًت وبًماها نمضث ججاه شخهُت يُٟٗت احخماٖ ٢ؿىة هظا اإلاخإله الظي ال ا بال ؤجها ٢ٍى

 
ً

ت )مدىعٍت( في الخ٩اًت، وهي شخهُت   وال طمت.ًغ٢ب في زضامه بال مكُُت هي شخهُت مغ٦ٍؼ

ىن قهٟذ ٞهي شخهُت ًجابُت حّٗض عمؼً ب ا للهمىص وؤلاًمان والهض١ وؤلازالم. ؤما بيذ ٖٞغ

هذ 
ّ
مٗغوٝ مكُُت لها باها، وهي شخهُت ؾلبُت في الخ٩اًت، بط بجها ٢ابلذ ؤم٣لضة جابٗت ؤل

ىن في الخ٩اًت  بالى٨غان وق٨تها ألبحها ختى حؿببذ في ٢خلها وفي ٢خل ؤوالصها. وشخهُت ٖٞغ

" شخهُت في مىخهى ال٣ؿىة ختى ٖلى ؤي٠ٗ زضامه مما ٌكحر بلى الظلت والضهاءة التي هى ٞحها

 (.155، م2014)جمىعجاف، 

 

 

حىػ، ٧ان في عمان، ٧ان في بًُاث هللا حي بالص الكام ٧ان في "(:القاض ي العادلحكاًت )

 الٗهٟىع، ٧ان في قُش ؤبى َىبىع.

ذ صحا لْه ٖىضو  ي ٧ان. ًىم الٍى
ّ
دض ٢اض ي، ٧ان ًد٨م بالٗضالت و٦ثحر ٣ٖل ٢ا٫ ٧ان في ٍو

دض ٌكا٧ي ْٖل آر )آلازغ( ٣ًى٫: هاي ٧ان ؤُُٖاوه ؤزمان ؤماهت، وعخذ لٛحر بلض، وهى  عّحالحن. ٍو

عصًذ ٢ا٫: ما ل٪ ٖ
َ
 ىضي ش يء.)إلاا( ا

زمان مى ؤزمان و٧ان ٣ًى٫ لى: اخل٠ ٢ل ؤال٣اض ي ِلْم )٧لما( ل٩ي ٌؿإ٫ ٫ِّ ٧اهىا ٖىضو 

ض١ اًضو ْٖل  ي في اًضو ًيُىال )ًىاولها( لهاخب ؤزمان، ٍو
ّ
( ٧ان ًمؿ٪ ٖهاث الل ًّ ى )ه

ّ
ٖىضي ِاو

٣ى٫: وهللا اُُٖخى لى ازماهى.  اإلاصخ٠، ٍو

 
ّ
ثمان ٖىضو. ناخىه ٦ؿغ ٖهاث في ٢بل لُُلٗىن ال٣اض ي ٢ا٫: لؼالمى نُدىا ل

َ
ي ٧اهى ل

ًْ )٧ان ٢ض امألهم( في الٗها، و٦م ِل٩ي مضا )مضها( للغحا٫ ٧ان  ً ٦ّخالِه
ّ
اًضو واعي ازمان مل

٣ى٫ ؤُُٖخىه ازماهى. حِٗكىا وحؿلمىا.  (.158، م2014" (جمىعجاف، ًدل٠، ٍو

ا في م٩ان ما ًىهغ اإلآلىمحن خحن البغي ٖلحهم، وبن  ًُ بن الخ٩اًت حٗلً ؤن زمت ٢اي

ً مً ؤن ًدظعوا اه٨كاٝ ؤمغهم، ٞالخ٩اًت و الٗضالت ال بض ؤن جخد٤٣ في الجهاًت،  ال بض للجائٍغ

ْمَىت الاه٨كاٝ الخ٣ًا، باٖخباع ؤن الٓلم 
َ
بن ال٣اض ي وهى الصخهُت جىاصي باالبخٗاص ًٖ الٓلم ؤ

عمؼ للضهاء والُٟىت والخبرة، بن اإلاضعى ٖلُه عمؼ للخُاهت والخبث والخٗضي ٖلى ئِؿُت "الغ 

خ٣ى١ الٛحر، وهى ٌؿخٛل اإلاكاٖغ الضًيُت لالخخُا٫ ٖلى الىاؽ، بِىما اإلاضعي ٖلُه هىا عحل 
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اء. ٞالخ٩اًت بطن خ٩اًت صًيُت  َُب ال٣لب وؾاطج ال ًخى٢٘ مً الىاؽ بال الهض١ والٞى

ت ٖلى جد٤ُ٣ الٗضالت مهما اخخا٫ اإلادخالىن، ٞال بض مً ًىم ؤن جى٨ك٠ زُاهت احخماُٖت مبيُ

 (.159، م2014)جمىعجاف، " الخائىحن وهخد٤٣ الٗضالت للمٓلىمحن

ًمثل هظا الىمىطج همُا مخ٨غعا في الخ٩اًاث الكٗبُت ٖلى مؿخىي الٗالم،   الىموذج الحيواوي:

ا مً شخىم الخ٩اًت،  ًُ "خُذ ؤن خ٩اًت الخُىان الخغاُٞت، ججٗل مً الخُىان شخًها ؤؾاؾ

ٔ وؤلاعقاص ًٖ  اث ؤلاوؿان الٗا٢ل وحؿخسضم هظه ألاهىإ في الخ٩اًت للٖى ُٞخهٝغ جهٞغ

٤ الغمؼ بالخُىان. ؤو جب٣ُه خُىاًها ًخهٝغ ٖلى ؤهه خُىان م٘ الاخخٟاّ بهٟاجه ألاؾاؾُت  ٍَغ

واإلا٨غ للثٗلب وال٣ىة لألؾض والىصاٖت للخمام والخٝى لألعهب، و٢ض جبضؤ خ٩اًاث  ٧الضهاء للخُت

و٢ض جإحي  (،218م  ،1964)ال٣لماوي، الخُىان بإن ًٟهم ؤلاوؿان ما ًخدضر به الخُىاهاث" 

 الخ٩اًت ٖلى لؿان الخُىان ؤو جضوع ٖىه.

لت" (:بسغوث وقميلتحكاًت ) ُْ ىر و٢م    حغاب) َُلٗىا )َالٗىا خٟغوا ًىم ولُلت ، ٧ان في بٚغ

اء مً الجلض( خّمو ٢لُذ لً َٗمىوي َٗمىوي ٢امىا و٢خلىوي و٢الىا عوحي لٗىض ّٖم٩ي  )ٖو

ض لً هاها  ٤ مٗى ٧لبحن ٖغحاها والٗغحاها ًٍغ ٤ْ )بُإ الض٤ُ٢( ٧ى مِص ي )ماش ي( ٖالٍُغ ُّ الض٢

ه خُب  )٧لمت ٦غصًت حٗني الخبز(  والىاها في
ُ
ض لـ ه ٞاؽ والٟاؽ الخىىع والخىىع ًٍغ

ُ
ض لـ والخُب ًٍغ

ّمى ٟا٫(، وال٣ا٢ت ب٣ٟا  ٖىض ّٖمى الٗباؽ ٖو ضال ٢ا٢ت )بٌُ بلٛت ألَا ت ًٍغ ُىه م٣لٖى
ْ
الٗباؽ ُٖـ

ت ، وعخىا جىجُبا ٢الذ ٞغ وو٢ٗذ في اللبيُت ُّ جىجه جىجه .الجُجت )الجاحت( والجُجت في الٗل

 (.160، م2014" )جمىعجاف، زلهذ الخضوجه.

ىر وال٣م لت هىا مغجبُان بالبدث الضئوب ًٖ الغػ١، ٦ما ؤن الٗىانغ ألازغي بن البٚر

ها بال ؤجها مغجبُت ٦ظل٪ بالبدث والؿعي  م مً ازخالٞها وجىٖى الىاعصة في الخ٩اًت ٖلى الٚغ

الخثِث ًٖ الغػ١ وبظ٫ الجهض في الٗمل، ٦ما ؤجها جدمل مٟهىم الؿبب والىدُجت، خؿب اإلاثل 

ٟا٫. " .هض(اإلاٗغوٝ )مً حض وحض ومً ػعٕ خ م ألَا هظه الخ٩اًت مثل ؾاب٣تها جد٩ى ٖىض جىٍى

ضم الخُل٘ بلى ما في ؤًضي  خماص ٖلى هٟؿه ٖو وهي بلى حاهب ما حٛغؾه في هٟـ الُٟل مً الٖا

ٚحره م٘ الخإ٦ُض ٖلى اؾخدالت الاؾخٟاصة مما لِـ له ٞهي جإزظ بسُا٫ الُٟل لدؿغح في 

ا مً اإلاجهىالث مٗلىماث واضخت مترا٦ًم ًٞاءاث قاؾٗت ٖضة حؿدىحر ٞحها هٟؿه لخدى٫ 

.  الخٍُى



 

 

 
 

 

 

576 

 

 نورة محمد فرج اخلنجيأ ، 

 قضاًا وهماذج 

ؤوال ًٞاء الخُىاهاث: ٌّٗض ؤ٢ىي الًٟاءاث حظبا لألَٟا٫ وال ج٩اص جسلى خ٩اًت مً 

ىر وال٣مُلت في الخ٩اًت ٖامالن وكُُان  ٟا٫ مً ؤخض عمىػ الخُىاهاث، ٞالبٚر خ٩اًاث ألَا

لُلت حغاب خمو الظي هى مما ًبدثان ًٖ عػ٢هما في ؤٖما١ ألاعى لِؿخسغحا بٗض ٖىاء ًىم و 

ىر والىمت ما هما بال عمؼان آلصمُحن. وال٩لب والجُجت التي حٗني  ًإ٧له البكغ لدكحر بلى ؤن البٚر

٤ُ ناص١ إلاً ًغمي بلُه  الضحاحت مً ؤ٦ثر الخُىاهاث ألاهلُت التي ًُغب لها ألاوالص، ٞال٩لب ٞع

٠ُ اإلادبىب الظي ًإحي بالخحر ٢ُٗت زبز ؤو ٦ؿغة ٖٓم بِىما الضحاحت عمؼ للمسلى١ الًٗ

 ألصخابه.

هجض في الخ٩اًت ًٞاء واؾٗا ٖغى ُٞه عمؼ ٖضة ًٖ الٗمل وال٨ض وعاء ل٣مت ِٖل 

مثل الخىىع الظي ًإ٧ل الخُب، والخُب بضوعه ًدخاج بلى ٞإؽ ٣ًُٗه، والٟإؽ آلت ال ٌؿخٛني 

 (.161-160م  ،2014)جمىعجاف، ". ٖجها ٖامل ؤو ٞالح، لظا ًخىؾل بلُه حمُ٘ الٟالخحن

ىر مخالػمان في الخ٩اًاث الكٗبُت، وهجض همىطًحا لهما في ٦خاب )٧لُلت  بن ال٣ملت والبٚر

"و٢ض ٢ُل: بن هؼ٫ ب٪ ي٠ُ ؾاٖت مً الجهاع، وؤهذ ال حٗٝغ ؤزال٢ه ٞال جإمىه ٖلى وصمىت(: 

ىر، ٢ا٫ ألاؾض:  هٟؿ٪، واخظع ؤن ًهل بلُ٪ مىه مثل ما ونل بلى ال٣ملت مً يُاٞت البٚر

مىا ؤن ٢ملت لؼمذ ٞغاف عحل مً ألاقغاٝ، ٩ٞاهذ جهِب مً  و٠ُ٦ ٧ان طل٪؟ ٢ا٫ صمىت: ٖػ

ا ياٞها، ٣ٞالذ له: بذ هىا اللُلت 
ً
ىز ٣ًُا ٞال ٌكٗغ بها، زم بن بٚغ صمه وهى هائم، وجضب صبًِبا ٞع

ىر ٞإوحٗه،  يء لحن، ٟٞٗل، ٞلما آوي الغحل بلى ٞغاقه، لظٖه البٚر غاف َو في صم َُب ٞو

ىر ٞىجا، وؤزظوا ال٣ملت ٣ٞخلىها" ٞاؾد٣ُٔ ىٓغ ما ُٞه، ٞىزب البٚر  .وؤمغ بٟغاقه ؤن ًٟدل ٍو

 (90م ،2014، ٧لُلت وصمىت)

غ مً قإن ؤلاوؿان مً 
ّ
ج٣ىم هظه الخ٩اًت ٖلى اإلاى٤ُ الىٟعي الخُىاوي، وبِىما جهٛ

م مً قإهه خحن ججٗل مهح
ّ
ر ب٣ُت حهت، بط ٌٗخبر مهضع اإلاهلخت الخُاجُت وخؿب، بال ؤجها حٗٓ

ا بإمغه.
ً
ُت م٘ ال٨غم البكغي، بط ال٠ًُ م٣ضؽ في هوهىا جخًاص الخ٨مت الخُىا ال٩ائىاث مغبَى

 الٗٝغ الٗغبي، ل٨ً الخظع مً ال٠ًُ اإلاجهى٫ مُلىب خؿب ال٩ائىاث ألازغي.

ىزت٦ما هجض خ٩اًت  م ال٣ملت والبٚر ً ٍٚغ في ًىم مً ألاًام ٖاقذ ٢ملت ": ٖىض ألازٍى

غان الُٗام في ٢كغة بًُت. وطاث مغة ؾ٣ُذ  ًّ ىزت خُاة مكتر٦ت في بِذ واخض و٧اهذ جد وبٚغ

ت ال٣ملت صازل ٢كغة البًُت  ىزت جهغر بهىث ٖا٫. ؾإلها باب الٛٞغ واختر٢ذ، ٞإزظث البٚر

ىزت،  ىزت؟ ألن ال٣ملت اختر٢ذ. ؤحابخه البٚر ٞإزظ الباب الهٛحر الهٛحر: إلااطا جهغزحن ًا بٚغ
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يف ماردين وحران الشعبية عند عرب تركيا احلاكايت   

ي  الن  
ب   ماد ج  دراسة  ف  ة  الوعظ 

ت: إلااطا جهغ ؤحها الباب الهٛحر؟ ٞإحابها:  ت الٛٞغ ًغا، ٞؿإلخه اإلا٨يؿت الهٛحرة في ػاٍو ًهضع نٍغ

ىزت نغزذ. ٞإزظث اإلا٨يؿت ج٨يـ بكضة. عؤتها ٖغبت  و٠ُ٦ ال ؤنغ؟ ال٣ملت اختر٢ذ، والبٚر

ٛحرة: و٠ُ٦ ال ؤقخض في نٛحرة ٖابغة ٞؿإلتها: وإلااطا ج٨يؿحن بهظه الكضة؟ ٞإحابتها اإلا٨يؿت اله

ىزت نغزذ، والبىابت نغث. ٣ٞالذ الٗغبت ٖىضها: بطن ؤها  ال٨يـ؟ ال٣ملت اختر٢ذ، والبٚر

ت، ٞمغث ب٩ىمت ػبل ٖلى الىانُت ؾإلتها ، وؤزظث ج٨غج بؿٖغ ت؟ ؾإؾٕغ : إلااطا ج٨غححن بؿٖغ

ىزت نغزذ،ٞإحابخه الٗغبت الهٛحرة: و٠ُ٦ ال ؤ٦غج  ت؟ ال٣ملت اختر٢ذ، والبٚر والبىابت  بؿٖغ

نغث، واإلا٨يؿت جىجغث. ٣ٞالذ ٧ىمت الؼبل الهٛحرة: بطن ؾإعمي هٟس ي في الىاع، وعمذ هٟؿها 

وا٢ٟت بلى حاهبها: إلااطا ج٣ُ٣ُحن في الىاع؟ خ٣ًا في الىاع وؤزظث ج٤ُ٣ُ، ٞؿإلتها شجغة نٛحرة 

ىزت نغزذ،  والبىابت ٞإحابتها ٧ىمت الؼبل الهٛحرة: و٠ُ٦ ال ؤ٤ُ٣َ؟ ال٣ملت اختر٢ذ، والبٚر

ا ؤها ؾإٖؼ هٟس ي. 
ً
ذ. ٣ٞالذ الصجغة الهٛحرة ٖىضها: بط نغث، واإلا٨يؿت جىجغث، والٗغبت ؤؾٖغ

وؤزظث تهتز ختى حؿا٢ُذ حمُ٘ ؤوعا٢ها. وعؤث طل٪ ٞخاة نٛحرة جدمل حغة نٛحرة ٞؿإلتها: 

ىزت  ً ه٨ظا؟ ٞإحابتها الصجغة الهٛحرة: و٠ُ٦ ال ؤهتز؟ ال٣ملت اختر٢ذ، والبٚر إلااطا تهتًز

ذ، و٧ىمت الؼبل ٣ُ٣َذ ٣ٞالذ . نغزذ، والبىابت نغث، واإلا٨يؿت جىجغث، والٗغبت ؤؾٖغ

ا ؾإ٦ؿغ ؤها حغة اإلااء الهٛحرة، ٞؿإلها الُيبٕى الظي ٌؿُل مىه اإلااء: 
ً
الٟخاة الهٛحرة ٖىضها: بط

إلااطا ٦ؿغث حغج٪ ًا ٞخاة؟ ٞإحابخه الٟخاة الهٛحرة: و٠ُ٦ ال ؤ٦ؿغ حغحي الهٛحرة؟ ال٣ملت 

ذ، و٧ىمت الؼبل اختر٢ ىزت نغزذ، والبىابت نغث، واإلا٨يؿت جىجغث، والٗغبت ؤؾٖغ ذ، والبٚر

 : ًا ؾالم، بطن ؤها ؾإجض٤ٞ، واهضٞ٘ حهضع ب٣ىة، ٞجٝغ ٣ُ٣َذ، والصجغة اهتزث. ٣ٞا٫ الُيبٕى

ىزت وال٣ملت وؤٚغ٢هم  ٣ه الٟخاة والصجغة و٧ىمت الؼبل والٗغبت واإلا٨ىت والباب والبٚر في ٍَغ

 ًٗ م). ا"حمُ ً ٍٚغ  (.170 – 168م ،2016، ألازٍى

م مً الالنلت اإلاى٣ُُت الٓاهغة في هظه الخ٩اًت، بال ؤن الٗىانغ اإلا٩ىهت لها:  ٖلى الٚغ

ىر والُيبٕى والٟخاة والؼبل،  جيخمي بلى الجيـ البكغي والخُىاوي والىباحي، ولٗلها ال٣ملت والبٚر

 ًٗ  .ا ببًٗهاحكحر بلى الترابِ اإلاهحري اإلادخم بحها وجإزغها حمُ

٧ا في ما ٧ا في ؤ٦بر مً هللا ما ٧ا في. الؿب٘ والظًب والثٗلب " حكاًت )السبع والرًب والثعلب(:

ى. إلاا اعوها، الؿب٘ ٢ا٫: 
َ
ُلى جغعى ٖلى محر٧

َ
جغا٣ٞىا ٢الىا هغوح اهضّوع ٖلى نُضها إلاا عاخىا ؤعوا بغ٦

ـ. ٠ُ٦ به٤ُُ همؿ٩ا؟ الثٗلب ٢ا٫: اؾخاصي هاي  قٛلي. ب٣ي ًلُي ٢غب ْٖل هاي نُض ٧َى

البر٦ُلى ٢ا٫: ًا ؤزتي البر٦ُلى، اق٣ض ٖمغ٥ِ؟ ٢الذ: ٖمغي م٨خىب ٖلى وٗلي. الثٗلب ٢ا٫: اها 
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ٗىض البر٦ُلى 
َ
ُغٝ ا٢غؤ. الؿب٘ ٢ا٫: اها مى ا٢ك٘، الظًب ٢ا٫: اؾخاصي هاي قٛلي، ا٢تّرب ل ْٖ مى 

٨خب ٖمغ٥ِ؟ ٢الذ: ٖلى وٗلي. ٢ا٫: مى ًى٣ك٘. ٢ ًِ ٨ـ 
ْ
ُلى: اج٣غبي. ٦خابخه ٢ا٫: ِاه

َ
الذ البر٦

ُلى 
َ
ُلى هامذ زانغتها. ٢ا٫ الظًب: مى ًى٣ك٘، ال٨خابت ٦ثحر ِؤنّٛحرة. إلاا ج٣ّغب للبر٦

َ
انّٛحرة. البر٦

خ٨م الًغبت يغبخه في عاؾى ٢خلخه.
َ
 ختى ل

 الثٗلب ٢ا٫: الخمض هلل مى اٖٝغ ا٢غؤ

 والؿب٘ ٢ا٫: الخمض هلل اها مى ؤ٢ك٘.

ب ٧ا حبخل ب٤ ػبِبلى بُدىا ٢ٍغ  .(159، م2014)جمىعجاف،  "٨م َب٤ خمو َو

م مً ؤلاقاعة بلى ال٠ًٗ الظهني للبٛل، بال ؤن هظه الخ٩اًت حكحر ٦ظل٪، بلى  ٖلى الٚغ

اص م٘ بًٗهم ٖلى ازخالٞهم، خُىما ًخٗل٤ ألامغ باجداص الهضٝ، وبظا ٞةن الخ٩اًت  جأل٠ ألاٚو

 بلى زبثهم اإلامُذ.جىاصي بالخظع ٖىض الخٗاَي م٘ ألاقغاع، والاهدباه 

خ٩اًت الؿب٘ والظئب والثٗلب مً بخضي الخ٩اًاث الكغ٢ُت ألانل. ٞحها زالر "

ب اإلاىا٫  شخهُاث عئِؿُت وهي الؿب٘ والظئب والثٗلب وشخهُت مهمت ؤنبدذ هضٞا ٢ٍغ

ُل التي حٗني البٛل. بطن ٞجمُ٘ شخهُاث 
َ
اث وهي البر٦ لؿهام الٛضع مً ٢بل زالر ياٍع

ؼة التي ؤوصٖها هللا ٖؼ وحل في َبُٗتها. الؿب٘ والظئب الخ٩اًت شخهُاث خ ُىاهُت جخدغ٥ بالٍٛغ

ؿت جخ٣ُ٘ بحن ألاهُاب  والثٗلب شخهُاث ؾلبُت ًخأمغ الجمُ٘ ٖلى الىُل مً البٛل وحٗله َٞغ

 ٤ُ بِىما البٛل شخهُت خُىاهُت ؾلمُت ال ًاطي ؤخضا ٌؿإم في اإلاغعى ٖلى خاله مً صون ٞع

 ُه ًدمُه.مٗه ًىاؾُه ؤو ع٢ُب ٖل

والخ٩اًت جإزظ ٖىىاجها مً ؤؾماء زالر خُىاهاث مٟترؾت جلٗب ٞحها ؤصواعا عئِؿُت 

مكتر٦ت، ٞالثٗلب ٦ما هى قإهه صائما ًخجىب اإلاساَغ بذجج واهُت ال ؤنل لها، و٦ظل٪ الؿب٘ 

ه  شخهُت ؾلبُت ًيسخب مً اإلاٗغ٦ت في و٢ذ الخاحت بِىما الظئب طهب ضخُت ٚبائه وحؿٖغ

  (.160، م2014)جمىعجاف، ". مضعوؾتمً صون زُت 

ٌٗخمض هظا الىمىطج ٖلى الخ٩اًاث التي ج٣ىم ٖلى الٗال٢اث  الىموذج الاجتماعي/ العشائسي:

لب،  "هظه الىهىم تهضٝ الاحخماُٖت بحن م٩ىهاث اإلاجخم٘، وهى هىا٥ مجخم٘ ٖكائغي في ألٚا

خ٣اصًت والخىححهُت والتربُت  ؤؾاًؾا للدؿلُت والتروٍذ ًٖ الىٟـ، وجثبُذ ال٣ُم الث٣اُٞت والٖا

ائ٠  الاحخماُٖت وألازال٢ُت، والبٗض ًٖ الكغ والا٢تراب مً الخحر، لظل٪ ؾىدهغ هظه الْى



 عنوان المقال
 عنوان المقا

 

 

579 
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ُٟت احخماُٖت، جبدث في الٗاصاث والخُاة الاحخماُٖت ٖىض الغحل واإلاغؤة  يمً زالزت ؤمىع: ْو

ت بحن الؼوج والؼوحت وألابىاء"  ٪)والٗال٢اث ألاؾٍغ  (.148م، 1984، الضٍو

ت فيؤحخم٘ ا"(:البيت العاقلت)حكاًت   )مجلـ( قُش الٗكحرة بٗض اإلاؿاء  م٣ٗض هل ال٣ٍغ

٦ٗاصتهم وبٗض الؿالم واإلاؼاح بحن ألانض٢اء حاء مىيٕى الؼواج. ٖىضها ٢ا٫ الكاًب الٗا٢ل ًا 

. ؤحاب حماٖت  ض ؤن ؤخ٩ي ل٨م خ٩اًت جىضر ل٨م ؤَُب ما ًغاص في هظا اإلاىيٕى الخحر ؤٍع

 الجالؿىن حؿلم ًا ؤبى مدمض

 ؤو٫ ما هبضي بالهالة ٖلى ؾُضها مدمض  :٢ا٫ الكاًب ؤبى مدمض

 ؾُضها مدمض ى٦غع الجالؿىن اللهم نلي ٖل

 ٢ا٫ الكاًب ؤبى مدمض:

ل٣بائل ال٣ِؿُت مخ٣ضما في الؿً وؤزظ ٧ان وؤهخم ؾاإلاحن قُش ال٣بُلت الٟالهُت مً ا

ٌكٗغ بالكُسىزت وزاٝ مً ؤن ًغخل ًٖ هظه الضهُا صون ؤن ٩ًىن ناخب ؤخٟاص. و٧ان ٨ًٟغ 

بىه في هظا اإلاىيٕى ومً اقُش الٗكحرة ؤن ًؼوج ؤبىه الىخُض خؿً ول٨ً لم ًغ بقاعة مً 

 ببٌٗ ؤلاقاعاث.ٚبخه ع ٖاصاث هظه اإلاى٣ُت ؤن الكاب اإلاًغي بطا ؤعاص الؼواج ُٞبضي 

مجلـ الغحا٫  ىبىه ُٞلب مً ػوحخه ؤن جدًغ بلاعاص الكُش ؤن ًبلٜ هِخه بلى ؤؤزحرا 

ىضما حا حلس ي ًا ؤم خؿً اث اإلاغؤة عخب بها و ٢ا٫ لها ءبٗض ما زال مً الًُٝى واإلاتهغححن ٖو

ٞجلؿذ بجىبه و٢الذ جًٟل ًا ؤبا خؿً ٣ٞا٫ الكُش ًا ؤم خؿً مًذ ألاًام ٖلُىا وصزلىا 

ض ؤن ؤقٝى ؤخٟاصي ٢بل ؤن ؤعخل ًٖ  مغخلت الكُسىزت و لم ٨ًً لىا خُٟض هخىوـ به. ؤها ؤٍع

ني  .يءبيىا الىخُض والٛالي لم ًبض بص اهظه الضهُا ول٨ً  ؤهذ قاوعٍه واٞهمي هِخه زم ؤزبًر

 زغحذ ؤم خؿً مً اإلا٣ٗض مؿغوعة. .خؿً اٞإحابخه و٢الذ ؤهذ ٖلى خ٤ ًا ؤب

تها لهُض مؿاءا ؤخًغث ألام الُٗام ال ابً الكُش مً اوبٗض ما حاء  بجها وصٖخه بلى ٚٞغ

الخانت وإلاا حاء خؿً ٖاه٤ ؤماه وحلؿا مٗا ٖلى مائضة الُٗام. ٢الذ ألام لىلضها ًا ولُضي 

بى٥ ٧لمني في هظا ؤهذ ٦برث ونغث قٍغ الغحا٫ وخان و٢ذ ػواح٪.  الباعخت ؤالخمض هلل 

ض ؤن  تي وؤػوح٪ ًا ولضي ؤَلب ؤخؿً ًٚؼوح٪. ؤهذ ٢غة ُٖيىا ؤبُ٘ نااإلاىيٕى و٢ا٫ بهه ًٍغ

لت و٢هحرة  بيذ بضًغجىا وؤها ؤزُبها ل٪. ٢ا٫ خؿً ًا ؤماه ال ؤ٢بل بالؼواج بال ببيذ ٍَى

ٍغًت.  ٞخدحرث  م مً هظا الىن٠ و٢الذ ًا ولُضي ٠ُ٦ ج٩ىن البيذ بهظا الىن٠ ٞغص ألا ٖو
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ىجها ل٨م. عحٗذ ٖلحها الىلض ٢ائال ًا ؤماه ؤؾإلىا ؤهل ا ت هم ٌٗٞغ م بلى ػوحها وخ٨ذ ما ألا إلاٗٞغ

 .بىها٢اله الىلض ٞخدحر ألاب مً هظا ألامغ ول٨ً ٢غع ٖلى ؤن ًبدث ٖما ؤعاص 

غة الٟغاجُت وؤًىما مغ   ٤ ًضوع بضًاع الجٍؼ وفي الهباح ع٦ب الكُش خهاهه وؾل٪ الٍُغ

لت وال٣هحرة و ؤٌؿإ٫ الىاؽ ٞلم ًجض  الٍٗغًت وصاع ختى ونل حبل خض ًجب ًٖ الٟخاة الٍُى

ؼ زم ٍؾ م مً َى٫ الؿٟغ وؤزحرا هىي ٖلى الغحٕى بلى صًاعه صون ؤن ًجض بيخا بهظا ئٖبض الٍؼ

٣ه زُام قٗغ بىِذ ٖلى يٟاٝ جهغ البلُش بحن  الىن٠ و ٖىضما ٧ان عاحٗا بلى بلضه عؤي في ٍَغ

ذ و٢خا مً الؼمً.  الغ٢ت وخغان ٞمغ ٖلى جل٪ الخُام لِؿتًر

ىضما ٢  ٟا٫ خى٫ وصازل الخُام ٞخعجب مً ٖو غب مً البُىث لم ًغ بال اليؿاء وألَا

ا ٧اهذ حالؿت ؤمام زُمت نٛحرة بُاٝع الخُام. ؾلم الكُش ٖلى طل٪ ألامغ وباألزحر ؾإ٫ عجىًػ 

حىاص ؤًً عحا٫ هظه اإلاىاػ٫ ٞدُخه العجىػ بخدُت خاعة زم ٢الذ له ألا العجىػ و٢ا٫ لها ًا بيذ 

ىا وعاء خ اللىا مً الهباح ولم ًغحٗىا بٗض. الباعخت باللُل ٚؼوا مىاػلىا خيكل عحالىا ٖٞؼ

 وؤزظوا خاللىا وعحالىا عاخىا وعاء الخال٫ ولم ًغحٗىا ختى آلان.

زظ الكُش ًضوع بُٗيُه خى٫ الخُام ٞغؤي زُمت ٦بحرة في وؾِ الخُام ٨ٞغ ؤجها ؤ 

ؾخ٣بلخه ٞخاة اىؾُاهُت ٞججه الكُش الى الخُمت الام٩اهت وبٗض ما وصٕ العجىػ  يلصخو ط

ذ ٖىض٦م بٌٗ  ض ؤن ؤؾتًر ىضما ٢غب مً الخُمت ؾلم ٖلى البيذ و٢ا٫ ؤها ي٠ُ ؤٍع لت ٖو ٍَى

 
ً

 الى٢ذ. عخبذ البيذ بالغحل ٢ائلت ؤهال
ً

ىضها هاصث  وؾهال  باألمحر ٞجز٫ الكُش مً ٞى١ خهاهه ٖو

ة ول٨ً لم ٣ًل البيذ ٖؼب البِذ و٢الذ له زظ خهان ألاؾحر ٞبهذ الكُش ممً ٢الخه الٟخا

 
ً
 .قِئا

لمذ مً مىٓغه ءصزل الكُش الخُمت وحلـ زم حا  ث البيذ وؾلمذ ٖلُه مغة زاهُت ٖو

اجه ؤهه عئِـ ٢ىم. زغحذ البيذ مً الخُمت وؤمغث الٗؼب ؤن ًظبذ طبُدت  وهُبخه وجهٞغ

لل٠ًُ حاء الٗؼب بسغوٝ ؾمحن وطبده زم ؾلم لخم الخغوٝ بلى البيذ ُٞبسذ البيذ 

ت ؾتراخت َلب مً البيذ ؤن و٢ضمخه بلى ال٠ًُ ؤ٧ل ال٠ًُ َٗامه وبٗض الا  الُٗام بؿٖغ

 و ث البيذ بلى ال٠ًُ ءجإطن له بالؿٟغ حا
ً

 الخحن ؾإلخه ًٖ ؾبب مجُئه بلحهم عص الكُش ٢ائال

اعحي بن قاء هللا.  ؤبى٥ ما هى مىحىص وفي مغة زاهُت ؤها ؤزبره ؾبب ٍػ

دحر الكُش مً ٦الم الٟخاة و٢بل ؤن ؤمغث البيذ الٗؼب ٢ائلت هاث خهان الكاٖغ ٞخ 

ًغ٦ب خهاهه ٢ا٫ لها ًا بيذ الجىاص ما هي ٧لماج٪ ؤو٫ ما ٢ضمذ بل٨ُم ٢لذ لي ؤهال باألمحر 
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ن ج٣ىلحن للٗؼب هاث خهان وآلا  ٢لذ للٗؼب زظ خهان ألاؾحر يوبٗضما هؼلذ ًٖ خهاو

ض ما ٦ىذ ٞى١ الكاٖغ ٢ىلي لي ما مٗنى هظه ال٩لماث. ٞخبؿمذ الٟخاة و٢الذ ًا ٖمي ٖى

ض وبٗضما هؼلذ مً خهاه٪ خهاه٪ ٢بل ؤن جضزل بُدىا ٦ىذ خغً  ا ؤمحر هٟؿ٪ جٟٗل ما جٍغ

اجىا وؤهذ حٗٝغ بن ال٠ًُ ٖبض وصزلذ زُمخىا نغث ؤؾحرً  ا أله٪ ؤنبدذ يُٟىا وجدذ جهٞغ

ُب  لهاخب البِذ والخحن ؤهذ ؾخٛاصع بُدىا مخىحاه بلي ؤهل٪ وؾدخدضر ٖما عؤًذ مً زحر ٖو

 ا ٣ًو ما عؤي في ال٣ىم.اٖغً ٞخهبذ ق

ض ان ؤؾإل٪ ًٖ ؾاا٫. ٢الذ   ٞعجب الكُش مً ط٧اء الٟخاة و٢ا٫ لها ًا بيذ ال٨غام ؤٍع

م. ٢ا٫ الكُش  ض ؤن ؤػوج ؤالٟخاة جًٟل ًا ٖمي ال٨ٍغ ض بال بيخا ابني ول٨ً اها ؤٍع بني ٢ا٫ بهه ال ًٍغ

ٍغًت.  ونغث  لت و٢هحرة ٖو ً ول٨ؤٍَى ا بهظا الىن٠ ً لم ؤحض بيخً صوع بهظه الضًغة مىظ قهٍغ

ًت.  ٞخبؿمذ الٟخاة و٢الذ ًا ٖمي ؤها  ٍغ لت و٢هحرة ٖو و٧لما ؾإلذ ؤخضا ٢ا٫ لم ؤع ٞخاة ٍَى

ض زم ٢الذ بن  لت بيخً ابؤصل٪ ٖلى ما جٍغ ٤ ألن البيذ ى٪ ٣ًهض بالٍُى ٍغ ل ٖو ا طاث وؿب ٍَى

ض بيخا ٢هحرة اللؿان ؤمام ػوحها ألن البيذ بطا  جُى٫ بيؿبها. ؤما ٢هضه بال٣هحرة ٞهى ًٍغ

ض بيخً ختراًم اجؼوحذ ًجب ٖلحها ؤن ج٣هغ لؿاجها ؤمام ػوحها  ا ا له ؤما ٢هضه بالٍٗغًت بهه ًٍغ

ائلخه أل  ن الخُاة الؼوحُت ٞحها الٗؿغ جخدمل يُم ُٖالها وج٩ىن ٍٖغًت البا٫ ججاه ػوحها ٖو

حها الك٣ والِؿغ َمإن الكُش مً ٦الم الٟخاة وؤعجب بما ٢الخه وبظ٧ائها و٢بل اٞوالؿٗت.  اءٞو

ألبُ٪ بٗض ؤؾبٕى ؾإػوع٦م مغة زاهُت زم وصٖها. عصث ٖلُه البيذ  ين ٌٛاصع الخُام ٢ا٫ لها ٢ىلؤ

 ؾتر ٖلى ما واحهذ ًا ٖمي.ا٢ائلت م٘ الؿالمت 

اصع اإلا٩ان ٞغخا ومؿغوعا وإلاا ونل بِخه هاصي ػوحخه و٢ا٫ لها ًا  ع٦ب الكُش  خهاهه ٚو

ُبت زم ٢و ٖلحها ما ؾمٗه مً الٟخاة. ٢الذ الؼوحت له  ي بكغ اؤم خؿً  ب٨ىت حمُلت وط٦ُت َو

حؿلم ًا ؤبا خؿً ؾإزبر الىلض بهظا ألامغ زغحذ ألام مً ٖىض ػوحا وهي ٞغخت زم هاصث ولضها 

 .بىه. ٢بل الىلض ؤن ًتزوج جل٪ الٟخاة بٗضما ؾم٘ ما ٢اله ؤبىه لىالضجهوؤزبرجه بما حاء به ؤ

بٗض ؤؾبٕى حم٘ قُش الٗكحرة وحىه ٖكحرجه و٢ا٫ لهم حهؼوا هٟىؾ٨م الجمٗت  

ال٣اصمت لجزوع قُش الٗكحرة الٟالهُت لىسُب بيخه لىلضي خؿً زم طهب الكُش وؤصخابه بلى 

لبها ألبىه خؿً وا٤ٞ ؤبى الٟ ث البيذ الٗا٢لت ءخاة ٖلى ػواج بيخه وبٗض ؤؾبٕى حاؤبي الٟخاة َو

اقا خُاة ؾُٗضةاا بلى ٖغوًؾ   .بً الكُش خؿً ٖو
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خ٨م ؾاإلاا عص الجالؿىن ئوزخم الكاًب الٗا٢ل خضًثه ٢ائال هم عاخم بلى ٖاإلاهم وؤها ح

 (.2013)ؤنالن،  .حمُٗا ٖلى ٦المه ٢ائلحن وؤهذ ؾالم

جسخل٠ هظه الخ٩اًت ًٖ ؾاب٣اتها في الُى٫، ٞبِىما جبضو الخ٩اًاث الؿاب٣ت ٢هحرة 

ٗت، ٞةن هظه الخ٩اًت جخه٠ بالُى٫ والخٟهُل.   ومستزلت وؾَغ

ه ًضوع خى٫ هظه جمثل  ٓي الخ٣لُضي الاحخماعي، بط بن مىيٖى الخ٩اًت الىمىطج الٖى

ٔ في هظه ا خسظ الٖى لخ٩اًت ٖضة اججاهاث: ألاو٫: لالبً بإن الؼواج وازخُاع الؼوحت اإلاىاؾبت، ٍو

بخه في الؼواج لىالضًه لُخىلُا البدث له، و٦ظل٪ بإن ًسخاع اإلاغؤة ناخبت اليؿب  ٌٗغى ٚع

ٟا٫، الثاوي: للىالضًً: بإن ًبدثا ًٖ  واإلاهظبت في ٦المها والتي جخدمل الخُاة الؼوحُت وجغبُت ألَا

 
ً

٣ال ا ٖو ًُ  في ػوحت الابً، والثالث: للٟخاة، ٧ي جخجمل في اإلاىانٟاث ألاًٞل وؿًبا وتهظًًبا ووٖ

ىبت ومُلىبت للؼواج.خُاتها بالهٟاث ألاًٞل   لخ٩ىن مٚغ

٦ظل٪ هالخٔ ؤن الخ٩اًت حٗلي مً الظ٧اء اللٛىي ٖىض الٟخاة، مً زال٫ الخالٖب 

بمٟغصاث )ألامحر(، و)ألاؾحر(، و)الكاٖغ(، وهي لِؿذ مجغص جالٖب لٟٓي، وبهما جدمل اللٛؼي 

لت ٖلى الىعي بمىاػ٫ الغحل وطهىُتهم و٦ُُٟت جل٣حهم بهظا الخىٕى اللٟٓي، وبهه ؾِكض صال

ثحر ًٞىلهم.  اهدباههم ٍو

 حكاًت )سازي العبد هللا(:

ىلى لى ؾاعي الٗبض هللا )هامل( وح٘ وح٘ بجضعي چثحر )٦ثحر( "
َ
چان )٧ان( واخض ٩ً

ىا بضًاع. ازظوا بّمى وؤب
ّ
غائبى زل

َ
امىا )٢امىا( ٦

َ
ىا ٖىضو ٖبضة مً قإن وح٘ ٧

ّ
ى بالؼوع. زل

ب )٣ٖب( 
َ
غائبى عاخىا بالضعب. ؤبىه مً چثر ما اْخِؼن ٖلُه ماث بالّضعب، ٨ٖ

َ
كً ٦

َ
ى. و٦

ّ
جاّصحجل

ها، َحْذ  و هّى ٌكٞى
ُ
امذ لخ٨ب اإلااّي ؤ

َ
امذ حٗاحؼ مّىى. ٧

َ
ْذ ٖىضو، ٧

ّ
ل
ّ
مضة بمى ػْص ماجذ. ٖبضة اْ

ل لى:
َ
 ِاّص٧

 ٢حر )ٚحر( ماي حىص ما ّْل           شّخً ماّي الّغاوي   

ٗبض هللا:
ْ
ها ؾاعي ل

ْ
ا٫ِ ل

َ
٧ 

 ما ّْل ٢حر ماي حىص      شّخً ماّي الّغاوي    

 چ٠ُ )٠ُ٦( ِاجغّجى الٗبض    والغب ماحىص )مىحىص(

ا٫ لها ؾاعي الٗبض هللا: ِاهذ خغة، ِعحِي ٖلى صعبچ
ً
و ٧

ُ
 ا
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ئُاب ِاهجَمً ٖلُه، ْل قحر 
ّ
اوجهً  ّْل ؾاعي الٗبض هللا لُلت مً لُالي الٓلم ؤ

َ
٩ً

و ماث مً ِاحغوح هظاهُچ )هظاهُ٪(.
ُ
ً ا و قحر ََٗىّىى الظًابا، ْل جهاع جهاٍع

ُ
ٟالَ٪، ا

ّ
ك

َ
 ل

ً اهؼلىا ٖلُه ٢غچ. صّحجىا اهؼإلاْه وحٗان. بي مٗهم عجىػ َبِبت ناخىا  ب جهاع جهاٍع
َ
٨ٖ

الذ لى: 
َ
و ٧

ُ
و َُبخه ا

ُ
ُبچ ا

ّ
الذ بلظن هللا اها اَ

َ
ى ٧

َ
ها، َحْذ صّخاحْذ ل

ْ
اع ِصوى او صاع آزغه هذ صؤل

ا٫ المى: جغص 
َ
ام عاح اِلهلى. ٧

َ
و٧

ُ
ا٫ لها: اهذ صاع ِصوى او صاع آزغة اهذ امي ا

َ
و هّى َػ )ػص( ٧

ُ
اهذ ابني ا

و ًضّحج ًغا٢بهم او چاهذ لى زُُبت الكُش الٗغب مازظها 
ُ
و عاِخل ٖلحُهم ا

ُ
قٝى ؤخىا٫ ؤّهلي، ا

ض اججّىػ مً قان زاَ و هي ما چاهذ اجٍغ
ُ
و بٗضًً ّٖغٝ خالى للٗغب. بالؼوع ا

ُ
غ ؾاعي الٗبض هللا ا

ام عّخل م٘ امى ال٣غحُت.
َ
و هّى ٧

ُ
ا٫ِ لهم: اهخى زىخىا بّي ا

َ
 (.156، م2014" )جمىعجاف، ٧

جدمل هظه الخ٩اًت بصاهت للمجخم٘ الظي ًضًغ ْهغه للغحل الكهم بن ؤنابه مغى، 

خسلى ٖىه، بِىما هالخٔ جدىالث ؤزغي في الخ٩اًت، ٞال٩لب  ًخدى٫ مً نىعة الخؿت بلى ٍو

اء، وال٣ُمت ٢ض ج٩ىن في الصخو الس يء ً،  .الٞى جمثل الُبِبت الخ٨مت والىعي وج٣ضًغ آلازٍغ

٦ما ؤجها جدى٫ ال٣ُمت ألازال٢ُت مً ألاهل وألا٢غباء الظًً ؤه٨غوا الغحل في مغيه بلى البُٗض 

 الظي ٢ضم له الخضمت وخماه.

ا ا ؤؾُىعة ٖغبُت ٢ضًمت. ٧اهذ بضاًتها خبً ؤؾُىعة ؾاعي الٗبض هللا قاٖغ الٗخاب"

ان ما جدى٫ بلى مإؾاة ٖىضما ْهغ ُٞه مغى الجضعي الظي لم ٨ًً ًامل مً بغئه آهظا٥و  " ؾٖغ

ت اإلاصخهُت هي الشخهُت ؾاعي الٗبض هللا بن  (.157، م2014)جمىعجاف،  التي جضوع غ٦ٍؼ

إة الخ٣الُض ال٣بلُت ال٣ضًمت  ألاب وألام مٛلىبان ٖلى ؤمغهما مٗظبان جدذوالخ٩اًت، خىلها  َو

 ا ًٖ ألاهل وخًُض التي ج٣ط ي بتر٥ اإلاٍغٌ اإلاُاوؽ مىه بًُٗض 
ً
ال٣ضع الظي  ا في زُمخه مىخٓغا

 ٦خب ٖلُه ختى ًىاُٞه ألاحل.

اء َٛخا ٖلى ؾائغ و  ال٩لب م٘ ؤهه ًغمؼ للًٗت والخؿت بال ؤن نٟتي الهضا٢ت والٞى

٤ُ في الىخضة ووٗم اإلاٗحن في العجؼ  نٟاجه الؿلبُت، ٩ٞان ٧لب ؾاعي الٗبض هللا وٗم الٞغ

واإلاغى. ل٣ض صاٞ٘ ال٩لب ًٖ ناخبه وؾُضه ٖلى اإلاىث و٢اوم الظئاب ختى اؾخُإ ؤن ًبٗضها 

بـ)قحر( الظي ٌٗني ألاؾض بال٨غصًت. ل٪ ل٣ب ًٖ ناخبه مٟضًا عوخه في ؾبُل خماًخه. لظ

ُت مً بحن ؾا  ئغ الصخهُاث الخُىاهُت.ٞصخهُت ال٩لب في الخ٩اًت شخهُت بًجابُت ٞو

ا ؤو ا ما ٩ًىن صوع العجائؼ في ال٣هو والخ٩اًاث سخغً ثحرً ٨ٞ لُبِبت العجىػ ؤما ا

َبِبت ماهغة مً الغخالت ٞكٟاه هللا حٗالى ٖلى ًضحها، ٩ٞان قٟائه مً هىا َبابت، ٞالعجىػ 
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لى ؤًم ا وهي له ا باعً اإلاغى الًٗا٫ صاللت حضًضة له ٩ٞان خ٣ُ٣ا بإن ٩ًىن هى لها ابىً  ا عخُمت، ٖو

ى ؾاعي الٗبض هللا بهظا 
ّ
هظا حٗاهضا ٖلى ؤن حؿخمغ هظه الٗال٢ت بُجهما في الضهُا وآلازغة. و٢ض وف

ا. ٞالعجىػ في الٗهض اإلابرم، خُث ًٞلها ٖلى ٢ىمه وؤهله بٗض ؤن ٖثر ٖلحهم ولم ًٟاع٢ها ؤبًض 

 به وؤ٢ٗضه في الٟغاف.الخ٩اًت شخهُت بًجابُت زلهذ ؾاعي الٗبض هللا مً اإلاغى الظي ؤلم 

بٗضه ٖجها ؤزُب ٞخاة ؤخبها ٢بل مغيه، ل٨ً ال٣ضع ٢ض ٧ان ؾاعي الٗبض هللا ل٣ض ا

م مً خبها ا ٚهبً ىحها قُش ال٣بُلت ، ٞخخُىما ؤنِب بمغى ًٖا٫ ، لؿاعي الٗبض هللاٖلى الٚغ

ٖالُت، ًدخل اإلا٩ان في خ٩اًت ؾاعي الٗبض هللا صعحت  ؤخبخه خب لُلى ل٣ِـ بً ٖامغ. الظي

غ٥ ُٞه ؾاعي الٗبض هللا م٘ ال٩لب 
ُ
ان م٩ان مٗاٍص وهى اإلا٩ان الظي ج ٞاإلا٩ان في الخ٩اًت هٖى

ا ًٖ والخاصمت، واإلا٩ان ألال٠ُ اإلاٟخىح وهى اإلا٩ان الظي هاحغ بلُه ؤهل ؾاعي الٗبض هللا بًُٗض 

  (.159، م2014)اهٓغ: جمىعجاف،  اإلا٩ان اإلاىبىء.

ٔ ٚاًت  الخاجمت: ٔ ٢ض ًمثل الٖى ؤؾاؾُت في البىاء ال٣هص ي للخ٩اًاث الكٗبُت، هظا الٖى

غه  ٩ًىن طا مغحُٗت صًيُت، ؤو ؤزال٢ُت، وهى ًمثل الىٕى ال٣ائم م٣ابل الىمىطج ؤلامخاعي الظي جٞى

ان ٧اها مخٗاعيحن صوًما، بط ٦ثحًرا ما جضازل  الخ٩اًاث الكٗبُت ٦ظل٪، وال ٌٗني هظا ؤن الىٖى

ٓي ف  ي هظه الخ٩اًاث.الٛغى ؤلامخاعي بالٖى

ىض البدث في الخ٩اًت الكٗبُت ٖىض ٖغب جغ٦ُا، هلخٔ ٚلبت  في ماعصًً وخغان، ٖو

 ٔ  الضًني، والخُىاوي، والاحخماعي الٗكائغي.وهى ًإحي في زالزت هماطج: ، ٖلى هظه الخ٩اًاثالٖى

تٌالىمىطج صًني و   ًإحي مكابهاالىمىطج الخُىاوي بِىما ، واإلاىعور الضًني ؿخُٟض مً الؿحرة الىبٍى

ؿخُٟض مً اإلاىعور الؿحري ؤما الىمىطج الاحخماعي الٗكائغي ٞهى ٌلخ٩اًاث ٧لُلت وصمىت، 

الألشخام اإلاٗغوٞحن  ؼ ال٣ُم ٖكائغًٍ ؿعى بلى حٍٗؼ ، ٦ما ؤهه ًغ٦ؼ ٖلى الٗال٢اث الاحخماُٖت َو

ٔ ًخسظ ُٚاء له مً نىع الخاإلاخٗل٣ت بالخٗامالث ؤلاوؿاهُت.  ُىاهاث، ؤو ؾحر و٦ثحًرا ما ٧ان الٖى

ألاخضار، ؤو حك٨ُل الصخهُاث، ؤو زىاجُم هظه الخ٩اًاث، إلًها٫ ٢ُم صًيُت ؤو ؤزال٢ُت، 

.
ً

ا ؤو َٟال
ً
 ؾىاء ٧ان اإلاخل٣ي بالٛ
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