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إٔذي ثَشح جٖذي ّٗجبدً ٕزا
إىى سٗح اىعضٌضح سدَٖب هللا ٗاىذتً
إىى اىزي سعبًّ ٗأعبًّْ ثذع٘اتٔ ٗاىذي
إىى اىزي سبعذًّ ٗ ىٌ ٌجخو عيً ثْػبئذٔ
"األستبر أدَذ ًٍْ"
إىى اىيّتٍِ سبعذتبًّ ٗٗقفتب إىى جبّجً "دٍّب ٗفبطَخ"
إىى مو ٍِ ٗقف ثجبّجً ٗسبعذًّ إخ٘تً ٗأخ٘اتً صٍالئً ٗصٍٍالتً

أثلدم ابمضكر اجلزيل اىل لك من كدم ا ّيل يد امعون وساعدين يف
اجناز ىذا امبحث وأخط ابذلهر الس خاذ ادلنخور مامكية بللامس
اذلي أعاهين بعربه امكبري وأفادين خبربثو وسعة اطالعو.
اىل لك أساثذة كية الآداب و انلغات لك ابمسو
ونذكل أصكر لك من حتمل معي أثعاب امبحث ومو ابملكمة امطيبة:
دهيارمي ،فاطمة،ذىبية،مسعودة،أحالم،خدجية،زىرة،مسعود
محمد ،بوعاممة ،موىس،هعمية.
امعديلات اموفيّات:حنان،فطمية،ربيعة
اىل ّ
و اىل لك من سامه معي يف اجناز ىذا امبحث ومو ابملدر املليل.

اىَق ّذٍخ
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نقكؿ:إف
إف المٌفظ إذا أطمؽ عمى ك ٌؿ شئ،أصبح ال يعني شئ.مف ىذه المقكلة
ٌ
قيؿ ٌ
العجيب ك الغريب في المٌغة ،يكاد ينطبؽ عمييما تمؾ المقكلة،فقد أصبح المتمقي ال يعي

الدىشة ك الغرابة.فالعجيب ك الغريب كجياف لعممة كاحدة
منيما سكل ٌأنيما عالماف مف ٌ
يصعب الفصؿ بينيما ،كعندما يجتمع المٌفظاف معا تتقمٌص المسافة بينيما ،فيما المٌغة

أف ما كتب
عما يعجز عف كصفو ك إدراكو.إال ٌ
الكحيدة الٌتي يستطيع بيا اإلنساف التٌعبير ٌ
بالقص يرٌد إلى عالـ الخرافة ك الخياؿ ال ٌشعبي الٌذيف
عف العجيب ك الغريب إذا ما تعمؽ
ٌ

اإلسبلمية بينما يع ٌدا رم از لئلبداع في ثقافات
بخاصة في الثٌقافة
ضٌيؽ عمييما الخناؽ
ٌ
ي
ٌ
النصكص الٌتي حكربت كتاب "ألؼ ليمة ك ليمة".
أخرل ،كمف بيف ىذه ٌ

الدراسة عمى البحث في ˺˺العجيب كالغريب˹˹ مف خبلؿ تتبع
ك عميو تقكـ ىذه ٌ

تميزه كابراز
النصكص ،كسيركرة تداكلو في سياقات ٌ
دالالتو في ٌ
النص ،لبياف ٌ
المعجمية الحديثة ،كيبحث في الحقكؿ
الدراسات
خصكصياتو .كيندرج بحثنا ضمف ٌ
ٌ

المتميز في الثٌقافة العر ٌبية ك المتمثؿ في
المعجمية مف خبلؿ نصكص ليا حضكرىا
ٌ
ٌ
كتاب "ألؼ ليمة كليمة".
عدة أسباب أذكر منيا:
كقد كاف سبب ًاختيارنا ليذا المكضكع ٌ
ميمي ك رغبتي في دراسة مكضكع يتعمؽ بأدب العجيب ك الغريب .السابقة
القياـ بدراسة كتاب ألؼ ليمة ك ليمة دراسةمعجمية تختمؼ عف ٌ
ٌ
الدراسات ٌ
َّ
ميمة في البحث.
ليذا ى
المؤلؼ ،ك تحقيؽ نتائج ٌ
بالدالالت ك المعاني.
النص األدبي
المشبع ٌ
 دراسة المفردات كابراز أثرىا في ٌٌ
فاألصكات كالكممات ما ىي إالٌ كسائؿ يرجك المتكمٌـ مف خبلليا أف يصؿ إلى ما ييدؼ
ألنيا
إليو مف فيـ أك إفياـ .كتختمؼ داللة األلفاظ ًباختبلؼ ال ٌسياؽ الذم تكضع فيوٌ ،
متعددة ،فالمٌغة تختمؼ باختبلؼ طبقات المجتمع كمستكياتيـ ك
متشعبة كمعقٌدة كليا أبعاد ٌ
ٌ
مينيـ ،كىي مسايرة لذلؾ كىذا ما جاء في نص "ألؼ ليمة ك ليمة" مف تنكع ىائؿ في
المفردات ك دالالتيا ،فيناؾ ال ٌشارع ،كىناؾ القصكر ،كىناؾ البحار ،كالجزر ،كىناؾ

السياؽ كالمكاف الذم
المدف كغير ذلؾ ،فجاء التٌنكع في المفردات كدالالتيا بحسب ٌ
أ
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استعممت فيو.لذلؾ اخترنا نص "ألؼ ليمة ك ليمة" لتقصي مفردات الغريب كالعجيب فييا
كعميو جاء عنكاف دراستنا :مفردات أسماء الكائنات الغريبة ك العجيبة في "ألؼ ليمة كليمة"
دراسة معجمية .
قسمت البحث إلى قسميف بداية بالمدخؿ كاف مف
كقد ٌ
الكاجب فيو الكقكؼ عند حدكد العجيب كالغريب مف جانب المٌغة كاالصطبلح ،ككذلؾ

الكقكؼ عند كتاب "ألؼ ليمة كليمة" كتقديـ نبذة عف مراحؿ نشأتو ،ثـ جاء القسـ األكؿ
خصصناه لممعجـ حيث قمنا ًباستخراج جميع أسماء المفردات الغريبة كالعجيبة
الذم ٌ
أما القسـ الثٌاني
كرتٌبناىا ترتيب المعجـ ،ثـ ٌ
عرفنا المفردات مف خبلؿ المعاجـ المٌغكية ٌ
فجاء كاآلتي:

قسمناه عمى ثبلثة مباحث
الفصؿ األكؿ :بعنكاف( بنية المفردات كتصنيفيا) ٌ
أما المبحث
المبحث األكؿ :تحدثنا فيو عف طبيعة المفردات مف حيث تش ٌكميا في ٌ
النصٌ ،

الصرفية لممفردات الغريبة ك العجيبة،ك أخي ار المبحث
الثٌاني :فجاء الحديث فيو عف البنية ٌ
تطرقنا فيو لتصنيؼ المفردات إلى حقكؿ داللية.
الثٌالث ٌ
قسمناه ىك اآلخر إلى
الفصؿ الثٌاني :الذم جاء بعنكاف ( ٌ
الرمزية لممفردات) ٌ
الداللة ٌ
تحدثنا عف
ثبلثة مباحث :المبحث األكؿ بعنكاف (
الرمزية لمكائنات الحيكانية) ٌ
ٌ
الفعالية ٌ
الرمزية لمكائنات
فعنكناه
أما المبحث الثٌاني
ٌ
ٌ
ٌ
بالفعالية ٌ
الدالالت ٌ
الرمزية لمكائنات الغريبةٌ ،
خصصناه لمكشؼ عف العنصر
الخارقة كما رمزت إليو تمؾ الكائنات ،كالمبحث الثٌالث ٌ
الصكرم المييمف في المٌيالي.
ٌ

قسمناه ىك اآلخر إلى ثبلثة مباحث:
الفصؿ الثٌالث :جاء بعنكاف العبلقات ٌ
الداللية ٌ
أما
لمنص العجيب كالغريب كأثرىا في ٌ
ركيبية ٌ
المبحث األكؿ :بعنكاف البنية التٌ ٌ
الداللةٌ ،

الداللة حيث
الزمنية في خطاب المٌيالي كأثرىا في ٌ
المبحث الثٌاني بعنكاف :تحميؿ البنية ٌ
.أما المبحث الثٌالث كاألخير فجاء بعنكاف لغة
ٌ
تحدثنا عف ٌ
الزمف كتأثيره في لغة ٌ
السرد ٌ
الداللة.
السرد في المٌيالي كأثرىا عمى ٌ
ٌ

ة
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كمف ك ٌؿ ما سبؽ كجدت نفسي أماـ اإلشكالية اآلتية:

نكع في مفردات الغريب كالعجيب ما مستكل حضكر ىذه المفردات في
مف خبلؿ ىذا التٌ ٌالنص ككيؼ كاف تكظيفيا دالليا؟.
ٌ

النصي بأبعاده المختمفة كبخاصة البعد
السياؽ ٌ
مامدل كجكد تمؾ المفردات كتأثيرىا في ٌاألنثركبكلكجي؟.
كزعناىا في
تمؾ ىي األسئمة المحكرية
الدراسة كلنمنحيا ٌ
إلشكالية ٌ
الدقة البلٌزمة ٌ
ٌ
األسئمة اآلتية:
 ما ىي مصادر األلفاظ الغريبة ك العجيبة؟الدالالت التي تحمميا تمؾ األلفاظ؟
 ما ىي ٌلمنص في داللة األلفاظ؟.
 ما مدل تأثير الطٌبيعة األدبيةالخيالية ٌ
ٌ

كحتٌى أتمكف مف تحقيؽ ذلؾ كاف البد مف ًاتٌباع منيج معيف لدراسة ىذه المفردات
لتقصي ك تتبع المفردات مستعينيف بذلؾ عمى مجمكعة مف
فاتٌبعنا منيج االستقراء
ٌ
األدكات:
ً
تب ترتيبا أبجديا .ت َّـ
اإلحصاء :كتمثؿ في استخراج المفردات عمى شكؿ معجـ مر ن
التٌعرؼ مف خبللو عمى المفردات في المعاجـ المٌغكية كرٌكزنا فقط عمى ثبلثة معاجـ مف
الدالالت
أميات المصادر في المٌغة( :العيف ،المقاييس ،لساف العرب) ثـ تحدثنا عف ٌ

الرمزية لتمؾ المفردات .
ٌ

أما
التحميؿ كالكصؼ :كصفنا ٌ
المادة المٌغكية في المٌيالي ،ثـ حمٌمنا دالالتيا ٌ
الرمزيةٌ ،
تتبعنا المفردة مف ناحية أصكليا ك
التٌفسير فقد درسنا المفردات مف الجانب المٌساني بحيث ٌ

الصرفي ك كذلؾ درسناىا مف الجانب األنثركبكلكجي ،فالمٌيسانيات األنثركبكلكجية
ميزانيا ٌ
المعبر عمى ك ٌؿ ىذا ىك
تيتـ بدراسة ألسنة الجماعات مف عادات كتقاليد كغيرىا ،كالحامؿ
ٌ

السياؽ الذم تكضع فيو ،خاصة عند
تتغير دالالتيا ٌ
المٌغة بخاصة األلفاظ التي ٌ
بتغير ٌ
ًارتباط المٌغة بالثٌقافة ،فالمٌغة ىي كسيمة لنقؿ الثٌقافات ككذلؾ العالـ الجغرافي لما لو مف

تأثير عمى الظٌاىرة المٌغكية ،فالمكاف لو دكر في ٌتنكع الحدث المٌغكم بخاصة (معجـ
افية "ألؼ ليمة ك ليمة" كاسعة ككبيرة
األلفاظ) كاختبلفو مف منطقة جغرافية إلى أخرل كجغر ٌ
ج

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

مقدمة

مف بحار كمحيطات ،كجزر كمدف ،منتشرة بيف العالمييف (الكاقعي كالخيالي) فدرسنا مدل
تأثير المكاف كخصكصيات المجتمع عمى داللة األلفاظ.
النكع مف البحث،كذلؾ راجع
الصعكبة الٌتي كاجيتني ىي قمٌة المراجع الٌتي تناكلت ىذا ٌ
ك ٌ
رٌبما لحداثة االىتماـ بيذا المكضكع.
تحدثت عف
السابقة فأثناء بحثي كجدت الكثير مف الكتب التي ٌ
أما عف ٌ
الدراسات ٌ
ٌ
الرحمة،ك كتب التٌاريخ ،ك قصص األنبياء ،كقصص
العجيب ك الغريب ك ٌ
تبنتيما ككتب ٌ

تصب في مسار
مادة
البحارة ،ك كتب تفسير القرآف  ،ك في ىذه األخيرة عثرت عمى ٌ
ٌ
ٌ
السعفي كالتي جاءت بعنكاف ˺˺العجيب كالغريب في كتب تفسير
عممي ك ىي دراسة كحيد ٌ
القرآف˹˹حيث كقؼ عند حدكد العجيب كالغريب في معاجـ المٌغة ،ككذلؾ تحدث عف

الصمة بالغريب ك العجيب في كتب
ٌ
الدراسات الحديثة في ىذا المجاؿ ،كعف الفنكف ذات ٌ
الدراسة ثبلثة أبكاب طرؽ فييا قضايا الفكر
التٌفسير ك تحديدا تفسير ابف كثير ،كقد حكت ٌ

كالمجتمع ،كمجاالت العقائد ،كاالطٌبلع عمى تراث ال ٌشعكب كعمى اتٌجاىات البحث
المعاصر كمناىجو.

استعنا في دراستنا بمجمكعة مف الكتب نذكر منيا :لساف العرب البف منظكر
ٌ
مقاييس المٌغة البف فارس ،عجائب المخمكقات كغرائب المكجكدات ألبي زكريا القزكيني
الرمكز اإلسبلمية لمالؾ شبؿ.
المنجد في المٌغة كاألعبلـ،ك معجـ ٌ

النتائج التي
كفي األخير ختمنا ىذه ٌ
الدراسة باستنتاجات عرضنا فييا جممة مف ٌ
جدد امتناننا لك ٌؿ األساتذة الذيف أسيمكا
تكصمنا إلييا،كختاما نقؼ مف خبلؿ ىذا العمؿ لن ٌ

مد لنا يد العكف ،كلك بالشئ القميؿ ،كبخاصة األستاذ
في تحصيمنا العممي ككؿ مف ٌ
الدكتكر بمقاسـ مالكية أداـ ا﵀ في مقامات العرفاف ارتقاءه  ،مع أمؿ التكفيؽ إف
الفاضؿ ٌ
شاء ا﵀.

ورقمة في 2016/10/24 :

د

ٍذخو
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مدخـــــــــــــل:
السحر ما يدخؿ المتمقي في العالـ األسطكرم
ٌ
ارقي لديو مف ٌ
إف األدب العجائب ٌي ك الخك ٌ
النصكص ما
الذم يتخطٌى حدكد اإلدراؾ ك مما ال ش ٌ
بي يحمؿ مف ٌ
ؾ فيو ٌ
أف تراثنا العر ٌ

ىك خارؽ لممألكؼ كلحدكد العقؿ ك دمجو الكاقع بالخياؿ كالكارد كالمحتمؿ كالحقيقي

المؤلفات مثؿ كميمة
كال ٌبلحقيقي ،الغرائبي ك العجائبي كما جاء في العديد مف الكتابات ك ٌ
األدبية التي مازالت
عد مف أثرل الفنكف
ك دمنة ،رسالة الغفراف ك ألؼ ليمة كليمة الذم يي ٌ
ٌ

لعدة بحكث ك دراسات .فيي
تعد منيبل ٌ
حد اآلف تشغؿ اىتماـ المفكريف المبدعيف كما ٌ
إلى ٌ
أدبي فكرم سياسي ك تاريخي كاجتماعي لو مف األىمية ما جعمتو يضاىي اآلداب
نتاج ٌ
العالمية ،فيك كتاب ىادؼ كراسخ ك ليس مجرد قصص ك حكايات قامت بسردىا شيرزاد
ٌ
افية ،كعجائبٌية كأسطكرٌية ليا أبعاد مختمفة مف نصح
لمممؾ شيريار تشمؿ قصصان خر ٌ

السرد ال ٌشعبي ذم
خمقي كاصبلح نفسي ك اجتماعي ،ك تكجيو
سياسي فيك ينتمي إلى ٌ
ٌ
النكادر،حكايات الخكارؽ،
طبيعة
السرد ك ٌ
ٌ
غني مف األخبار ك ٌ
انفتاحية لما يشممو مف تراث ٌ

ثقافية متفاكتة
ا
افية متباعدة كأزمنة ٌ
العياريف ،نسيج مف فضاءات جغر ٌ
الخرفات ،قصص ٌ
الزمف .إٌنو عالـ أسطكرم ساحر مميئ
كخبرات
متنكعة ساىمت في رسكخو عبر ٌ
ٌ
جمالية ٌ
النفسي ،ينتيي
بالحكايات الجميمة كالحكادث العجيبة،رحمة مف أجمؿ رحبلت اإلستمتاع ٌ

السرد العفكم .إنجاز
منيا مفتكنا مأخكذان بصكر الجماؿ الباىرة ،ك األحداث المتداخمة ،ك ٌ
الركائية ك ال ٌشعرية.
ٌ
قدره الغربيكف فتسارعكا إلى ترجمتو إلى لغاتيـ ٌ
كجسدكه في أعماليـ ٌ
ك لقد رٌكزنا في ىذا البحث عمى دراسة أسماء المفردات العجيبة ك الغريبة في ألؼ ليمة ك
نتعرض إلى حدكد العجيب ك الغريب لغة كاصطبلحا في
ليمة ك عميو كاف ا
لزما عمينا أف ٌ
بعض المعاجـ العربية .
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حدود العجيب لغـــــــــــــــة و اصطالحـــــــــــــــا:
 -1العجيب في المغة :
أما العجيب
لقد ٌ
فرؽ الخميؿ بف أحمد الفراىيدم بيف العجيب ك العجاب بقكلوٌ ˺˺:
اؿ .ك نقكؿ ىذا
حد العجب مثؿ الطٌكي يؿ ك الطٌك ٍ
أما العجاب فالذم جاكز ٌ
فالعجب .ك ٌ
العجب العاجب  .أم العجيب .1˹˹....

جاء في معجـ لساف العرب البف منظكر :
يريد عميؾ ًلقمَّ ًة ٍ ً
انكار ما ً
ىعجاب...
الع ىج ًب :أ ٍ
ب ك الى ىع ىج ي
˺˺عجب الي يع ٍج ي
اعتياده ،ك جمعي ى
ب :ي
الع ىج ًب في المٌغة :أف اإلنساف إذا أرىل ما ينكره ك ىي ًق يؿ ًم ٍثميو ...ابف
قاؿ ٌ
الزجاج:أ ٍ
ىص يؿ ى
و
ب َّ
ب يككف
الن ى
فالع ىج ي
الع ًج ي
الع ىج ي
يب ى
ظ ير إلى شئ غير مألكؼ ك ال يم ٍعتاد ...أما ى
األعربي ى
ب بو كذلؾ
العجاب فالذم
مثمو .ك َّ
ى
ىع ىجىبوي األمر :ىس َّرهي  .كأ ٍ
الع ىجب .ك أ ٍ
يع ًج ى
تجاكز ىح َّد ى
أما ي
العجب˹˹.
عمى لفظ ما تقدـ في ى

2

أما في معجم مقاييس المغة:
يدؿ أحدىما عمى ًك ٍبر ك استكبار
˺˺(عجب):العيف ك الجيـ ك الباء أصبلف صحيحاف ٌ
لمشيء  .ك اآلخر ًخ ٍمقو مف ًخمىؽ الحيكاف  .فاألكؿ الع ٍجب .ك ىك أف َّ
يتكبر اإلنساف في
ي
ٌ

أمهر عجيب
نفسو تقكؿ:ىك يم ٍع ىج ه
الع ىج ًب :ىع ًجب ىي ٍع ىج ي
ب بنفسو .ك تقكؿ مف باب ى
ب ىع ىجىبا ك ٍ
3
استي ٍعظـ ˹˹.
است ٍكبر ك ٍ
ك ذلؾ إذا ٍ
-1العيف ،الفراىيدم(الخميؿ بف أحمد ت  170ق) ،ترتيب كتحقيؽ:عبد الحميد ىنداكم ،دار الكتب العممية،بيركت-

لبناف (ط 2003،)1،ـ 1424-ق ،ـ(3ض.ؽ).ص.98

2
الديف أبي الفضؿ محمد بف مكرـ األنصارم اإلفريقي المصرم ت
لساف العرب ،ابف منظكر(،جماؿ ٌ711ق)،تحقيؽ:عامر أحمد حيدر،مراجعة:عبد المنعـ خميؿ إبراىيـ،دار الكتب العممية،بيركت.لبناف

(ط1424-2003(،)1.ق).ـ.4ص.678-677-676

3
السبلـ محمد ىاركف  ،دار
 مقاييس الٌمغة ،ابف فارس(،أبك الحسيف أحمد بف زكريا) ، ،تحقيؽ كضبط عبد ٌالجيؿ،بيركت(،ط1991(،)1-ـ1411-ق) ـ.4ص.421-420
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نبلحظ مف تعريؼ ابف منظكر لمعجيب ٌأنو يقكـ عمى مبدأ اإلنكار في قكلو( :إنكار ما يرد
عميؾ لقمة اعتياده ) ،فسبب اإلنكار ىك قمة اإلعتياد .فاإلنكار ليس شرطا ك إىنما ًقمٌة
أما ابف فارس فرأل:أ ٌف
اإلعتيادٌ ،
لكف الخميؿ ذىب إلى التٌفريؽ بيف العجب ك العجابٌ ،
الع ىجب ،أحدىما يد ٌؿ عمى كبر ك
الع ٍج ي
بك ى
الجذر( ع ك ج ك ب) لو أصبلف صحيحاف ي
استكبار لمشئ ك اآلخر خمقو مف خمؽ الحيكاف .

 -2الغريب في المغة :
معجم العين :
ب ىغ ٍربان:أم تىىن َّحى .
˺˺غرب ...:ك ي
اب عف الكطف .كغرب ه
فبلف ىعَّنا يي ٍغ ير ي
الغ ٍرىب ىة :االغتر ي
الغ ٍرىبةَّ :
يب :الغامض مف الكبلـ
كٍ
النكل البعيد ....ك ى
كغ َّرٍبتيوي :أم ىن ىح ٍيتيو .ك ي
أغ ىرٍبتيو ى
الغ ًر ي
1
ً
ب˹˹.
ك ىغ يرىب ٍ
كصاح يبو يم ٍغ ًر ي
ت الكممة غرابة ى
وفي مقاييس المغة :
أص يؿ صحيح ك كممة غير منقاسة لكنيا متجانسة فمذلؾ
الراء ك الباء ٍ
˺˺(غرب) الغيف ك ٌ
2
الدار˹˹.
ت ٌ
الغ ٍرىبة  :البعد عف الكطف يقاؿ ىغ ىرىب ٍ
ىكتىٍبىناه عمى جيتو مف غير طمب لقياسو ك ي
في معجـ لساف العرب البف منظكر :
ب َّ
الب ٍعد...كالغريب :الغامض مف الكبلـ،ككممة ىغريبة،كقد
الغربة ك ى
:النكل ك ه
الغ ٍر ي
˺˺(غرب) :ك ٍ
ت.كىك مف ذلؾ.3˹˹.
ىغ يرىب ٍ
النكل كالبعد عف الكطف
نبلحظ في ٌ
أف المعاجـ الثٌبلثة تحدثٌت عف معنى ٌ
مادة غرب ٌ
كالغامض مف الكبلـ.

 -1العيف ،مصدر سابؽ ،ـ،3ص.272-271

 -2المقاييس ،مصدر سابؽ،ـ4ص.272-420

 -3لساف العرب ،مصدر سابؽ،ج1ص.748،750
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حد العجيب و الغريب اصطالحا:أ-العـــــــــــــــــجــــــيــب:
جاء العجيب عند زكرٌيا القزكيني  ˺˺:قالكا العجب حيرة تعرض اإلنساف لقصكره عف
النحؿ ك
خمية ٌ
أف اإلنساف إذا رأل ٌ
معرفة سبب الشئ أك عف معرفة كيفية تأثيره فيو مثالو ٌ
لتحير
لـ يكف شاىده قبؿ ،تعتريو حيرة لعدـ معرفة فاعمو فمك عرؼ أنو مف عمؿ ٌ
النحؿ ٌ
المسدسات المتساكية األضبلع
الضعيؼ كيؼ أحدث
ٌ
أيضا مف حيث أف ذلؾ الحيكاف ٌ

التي عجز عف مثميا الميندس الحاذؽ.˹˹...

1

وفي كتاب العجائبي في األدب :يقدـ لنا كائنات كظكاىر فكؽ
˺˺العجيب( :)Le Merveilleuxكىك ذلؾ النكع مف األدب ٌ
فتغير مجراه تماما كىك يشتمؿ عمى حياة
السير العادم لمحياة
اليكميةٌ ،
ٌ
طبيعية تتدخؿ في ٌ
الديني مثؿ أبطاؿ األساطير التي
ا
األبطاؿ
ادةن لمطٌقكس كاإليماف ٌ
الخرفييف الذيف يش ٌكمكف ىم ى
تتحدث عف كالدة المدف أك الشعكب˹˹.2
وفي كتاب المخصص البن سيده:
اىغشٌت أٍ ٌشع ََجتٌ ٗ َع ِجٍتٌ ٗ ُعجَّبةٌ ٗ قٍو اى ُع َجبة:اىزي قذ تَ َجب َٗ َص اى َذ َّذ
˺˺اى َع َجتُ :األٍ ُش
ِ
فً اى َع ِجٍتُ أّقعُ ٍَشْ تجخ.3˹˹ .

 -1عجائب المخمكقات كغ ارئب المكجكدات (،القزكيني(،زكريا بف محمد) ،د-.ط)(،د،ت،ط)،ج.1ص.5

2
،الدار العربية لمعمكـ ناشركف(،ط1431،)1.ق-
 العجائبي في األدب ،حسيف عبلـ، ،منشكرات االختبلؼ ٌ2010ـ،ص.33

 -3المخصص،أبك الحسيف عمي بف اسماعيؿ ابف سيده المرسي األندلسي،تحقيؽ:عبدالحميدأحمد يكسؼ ىنداكم دار

الكتب العممية بيركت ،لبناف(،ط1426،)1،ق2005،ـ،ص.492
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ب-الغريب  :كفي كتاب عجائب المخمكقات ك غرائب المكجكدات :
الداللة
˺˺لـ تأت التٌسمية بالغريب مف فراغ بؿ جاءت لككف الكممة الغريبة غير ظاىرة ٌ
عمى مف ىي غريبة عنينغير مأنكسة لديو سمعا كاستخداما.1˹˹.
 كتاب العجائبي في األدب الغريب(:)Létrangeلقد جاءفي كتاب العجائبي ما يمي:
عالما يمكف التٌأكد مف مدل تماسؾ القكانيف
˺˺كىك نكع مف األدب يرل الناقد أنو يقدـ لنا ن
أف قكانيف الكاقع تظ ٌؿ عمى
قرر ٌ
مرة أخرل بحيث إذا ما ٌ
التي تحكمو .كالقرار مك ٌكؿ لمقارئ ٌ

حاليا ك ٌأنو بإمكاننا تفسير الظٌكاىر المكصكفة فإننا نبقى في الغريب الذم يبير ٌأكؿ
2
األمر .لكف بمجرد إدراؾ أسبابو يصبح مألكفا تزكؿ غرابتو مع التٌعكد˹˹.

مادتيف مف خبلؿ تتبعنا لكممتي العجيب كالغريب في بعض المعاجـ العر ٌبية
أف ال ٌ
نبلحظ ٌ
أف العجيب
المادة
الحظنا كفرة ٌ
ٌ
المعجمية كغ ازرة معانييا كتعدد استعماالتيا ،كما نبلحظ ٌ
عند القزكيني:ىك الحيرة التي تعرض لئلنساف لقصكره عف معرفة سبب حدكث الشئ،

أف العجيب أقصر زمنا مف
كالغريب ىك كؿ أمر عجيب قميؿ الكقكع فيفيد كبلمو ىنا ٌ
النظر كالتٌدقيؽ
أف الغريب جزء مف العجيب ،كيصعب الفصؿ بينيما إالٌ بامعاف ٌ
الغريب ،ك ٌ
ضمنيا عف الغريب فالتٌعجب مف الشئ ينتج عف
نتحدث
نتحدث عف العجيب فإٌننا ٌ
فعندما ٌ
ٌ
غرابة ما فيو أك كجكد حادثة غير مألكفة.

الناجمة عف العجز مف معرفة األسباب
إذان فالعجيب عنده ىك ٌ
رد فعؿ سببو الحيرة ٌ
.أما بالنسبة البف منظكر فيك إنكار لم ٌشيء لقمٌة اعتياده .كمنو فالعجيب ينتج
كالتٌفسيرات ٌ
بعد التٌأمؿ كالتٌفكر لظكاىر الككف التي تسبب لنا الحيرة كال تزكؿ إالٌ بمعرفة المسببات
السبب كلكف بكثرة ارتياده
كالبحث عنيا .أيضا يمكف أف ال يزكؿ العجب بمجرد معرفة ٌ

-1ظاىرة الغريب تأريخ ك تطبيؽ عبد الكاحد حسف الشيخ مكتبة اإلشعاع لمطباعة ك النشر ك التٌكزيع اإلسكندرية مصر
ط141،(1ق1999-ـ)،ص.7
 -2العجائبي في األدب،مرجع سابؽ،،ص.55
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البد لو مف أف يككف عجيبا فكؿ غريب ىك
كمشاىدتو ،كالغريب قبؿ أف يككف غريبا ٌ
عجيب كشرطو أف يندر كقكعو كمخالؼ لممعتاد.
السابقة ال ٌذكر ٌأنو التٌغرب كالبعد عف الكطف.
كقد يح ٌدد الغريب في المعاجـ ٌ
ميمة كىي إثارة المتمقي ،كما يصدر عنو مف
إذان فالعجيب كالغريب يشتركاف في كظيفة ٌ
استجابة معينة يمكف أف تككف في الغريب أك في مجاؿ العجيب.
بـين العـجـيـــــــــــــب والــــــــــعـــــجائـــبــــــــــــــــي:لقد جاء في كتاب العجائبي لحسيف عبلٌـ  ˺˺:العجيب يقدـ شخصيات ك حكادث ككائنات

لكف دكف اختراؽ لتماسكو .لكف العجيب يختمؼ عف ذلؾ فيك
تضاؼ لمعالـ الكاقعي ٌ
جك
ينتيي غالبا بالمكت بطريقة مفزعة كىكذا في حاؿ الحكاية العجائبية فإنيا تجرم في ٌ
الرعب ك تنتيي بحادث رىيب نتيجتو إ ٌما المكت أك االختفاء أكالٌمعنة التي تصيب
مف ٌ
البطؿ .1˹˹...

كمنو فإف عالـ العجيب كعالـ الكاقع يتعارضاف لكف دكف تفكؾ لتماسؾ ك ٌؿ مف

العالميف،كىما يخضعاف لقكانيف مختمفة .فالعجيب يثير الحيرة ك االنبيار ،كلكف دكف

السحرة .إذا فيك عالـ يحطٌـ جميع
بالرغـ مف كجكد العفاريت كالطٌبلسـ ك ٌ
خكؼ أك رعب ٌ
الحكاجز كالقيكد كال فرؽ فيو بيف الكاقع ك الخياؿ دكف أف يحدث خرقا في التٌكازف ،الميـ
طمأنينة ك المٌذة ك المتعة.
الراحة ك ال ٌ
أف يككف ىم ٍنفىذان إلى ٌ
 األدب العـــــــــــــــــــــجائـــــــــــــــــــــبـــــــــــــــــــي :أف˺˺:العجائبي عند تكدركؼ :ينيض أساسا
جاء عمى لساف ٌ
الدكتكرة الخامسة عبلٌكم ٌ

الرئيسة –أماـ حدث غريب˹˹.
عمى ٌ
تردد القارئ – قارئ ٌ
متكحد بال ٌشخصية ٌ

1
السابؽ،ص.48-47
 -المرجع ٌ

2
الركاية الجزائرية،مرجع سابؽ ،ص.49
 -العجائبية في ٌ
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ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ مدخل
أف الكاقعة تنتمي إلى
˺˺ىذا التٌردد يمكف أف يح ٌؿ أك ينفرج إ ٌما بالنسبة لما يفترض مف ٌ
1
بالنسبة لما يفترض مف ٌأنيا ثمرة لمخياؿ أك نتيجة لمكىـ˹˹.
الكاقع ،كا ٌما ٌ
المدة
يتحدد بالنسبة لمفيكميف الكاقع كالخياؿ ،فالعجائبي
اليستمر إالٌ في ٌ
فمفيكـ العجائبي ٌ
ٌ
التي تستغرقيا حيرة كتردد القارئ.
 كــــــــــــــــتـــــــــــــب العجــــــــــائب و الغــــــــــــــــــرائـــــــــــــــــــب:تزخر الخزانة العر ٌبية بتراث ضخـ مف كتب العجائب كالغرائب كفي شتى المجاالت
السياسي ،الثٌقافي ،كحتى األدبي ككثير مف المؤلٌفات يع ًرفىت
كالمياديفٌ :
الديني ،التٌاريخيٌ ،
بكتب العجائب كالغرائب مف بينيا: 2

النياية في غريب الحديث كاألثر البف األثير
 ٌ عجائب البحر ليشاـ بف الكمبيالدنيا لممسعكدم
 -عجائب ٌ

(ت 60ىػ).

(ت  204ق).

(ت 346ق).

 -المسالؾ كالممالؾ ألبي القاسـ ابف حكقؿ

(ت 367ىػ).

 عجائب المخمكقات ك غرائب المكجكدات لمقزكيني -أثار الببلد ك أخبار العباد لمقزكيني

(ت 682ق).

(ت 682ىػ).

لمدمشقي
البر ك البحر ٌ
 نخبة ٌالدىر في عجائب ٌ

(ت 727ى ػ ).

السحر كالخكارؽ
كىناؾ الكثير مف المكضكعات الغريبة تناكلتيا بعض الكتب في فنكف ٌ
التسمية كغيرىا.
كالمسامرات ك ٌ
-1المرجع نفسو،ص.50

 -2ينظر ،أدب العجيب في الثقافتيف العربية كالغربية ،خالد التٌكزاني، ،دار كنكز المعرفة لمنشر كالتكزيع ،عماف
(ط2015،)1.ـ1436-ق،ص. 28
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القص في المجتمع العربي.
خاصة في ظاىرة
إف العجيب كالغريب منتشراف
ٌ
ٌ
ٌ
أف ردكد الفعؿ اإليجابية تجاه ظاىرة العجيب سكاء كانت
˺˺ فيبلحظ الطٌاىر ٌ
المناعيٌ :
يفسر انتشاره في ظاىرة
حسية (ل ٌذة –متعة) أك ٌ
ٌ
نفسية (راحة ،تعكيض،انبساط)ىك ما ٌ

اسية ،مما أفرز
الجاىمية كازدىاره
القص في المجتمع العربي منذ
العب ٌ
خاصة في العصكر ٌ
ٌ
ٌ
ٌ
متعددة منيا :األسطكرة ،الخرافة ،الحكاية ،إلى جانب ما تزخر بو كتب
أشكاال
قصصية ٌ
ٌ

الصكفية مف أخبار ك نكادر˹˹ 1.لقد استسقت فنكف كثيرة
الرحبلت ،كمؤلٌفات ٌ
التٌاريخ ك ٌ
الرحمة ك التٌاريخ ك غيرىا ك ىذا ما أكرده كحيد
مادتيا مف العجيب كالغريب  ،ككتب ٌ
السعفي في كتابو العجيب ك الغريب في كتب القرآف حيث قاؿ:
ٌ

˺˺كقد أكسب االصطبلح العجيب كالغريب َّ
أىميةن ساىمت في نسج يخ ييكطيا فيينكف كثيرة
الرحمة م ٌكنتيما مف فضاء شاسع ،إً ٍذ ربطتيما
تبنتيما أك استحكذت عمييما
ٌ
ٌ
بالكمية ،فى يكتي ي
ب ٌ
كقصص األنبياء
ب التٌاريخ كبدء ى
بالمشاىدات الطٌريفة في األقاليـ ٌ
النائية...ك يكتي ي
الخ ٍمؽ ى
ي
ً
ب الجغرافيا أتاحت ليما فيرصة
م ىكىنتيما مف ى
مادة ثرٌية عناصرىا يمكغمة في الق ىدـ ...ك يكتي ي
ب حكؿ الحيكاف فتحت أماميما بابان-كاف ضيّْقا -يلك يلكج عالـ
اإلحاطة بالككف...كال يكتي ي
العمكـ.2˹˹...
ي

أىـ المؤلٌفات التي تجمٌى فييا العجيب كالغريب ىك كتاب ألؼ ليمة كليمة فيك كتاب
كلع ٌؿ ٌ
افية ،كاألماكف األسطكرية كالتي لـ تى يد ٍسيا
زاخر بقصص األسفار كالكائنات الخارقة كالخر ٌ

عدم عمى الكاقع كالتٌغير المفاجئ ألبطاؿ
قدـ بني آدـ ،كيكثر في كتاب ألؼ ليمة كليمة التٌ ٌ
تتميز بالكصؼ المذىؿ لؤلماكف كالمبلبس
القصة بمساعدة العفاريت ك الكينة ،كذلؾ ٌ
ٌ

مخيمة القارئ كتجعمو يتم ٌذذ لسماع
كالجكارم كالممكؾ بأكصاؼ غريبة كعجيبة تستميؿ بيا ٌ
حكاياتيا.

 -1العجائبي في األدب،مرجع سابؽ،ص.62

2
السعفي، ،صفحات لمدراسات كالنشر ،سكرية
 العجيب كالغريب في كتب تفسير القرآف ،كحيد ٌدمشؽ(،ط2007،)1،ـ.ص.34
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الدكر
كماجعمنا نرٌكز عمى المفردات العجيبة كالغريبة ىي يبعدىا عف أصميا الحقيقي كعف ٌ
الذم خمقت لو ،كاكتسابيا دك ار غير الذم جاءت مف أجمو إ ٌما لكبر أكلخمقة فييا .كلـ ين ًشر
ىنا إلى ك ٌؿ المفردات العجيبة كالغريبة بؿ رٌكزناعمى المفردات التي أخذت دك ار ميما في
الحكاية ،أال ك ىي ال ٌشخصيات المركزٌية.

ألـــــــــــــــــــف لـــــــــــــــيمـــــــــــــــــة و لـــــــــــيمـــــــــــــــــــــة :
رقية في العصكر الغابرة
اليامة لدراسة العادات كالتٌقاليد ال ٌش ٌ
ألؼ ليمة كليمة مف المصادر ٌ
فقد أخذ الكتاب مف األىمية كال ٌشيرة ما جعمتو يفكؽ ككنو قصصا كحكايات ك أساطير

كمغنيات ،عفاريت كساحرات ،فيك عبارة عف مجمكعة
كخرفات ك ا
ا
أسفار كمغامرات جكار ٌ

تجمعت مف أطراؼ ال ٌشرؽ القديـ تراث فارسي،فيي
مف الحكايات ال ٌش ٌ
عبية الممتعة التي ٌ
الرمز لمكصكؿ إلى
مكركث ثقافي استقٌر في جميع الحضارات كالثٌقافات.استعممت فيو لغة ٌ
معينة كالتٌركيز عمى الغمكض كالعالـ الفكؽ طبيعي يفكؽ العقؿ كالمنطؽ
أىداؼ كغايات ٌ
نسانية التي ال يكقفيا شئ ،فقد أشير إليو في كتب
الرغبات اإل ٌ
لتحقيؽ أسمى درجات ٌ

النديـ قاؿ:
األدب العربي كما جاء في الفيرست البف ٌ

السبب
˺˺ فأكؿ كتاب عمؿ في ىذا المعنى كتاب ىزاز أفساف كمعناه ألؼ خرافة .ككاف ٌ

الغد فتزكج مف
في ذلؾ أف ممكا مف ممككيا كاف إذا تزكج امرأة كبات معيا ليمة ،قتميا مف ٌ
تخرفو كتصؿ
أكالد الممكؾ ممف ليا عقؿ كدراية ،يقاؿ ليا شيرزاد فمما حصمت معو بدأت ٌ

الحديث عند انقضاء المٌيؿ بما يحمؿ الممؾ عمى استبقائيا كمساءلتيا في المٌيمة الثٌانية عف

استمر العقؿ بمغ األفؽ
تماـ الحديث˹˹ 1.في اإلمتاع كالمؤانسة لمتٌكحيدم قاؿ  ...˺˺:إذا
ٌ
كلفرط الحاجة إلى حديث ما كضع فيو الباطؿ كخمط بالمحاؿ ككصؿ بما يعجب كيضحؾ
كال يؤكؿ إلى تحصيؿ كتحقيؽ ،مثؿ (ىزاز أفساف) كك ٌؿ ما دخؿ في جنسو مف ضركب
الخرافات.2˹˹...

-1الفيرست ،ابف النديـ(،ألبي الفرج محمد بف أبي يعقكب إسحاؽ ت 380ق)،ضبط كشرح كتعميؽ.:يكسؼ عمي
طكيؿ ،دار الكتب العممية،بيركت-لبناف(ط2002 ،)2.ـ1422-ق،ص.475

 -2اإلمتاع كالمؤانسة ،التٌكحيدم(،أبكحياف عمي بف محمد بف العباس ت  400ق)، ،تحقيؽ:محمد حسف اسماعيؿ
،أحمد رشدم شحاتو عامر،دار الكتب العممية،بيركت-لبناف(،ط2007-)1.ـ 1428-ق،ص.30
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أما التٌرجمة
األكؿ بالمٌغة العر ٌبية في سنة 330ىػ  940-ميبلديةٌ ،
كقد ظير الكتاب ٌ
األكلى ليذه الحكايات تعكد إلى التٌراث الغربي عمى يد المستشرؽ الفرنسي أنطكاف غاالف

في عاـ  ،1704كالتٌرجمتاف المتميزتاف بالمٌغة اإلنجميزٌية ترجمة إدكارد كلياـ اليف في عاـ
السير ريتشارد بكرتكف في عاـ .11885
 ،1840كترجمة ٌ

إ ٌف ألؼ ليمة ك ليمة نتاج أدبي فكرم ،سياسي ،تاريخي كاجتماعي لو أىمية كال ي ازؿ
الضخـ كالغمكض في التأليؼ
يمقى المزيد مف اإلىتماـ رغـ مجيكلية مؤلّْؼ ىذا ٌ
النتاج ٌ

ربما راجع إلى تحقيؽ الغاية التي مف أجميا ألٌفت المٌيالي ك قد حقٌقت غاياتيا في اتٌساعيا
يتميز بيا الييكد مف حيث البراعة كالكتابة ك التٌأليؼ ك طمس
كانتشارىا ،كىذه الميزة ٌ

الييكدية ك الػتٌأثير عمى تكجيات
العقمية
النقصاف بما يخدـ
األحداث ك الحذؼ ك ٌ
الزيادة ك ٌ
ٌ
ٌ
سبلمية ،في ك ٌؿ الجكانب سكاء أكانت
الرأم العاـ كالتٌأثير في المجتمعات العر ٌبية ك اإل
ٌ
ٌ
اصة ك لغاية تخدـ المؤلؼ.
قتصادية أـ
إ
سياسية ،أـ اجتماعية،أـ ٌ
ٌ
ٌ
ثقافية كفؽ حسابات خ ٌ

اقية ،مستندة إلى جميع نتاجات
النسخة
األصمية أللؼ ليمة ك ليمة ىي ٌ
كٌ
النسخة العر ٌ
ٌ
النتاج كفؽ رؤيتيا مف
الفكر ،األدبٌ ،
الديف كالمشرؽ العربي اإلسبلمي ،كتعاممت مع ىذا ٌ
تعديؿ ،حذؼ ،إضافة كالبعد عف الكاقع ،كيقكؿ جماؿ البدرم في كتابو ˺˺:الييكد كألؼ

تـ تأليفيا في نفس بيئة التٌكراة كالتٌممكد البابمييف كفؽ
ليمة كليمة˹˹ٌ ،
أف ألؼ ليمة كليمة ٌ
تمت كتابتيا مف قبؿ سنيدريف الييكد تحت إشراؼ رأس الجالكت
طريقتيما (
ٌ
المرحمية) كقد ٌ
كبمساعدة الحاخاـ المصرم ˺˺سعديا الفيكمي˹˹ كذلؾ في عيد الخميفة المعتضد با﵀

(279ىػ 991-ـ) كتمت إذاعتيا في مجالس بغداد في عيد الخميفة القادر با﵀ ،ك قد
النتاج العربي
اشتٌقت ٌ
السمار ك البحار التي ىي مف ٌ
الرحبلت ك أخبار ٌ
مادتيا مف كتب ٌ
2
اإلسبلمي خاصة.
لقد جاءت صياغة النسخة العراقية مختمفة ،ألف كتاب حكايات الٌميالي اعتمد عمى جميع

كبخاصة اإلسبلمي مع قميؿ مف
األدبية لمشرؽ القديـ
ٌ
النتاجات الثٌقافية ،كالفكرية ،ك ٌ
ٌ
 -1ينظر ،مغامرات السندباد،منشكرات ،دار كمكتبة اليبلؿ،الطبعة األخيرة.1997،ص.5

 -2ينظر ،الييكد كألؼ ليمة كليمة ،جماؿ البدرم، ،الدار الدكلية لبلستثمارات الثقافية القاىرة-مصر(،ط2000،)2.ـ-

1421ق،ص.151
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التٌغيرات مع ما يناسب الغايات التي ألٌفت مف أجميا المٌيالي .ككذلؾ سيطرة الطٌابع
ستقرت
العباسي) عمى معظـ المٌيالي بعدىا تأتي ٌ
العراقي(العصر ٌ
النسخة المصرٌية التي ا ٌ

نسية عمى يد أنطكاف غاالف في أكائؿ القرف
في نسخة بكالؽ التي جاءت منيا ٌ
النسخة الفر ٌ
يكية مع ىجرة ٌأكؿ
الثٌامف عشر كقد ذاع صيتيا حتى انتقمت إلى الكاليات المتحدة األمر ٌ

ييكدية إلى العالـ الجديد.
مجمكعة
ٌ

1

اليندية كمكتا في أكاخر القرف التٌاسع عشر ،كقد جاءت الٌنسخة المصرٌية
النسخة
كٌ
ٌ
النسخة
األيكبي كالمممككي ،كذلؾ بحذؼ حكايات كلياؿ مف ٌ
بثكب اإلسبلـ كذلؾ في العيد ٌ
كمممككية .
أيكبية
ٌ
األصمية كاضافة حكايات أخرل ٌ
ٌ

2

أف طبيعة تأليؼ الٌميالي مشابية
كيشير جماؿ البدرم في كتابو الييكد كألؼ ليمة كليمة ٌ
منية المستغرقة في
لطبيعة تأليؼ الكتب ٌ
ينية لدل الييكد كالتي تتمثؿ في الفترة ٌ
الز ٌ
الد ٌ

مرت بعدة مراحؿ كعيكد ،كمف جية الكتابة في كثرة الذيف قامكا بكتابة
التٌأليؼ ،كالتي ٌ
الييكدية ،أم أكثر مف قمـ كىذا ما ىك كاضح في طريقة تدكيف ألؼ ليمة
ينية
الكتب ٌ
ٌ
الد ٌ

مرت بمراحؿ كفترات حكـ كأماكف مختمفة كىك جمي في ثنايا الحكايات فكما قمنا
كليمة ،فقد ٌ
المتككؿ.
سابقا ٌ
أف مرحمة التٌدكيف كانت في زمف ٌ
العباسي القادر با﵀
استمرت حتى عيد الخميفة ٌ
( 247 -234ىػػ861-822/ـ) ،ك ٌ
( 422-381ىػ1031-991/ـ ) ،ثـ انتقمكا إلى األندلس كىناؾ ت ِّـ نشر ألؼ ليمة كليمة

في مجالس بغداد ،كما يستبد ٌؿ بو ىك أف كتاب الٌميالي كاف معركؼ منذ القركف الكسطى.

النديـ في الفيرست الذم فرغ مف كتابتو بعد أربعة أعكاـ مف ظيكر
كىك ما أ ٌكده ابف ٌ
3
الزماف
افية مميزة جدا كىي إلغاء لحقائؽ ٌ
تميزت ألؼ ليمة كليمة بجغر ٌ
ألؼ ليمة كليمة ، .كقد ٌ
المحرمات في جميع المياديف دكف رقيب أك سمطاف ألف الٌميالي
كالمكاف ،كالقياـ بكؿ
ٌ
افية ألؼ ليمة كليمة تمثٌمت في البحار كالمحيطات ،كالخمجاف
ليست ممؾ ألحد فجغر ٌ
 -1ينظر،المرجع نفسو،ص.111
 -2ينظر،المرجع نفسو،ص.70

 -3ينظر،المرجع نفسو،ص.63-62
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عدة أقاليـ ،كمدف كجزر
ضـ ٌ
الرحبلت ك ٌ
كاألنيار ،فالبحر كاف القاسـ المشترؾ ألعظـ ٌ
البر ٌ
تميزت المٌيالي بظيكر شخصيتيف ميمتيف ىما:
ك ٌ
الرشيد كيمكف أف نربطيما بفمسفتيف مختمفتيف ىما عالـ
ٌ
النبي سميماف كالخميفة ىاركف ٌ
فاىية كالذم
الر ٌ
الركحانيات كالخمكد كالذم يمثمو سيدنا سميماف ،كعالـ المتعة كالمجكف ك ٌ

الييكدية لمعالـ كالككف ،ككذلؾ
الرؤية شبيية با ٌلرؤية
ٌ
الرشيد ىذه ٌ
مثٌمو الخميفة ىاركف ٌ
ظيكر سيدنا ً
ميزه
ضر الذم يظير منقذا ،كتارة كاعظا كتارة معاقبا بفضؿ مكانتو التي ٌ
الخ ٍ
ا﵀ بيا عف غيره مف المخمكقات .كلـ تىٍأ ًت تسمية المٌيالي ىكذا عبثا بؿ ىناؾ دراسات

أف لفظ (ألؼ) يرمز إلى العدد الكبير الذم ال حصر لو ،ككثي ار ما يقكؿ األتراؾ
تشير ٌ
نقبل عف (اينكليتماف) ألؼ ككاحد تعبي ار عمى العدد الكبير كىذا ما يشير إليو العنكاف (ألؼ
ليمة كليمة) كناية عف الكـ اليائؿ مف الحكايات كالذم ساىـ في إنشائيا كؿ مف الينكد
جميا في
كالفرس كالعرب ،كشبو الجزيرة العر ٌبية (العراؽ ك مصر) كاألتراؾ ،كىذا ما يظير ٌ
الزماف الذم يشير إلى بمد ما ،أك ثقافة
بعض الحكايات التي تتحدث إ ٌما عف المكاف أك ٌ
الفف
أما ٌ
ما ٍ
فالفف اليندم تمثٌؿ في مزج الحكاية بحكاية أخرل كأخرل في نفس الكقتٌ .
الفارسي الذم يككف داخؿ اإلطار اليندم في تصكير عالـ األركاح ،كالجاف،

الفف البابمي فتمثٌؿ في ال ٌشياطيف
السحرة ك عبدة ٌ
أما ٌ
كال ٌشياطيف،كالقفار المثيرة ك ٌ
النارٌ .
التي ليا نصؼ إنساف كالٌنصؼ اآلخر حيكاف كالحصكؿ عمى ماء الحياة ،ك خاتـ سميماف

م فتمثٌؿ في
كالبساط الطٌائر فقد انتقمت عمى أيدم العرب مف األتراؾ .ك ٌ
الفف المصر ٌ
1
الزيبؽ.
العياريف كدليمة ك ٌ
السحر كال ٌشطٌار ك ٌ
أعماؿ المٌصكص كالمكر كأعماؿ ٌ

القصاص حتى اكتمؿ ىذا العمؿ الذم
أف ىناؾ جيدا مبذكال مف قبؿ
كمف ىنا يتٌضح ٌ
ٌ
انتقؿ مف بيئة إلى أخرل كشمؿ معالـ عديدة مف الثٌقافات المختمفة ،خاصة العر ٌبية التي

العباسية مف دمشؽ إلى
ثـ
ٌ
تتجمى في حكايات حاتـ الطٌائي ،كببلط الخبلفة األ ٌ
مكيةٌ ،
ض ٌخمت صكرتو
خاصة تمؾ التي ٌ
الرشيد الذم ي
بغداد ب ٌ
تتحدث عف أمير المؤمنيف ىاركف ٌ

الزمف ،فقد أدل دك ار ميما في الكثير مف المٌيالي
ككانت لو مف األىمية في تحريؾ عجمة ٌ
 -1ينظر ،الحكاية الخرافية.،نبيمة ابراىيـ ،مراجعة .عز الديف اسماعيؿ ،دار غريب لمطباعة،القاىرة(د.ط)
(د.ت.ط).ص.217-216-215
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فالحكايات دارت في مختمؼ الطٌبقات ال ٌشعبية مف الطٌبقة الحاكمة إلى طبقة العبيد ،مف
األشخاص العقبلء كالمدركيف لمكاقع إلى الخركج مف المعقكؿ ك البلٌمحسكس .
كقد يعرؼ ألؼ ليمة ك ليمة بعنكاف حكاية الممؾ شيريار كأخيو شاه زماف ،كقد جاء في
ً
األكليف صارت عبرة لآلخريف لكي يرل اإلنساف العبر التي حصمت لغيره
ٌ
المقدمة ٌ
أف سَّير ٌ
تسمى ألؼ ليمة كليمة ك ما فييا مف الغرائب
فيعتبر،فمف تمؾ العبر الحكايات التي ٌ
كاألمثاؿ كك ٌؿ الحكايات كالقصص تركل بإسنادىا لممجيكؿ فتبتدئيا الممكة شيرزاد

أف الممكيف األخكيف شيريار
بقكليا ˺˺:بمغني ٌأييا الممؾ السعيد ،˹˹....كتركم الحكاية ٌ
الخيانة التي
يتعرضاف لحادثتيف متشابيتيف يكتشؼ ك ٌؿ كاحد منيما مدل أثر ٌ
كشاه زماف ٌ

يتعرضاف ليا مف طرؼ زكجتييما مع عبد مف عبيد القصر،ك في ظركؼ مماثمة ك ذلؾ
ٌ
ً
أف
السفر  ،فتدفعيما الحادثتاف لقتؿ ك ىبل العاشقيف انتقاما لشرفيما ،إالٌ ٌ
بعد عكدتيما مف ٌ
خاصة الممؾ شيريار مما تدفعيما إلى السفر في
تمؾ الخيانة تترؾ أثرىا لدل الممكيف ب ٌ

أصقاع األرض لمداكاة جرحييما ،ثـ تحدث ليما حادثة أثناء سفرىما فيعكدا أدراجيما إلى

يتزكج كؿ ليمة بنتا بك ار كيقتميا بطمكع
القصر كىنا يبدأ شيريار في لعبتو ٌ
الرىيبة كىك أف ٌ
لتقدـ
تتقدـ شيرزاد ابنة الكزير ٌ
الناس ببناتيـ خكفا مف ىذا الممؾ كىنا ٌ
النيار حتى ىرب ٌ
ٌ
نفسيا فداء لبنات جنسيا فإ ٌما أف تصمح الممؾ كا ٌما أف تيىقتؿ رغـ محاكلة كالدىا بردعيا

عف عزميا حينما سرد ليا حكاية الثٌكر كالحمار ،كقد حاكلت شيرزاد استبداؿ زكاج الممؾ
يؤجؿ قتميا حتى تنيي
بالمٌيؿ كالقتؿ ٌ
السككت نيارا ،مما يجعؿ الممؾ ٌ
لسرود ليبل ك ٌ
بالنيار ،با ٌ
ما بدأتو في المٌيمة الماضية كىكذا ظمٌت عمى امتداد ألؼ ليمة كليمة إلى أف يكتشؼ
شيريار طكؿ عشرتو لشيرزاد حينما ّْ
تقدـ أبنا يؤىا الثٌبلثة لم ٌشفاعة ليا عنده فيعفك عنيا
إكراما ليـ .
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 -1أبو السعـــــــــــــــــادات :
 أبو :مف األسماء الستة.ادةي فيك
السعادات :جمع سعادة .قد ىس ًع ىد ىي ٍس ىع يد ىس ٍع ندا .ىك ىس ىع ى
 ˺˺سعادة :اسـ مصدر سعد ٌ .1
سعيد :نقيض ىشقي مثؿ ىسمً ىـ فيك سميـ˹˹.
 -مواضــع ورود المـــــفردة فــــــــــــــي المـــــــــــــــــــيالــــــــــــــــي :

حكاية معروف اإلسكافي (ج- 4ص :)285

 عندما أراد معركؼ مساعدة ال ٌرجؿ في حرث األرض شبؾ محراثو في حمقة مف ذىبالزمرد
الحماـ مآلف بال ٌذىب ك ٌ
فمٌما كشفيا كجد طابقان أرضيان بسبللـ فنزؿ فرأل مكانا مثؿ ٌ

فمما دعكو خرج لو مارد الخاتـ
ثـ كجد خاتما في عمبة عميو طبلسـٌ ،
كالمؤلؤ كالمرجافٌ ،
تخرب مدينة أك تقتؿ ممكا كغيرىا فسألو
تعمر بمدا أك ٌ
يقكؿ لو لبيؾ يا سيدم ىؿ تريد أف ٌ
كعدة
معركؼ عف ىكيتو ،فأخبره ٌأنو خادـ الخاتـ ك ىك سمطاف عمى أعكاف مف الجاٌفٌ ،
عدتيا اثناف ك سبعكف ألفا ك ك ٌؿ كاحد مف
عسكره اثنتاف كسبعكف قبيمة ،ك ٌؿ قبيمة ٌ
األلؼ يحكـ ألؼ مارد ،ك كؿ مارد يحكـ عمى ألؼ عكف ،ك ك ٌؿ عكف يحكـ ألؼ

جني .ككمٌيـ تحت طاعتو ك رىف إشارتو ،كأخبر
شيطاف ،ك ك ٌؿ شيطاف يحكـ عمى ألؼ ٌ
السعادات ،ك الكنز
معركؼ ٌ
مرة كاحدة ،كاالٌ قيضي عميو ،كاسمو أبك ٌ
بأف عميو دعؾ الخاتـ ٌ
عمر إرـ ذات العماد.
ىذا ٌ
لشداد بف عاد الذم ٌ

لشداد ك اآلف أصبح ًم ٍمكا لمعركؼ أم ً
كأبك السعادات كاف ً
خاد نما لو.
خاد نما ٌ
ٌ
السحرم ،ىذه القدرة
السعادات مف مردة الجاف ككاف مرصكدا لمخاتـ ٌ
لقد كاف أبك ٌ
أف
العجيبة التي يممكيا الخاتـ كقدرة المارد عمى تحقيؽ كؿ شيء لصاحب الخاتـ كخاصة ٌ
اإلنسي بمجرد امتبلكو لمخاتـ عمى
إنسي ،كمف العجيب في ذلؾ قدرة
صاحب الخاتـ ىك
ٌ
ٌ

السعادات) مطابقا لشخصيتو ،فمف
السيطرة عمى ىذا المارد ٌ
القكم.كجاء اسمو(أبك ٌ
الجبار ك ٌ
ٌ
 -1لساف العرب،مصدر سابؽ ،ـ ،3ص( 262د).
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السعادة بأف يتحقٌؽ لو كؿ شيء ،ك ٌؿ ما يعجز العقؿ عمى
ممؾ مارد الخاتـ ممؾ مفاتيح ٌ
شداد.
تقبمو مف ذلؾ امتبلكو كنكز األرض
المخفية ككنز ٌ
ٌ
ٌ
 -2إرم ذات العماد :
إرـ اسـ مدينة مف مدف قكـ الٌتي لـ يخمؽ مثميا في الببلد كما كرد ذكرىا في القرآف.
ً
ً
رـ لًىب ٍم ىدتًيـ التٌي
˺˺ ىإريـ :كالد عاد األكلى.كمف ترؾ صرؼ إرـ جعمو اسما لقبيمة ،ك قيؿ إ ى
كانكا فييا...ك في الحديث ذكر ىإرىـ ذات العماد ،كقد اختمؼ فييا فقيؿ دمشؽ ك قيؿ
غيرىا˹˹.1

 مواضع ورود المـــــــــــــــفردة فــــــــــــــــي المــــــــــــــــيالــــــــــــي : حكاية حاسب كريم الدين (ج-3ص:)24الجاف.
شداد بف عاد حيث كجد بيا قكـ مف
لما كصؿ بمكقيا أرض ٌ
ٌ
 حكاية سيف المموك وبديعة الجمال (ج-3ص:)264الجاف يسكف بستاف إرـ بف عاد.
كاف الممؾ شيياؿ ممؾ
ٌ
الرضاع ك
كأيضا كاف البستاف ممكا لممؾ اليند كالد دكلت خاتكف أخت بديعة الجماؿ مف ٌ
تحديدا بسرنديب.
 حكاية معروف اإلسكافي (ج-4ص:)285عمر إرـ ذات العماد  ،ك الخاتـ المرصكد كاف ممكو.
يذ ًك ىر كنز ٌ
شداد بف عاد الذم ٌ
شداد بف عاد ممؾ جميع الدنيا ك كاف قكمو قكـ عاد األكلى زادىـ
˺˺ حكي ال ٌشعبي...أف ٌ
منا قكة ؟ ...كأ ٌف ا﵀ بعث إلييـ ىكدا
ا﵀ بسطة في األجساـ ك قكة حتى قالكا :مف ٌ
أشد ٌ
نبيا عميو ال ٌسبلـ فدعاىـ إلى ا﵀ تعالى فقاؿ لو شداد :إف آمنت بإليؾ فماذا لي عنده ؟
1
السابؽ ،ـ ،12ص.17
 -المصدر ٌ
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جنة مبنية مف ذىب ،ك يكاقيت ك لؤلؤ ك جميع أنكاع الجكاىر فقاؿ
قاؿ يعطيؾ في اآلخرة ٌ
شداد ألؼ أمير مف
شداد :أنا أبني مثؿ:ىذه الجنة كال أحتاج إلى ما تعدني.قاؿ :فأمر ٌ
ٌ

جبابرة قكـ عاد أف يخرجكا ك يطمبكا أرضا كاسعة كثيرة الماء طيبة اليكاء بعيدة مف الجباؿ
شداد مف حضر مكت في
ليبني فييا مدينة مف
ذىب....فمما فرغكا مف ذلؾ جميعو خرج ٌ
ٌ
أىؿ مممكتو كقصد مدينة إرـ ذات العماد ،فمما أشرؼ عمييا كرآىا قاؿ :قد كصمت إلى
الدنيا ،فمما أراد دخكليا أمر ا﵀
ما كاف ىكدا يعدني بو بعد المكت ،كقد حصمت عميو في ٌ
تعالى ممكا ،فصاح بيـ صيحة الغضب ،ك قبض ممؾ المكت أركاحيـ في طرفة
الناس ،فكانكا يركف بالمٌيؿ في تمؾ البرٌية
عيف...كأخفي ا﵀ تعالى تمؾ المدينة عف أعيف ٌ

الفضة ك اليكاقيت تضئ كالمصابيح فإذا كصمكا إلييا لـ
التي بنيت فييا معادف ال ٌذىب ك
ٌ
يجدكا ىنالؾ شيئا.1˹˹...
نبلحظ أ ٌف ىذه المدينة العجيبة التي قاؿ ا﵀ تعالى عنيا لـ يخمؽ مثميا في الببلد كالتي
ألنيـ مخفكف عف
الجف ،كلذلؾ سكنكا فييا ٌ
أخفاىا عف األعيف ،لـ تكف مخفية عف أعيف ٌ
الناس ،ك مف عجيب ذلؾ ٌأنيـ سكنكا بستاف إرـ مع بني البشر .كأيضا بمكقيا في
أعيف ٌ
مخفية كالتقى بأناس مف
ألنيا
رحمتو العجيبة ،كصؿ إلى أبعد مكاف كىك أرض ٌ
شداد ٌ
ٌ

شداد بف عاد المخفي
لما كجد الطٌابؽ األرضي كجد كنز ٌ
ٌ
الجاف ،ك في حكاية معركؼ ٌ
الفضة كالجكاىر
كلو خاتـ مرصكد ،كمف ممكو ممؾ كنكز األرض بمقدار حجـ ال ٌذىب ك ٌ
التي بنيت بيا مدينة إرـ.

1
الديف بف أحمد أبي الفتح ) ،تحقيؽ :أحمد أحمد شتيكم،دار
 المستطرؼ في كؿ فف مستظرؼ ،األبشييي (شياب ٌالغد الجديد،المنصكرة (ط،2009/1430 )1.ص.479-470
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 -3األحمر
األحمر:مف األلكاف الحارة.
˺˺ حمر :الحمرة مف األلكاف المتكسطة معركفة لكف األحمر يككف في الحيكاف كالثياب
كغير ذلؾ مما يقابمو .كحكاه ابف األعرابي في الماء أيضا  ...كاألحمر مف األبداف ما

الح ٍم ىرة ...كاأل ٍحمر الذىب.1˹˹...
كاف لكنو ي

˺˺ حمرة :الحاء كالميـ أصؿ كاحد عندم.كىك أف الذم يعرؼ بالحمرة .كقد يجكز أف
الدكاب ،فاألكؿ الحمرة في األلكاف كىي
يجعؿ أصميف:أحدىما ىذا ،كاألخر مف جنس ٌ
النفكس كمٌيا ال تكاد تكرهي الحمرة .كتقكؿ
معركفة ،كالعرب تقكؿ (:الحسف أحمر) يقاؿ ألف ٌ
رجؿ أحمر كأحامر˹˹.2

مواضـــــــــــع ورود المــــفردة في المـــــــــــيالـــــــــــــــي:
 -حكاية جودر ابن التاجر عمر(ج-3صً :)174ذ ٍكر أكالد الممؾ األحمر كىـ عفاريت

السمؾ يعيشكف في بركة قاركف.
عمى صفة ٌ

تـ ذكر سعيدة بنت الممؾ
 حكاية عبد اهلل بن فاضل مع أخويو(ج-4صٌ : )263األحمر.
السمؾ ىب يع ىد عف خمقتو مف ٌأنو حيكاف مائي،
مف العجيب في حكاية جكدر بف عمر ٌ
أف ٌ
إلى عفريت مف أبناء ممكؾ الجاف كىك الممؾ األحمر،حيث كانكا ينقمبكف إلى صكر سمؾ
كيعيشكف في بركة قاركف.
شخصية سعيدة عف
كذلؾ في حكاية ( عبد ا﵀ بف فاضؿ عامؿ البصرة كأخكيو ):بعدت
ٌ
مؤنث سعيد بمعنى المسركرة ك الميمكن ًة إلى ككنيا بنت الممؾ
أصميا ككنيا امرأة كىي ٌ

حية خمٌصيا عبد ا﵀ بف فاضؿ مف و
عدك ليا ،كىك
األحمر ممؾ الجاف ،ككانت عمى صفة ٌ
 -1لساف العرب مصدر سابؽ ،ـ،4ص.243

 -2مقاييس المٌغة،مصدر سابقف ـ،5ص.101
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جني بصكرة ثعباف كزير الممؾ األسكد .كقد أخذت ىذه ال ٌشخصية مف اسميا الكثير فيي
ٌ
السعادة حيف أنقذتو مف بطش أخكيو كعاقبتيما بتحكيميما إلى كمبيف.
جمبت لعبد ا﵀ ٌ
 -4بدر باسم:
االسـ مركب مف لفظتيف بر ك باسـ ،أما بدر فجاء في لساف العرب مايمي:
الب ٍد ير:القى ىم ير إذا امتؤل ،كاٌنما يس ٌم ىي ىب ٍد نار ألنو يبادر بالغركب طمكع ال ٌشمس ...كقاؿ
˺˺ ك ى
ً
بدر لتمامو
كسمي نا
غيب،
م:سمي نا
الجكىر
الم ى
لمبادرتو الشمس بالطيمكع كأنو يي ىع ّْجمييا ى
بدرً ي
ٌ
ٌ

الب ٍد ًر لتماـ قمرىا˹˹ .1ك أما باسـ:
كسميت ليمة ٌ
ٌ

 ˺˺ اسـ عمـ مذكر عربي ،كىك الضاحؾ قميبل مف غير صكت كىك اسـ فاعؿ مبالغتوبساـ ك ًمبساـ˹˹.2
ٌ
بدر باسـ  :باسـ مف االبتسامة أم القمر المبتسـ ك ىك اسـ مرٌكب .
مواضـــــــــــع ورود المــــــــــــفردة في الميـــــــــــالـــــــــــــــي:
 حكاية زواج الممك بدر باسم بن شيرمان ببنت الممك السمندل (ج-3ص:)240كضعت الجارية غبلما كأٌنو البدر في تمامو فسمكه بدر باسـ ،حممو خالو كأدخمو أعماؽ

البحر كىك رضيع دكف أف يحدث لو شيء ،حيث كحمو بكحؿ خاص كقرؤكا عميو األسماء
المكتكبة عمى خاتـ سميماف ،لكي يسمـ مف الغرؽ ك الخنؽ.ثـ خاض مغامرات عجيبة
الزكاج ببنت ممؾ البحر .كالبدر كما قمنا ىك الغبلـ المكتمؿ ،فيك رمز
حتى تمكف مف ٌ
لجماؿ األمير الفائؽ المبير.
يتكسط العرش الذم لـ يكف
نبلحظ أ ٌف تسمية األمير ببدر باسـ مطابقة لو فيك كالبدر ٌ
ينقصو سكل كجكد صبي يرثو ،ك بدر باسـ ىذا األمير اإلنسي قد ابتعد عف أصمو ككنو
1
الراء) ،ص.56
 لساف العرب مصدر سابؽ ،،ـ( 4حرؼ ٌ -2معجـ األسماء العربية ك األجنبية،محمد التكنجي دار كتابنا لمنشر،لبناف(،ط ،)1،ص.48
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كمية
أ ا
مير ك ابف ممؾ ،بؿ تجاكز ذلؾ إلى ٌ
حد الغرابة ككف نسبو ليس مف بني البشر ٌ
البر كأ ٌمو ىي بنت ممؾ البحر ،ك امتمؾ قدرات عجيبة كغريبة لتمكنو مف
فكالده ممؾ ٌ

الدخكؿ إلى أعماؽ البحار ،ك اكتشاؼ عالـ البحر العجيب ك الغريب دكف أف يحدث
ٌ
حبو لبنت مف بنات ممكؾ البحر
لصكرتو شيء ،أك أ
يطر عميو تغيير .ك األغرب مف ذلؾ ٌ

تعرضو لمعديد مف المتاعب ك األىكاؿ في سبيميا.
ك ٌ
الزكاج بيا بعد ٌ
 -5بديعة الجمال :
بديعة الجماؿ أميرة مف بنات ممكؾ الجاف.

بدع الشيء ىي ٍب يدعو ىب ٍد نعا ك ًا ٍبتى ىد ىعو :أنشاه ك بدأه ك البديعي:المبدعي  ...كرجؿ بً ٍدعه
˺˺ بدع  :ى
ك أ ً
شجاعا˹˹.1
عالما أك شريفنا أك
ن
امرة ب ٍدعة إذا كاف غاية في كؿ شيء ،كاف ن
بديعة˺˺ :سمينة ،أصيمة ال مثيؿ ليا ˹˹.2
مواضــــــــــــــع ورود المـفردة في المـــــــــــيالـــــــــــــي:
شماخ بف
 حكاية سيف المموك و بديعة الجمال (ج-3ص:)264بديعة الجماؿ بنت ٌبالضبط في بستاف إرـ بف
الجاف المؤمنيف مف مدينة بابؿ ك
شاركخ ممؾ بابؿ مف ممكؾ
ٌ
ٌ

عاد األكبر ،كقد تم ٌكف مف قتؿ ابف الممؾ األزرؽ ك إنقاذه لدكلت خاتكف أخت بديعة مف

الرضاعة ألٌنيما كلدتا في البستاف نفسو كىي مف جمعت شمؿ بديعة الجماؿ بسيؼ
ٌ
الممكؾ بعد تردد بديعة ،في األمر ألٌنيا ال تثؽ بالبشر ك كانت تظف أ ٌف البشر ال يتكافقكف

كتزكجيا.
مع
ٌ
الجاف لكف سيؼ الممكؾ استطاع إقناعيا ٌ

بديعة الجماؿ ىذه ال ٌشخصية الفائقة الجماؿ ابتعدت عف أصميا لككنيا مف الجاف ىذا

العالـ غير المرئي ،إلى ربط عبلقات مع البشر بخاصة ،مع ممؾ اليند ك عائمتو الذيف

كانكا يترددكف عمييـ ىي كأىميا .ككانت لدييا القدرة عمى التٌعايش مع عالـ البشر

 -1لساف العرب ،مصدر سابؽ ،ـ(،8ع،غ ) ص.87

 -2مكسكعة األسماء العربية كمعانييا ،سكزاف ع ٌكارم، ،دار الفكر العربي،بيركت -لبناف (ط،2003،)1-ص.20
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الزكاج بإنسي ،برغـ االختبلؼ
كالتٌكصؼ بصفاتيـ ،فيي شابة حسناء ك تم ٌكنت مف ٌ
الكبير بيف العالميف كىذا مف باب العجيب.
 -6بركـــــــة قـــــــــــارون
لقد جاء االسـ مككف مف لفظتيف ،بركة ك قاركف:
ؾ ،يقاؿ :سميت بذلؾ إلقامة الماء فييا ،ابف سيدة:
البركةي :كالحكض ،كالجمع البً ىر ي
˺˺ ك ٍ
كالبً ٍركةي مستنقع الماء ،كالً ٍبرىكةي :شبو حكض يحفر في األرض ال يجعؿ لو أىعضاد فكؽ
صعيد األرض ˹˹.1

˺˺قاركف :بحيرة ممحة (مساحتيا  235كـ )²بمصر في شئ غرب محافظة
الفيكـ...تستغؿ مياىيا في صيد األسماؾ ˹˹.2
ٌ

مواضــــــــــــــع ورود المـــــــــــــفردة في الحــــــــــــكايــــــــــــات:
كردت مفردة (بركة قاركف) في حكاية جودر ابن التاجر عمر وأخويو(ج-3ص: )174
ذىب جكدر إلى بركة قاركف كالتقى بالمغاربة حيث أخبره المغربي الثٌالث عف قصتيـ

كقسـ عمييـ الممؾ ،كبقي كتاب أساطير األ ٌكليف تخاصمكا عميو،
كىي ككف أبييـ ساح ار ٌ
بأف عمييـ فتح كنز ال ٌشمردؿ.
فقاؿ ليـ شيخ أبييـ ك ىك كاىف ٌ
مف عجيب ك غريب البركة ىك ابتعادىا عف أصميا الحقيقي ككنيا بحيرة تعيش فييا
أصناؼ مف األسماؾ ،إلى بحيرة عجيبة يعيش فييا أكالد الممؾ األحمر الذيف يستطيعكف
ؾ قاركف ك كنكزه .كىـ
فتح أكبر كنز عظيـ ،كمف ممكو ممؾ العالـ ،ك كأٌنو يضاىي يم ٍم ي
استقركا في بركة قاركف المرصكدة ىربا مف
عفاريت في صفة سمؾ .ىربكا إلى مصر ك ٌ
كالد المغاربة الذم حاكؿ اإلمساؾ بيـ لفتح الكنز.

 -1لساف العرب ،مصدر سابؽ ،ـ( 10ؽ .ؾ)،ص.482-481

 -2المكسكعة العربية الميسرة ،حسف جبلؿ العركسي.،دار الشعب (د.ط)1407،ق1987-ـ.ـ،1ص.360
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 -7البغل:
جاء في لساف العرب ˺˺:ىذا الحيكاف ال ٌشحاح الذم يركب ،ك األنثى بغمة ،كالجمع بغاؿ ىك
البغاؿ :صاحب البً ىغاؿ.1˹˹...
ىم ٍب يغكىالء اسـ لمجمع ،ك ٌ
بغل :جاء في عجائب المخمكقات ˺˺:بغؿ:ىك المتكلٌد مف الفرس ك الحمار إ ٍف كاف الفحؿ
حما ار فشديد الشبو بالفرس كاف كاف فرسا فشديد الشبو بالحمار كمف العجيب أ ٌف كؿ
عضك منو يككف بيف الفرس كالحمار ككذلؾ أخبلقو فميس لو ذكاء الفرس كال ببلدة

الحمار.2˹˹...

مواضـــــع ورود المفـــــــردة في المـــيالـــــي:
 في حكاية التاجر مع العفريت (ج-1ص :)8نجد في حكاية ال ٌشيخ الثٌالث البغمةزكجتو كىي ساحرة قد سحرتو مف قىٍب يؿ إلى كمب ك انقمب سحرىا عمييا.
 كذلؾ في حكاية جودر ابن التاجر عمر و أخويو (ج-3ص:)174الجف ،كىك عكف مف أعكانيـ أ ٌما في
المرة األكلى كانت مف ٌ
فالبغمة التي ركبيا جكدر في ٌ
الم ٌرة الثٌانية فكانت شيطانا.
 وفي حكاية معروف اإلسكافي (ج-4ص:)311-285عندما أمر مارد الخاتـ أكالده كالصكرة التي ينقمب عمييا أكالد
أعكانو أف ينقمبكا إلى صفة بغاؿ ،فكاف البغؿ في الحكاية ٌ
ك أعكاف الجاف.
الرفاىية 3.فيي تقدـ
مف المعركؼ عف الخيؿ ،ك البغاؿ ،ك الحمير ،أٌنيا رمز لمخدمة ك ٌ
الرككب عمييا إالٌ أٌنيا في المٌيالي ابتعدت عف
المساعدة مف خبلؿ حمؿ البضائع ،ك ٌ
الصفات التي
أصميا كعف الخمقة التي كجدت مف أجميا ،ككنيا جاءت مجرد صفة مف ٌ
 -1لساف العرب،مصدر سابؽ ،ـ ،11ص.71

 -2عجائب المخمكقات ك غرائب المكجكدات،مصدر سابؽ،ج،1ص.376

3
الرمكز اإلسبلمية (شعائر تصكؼ  ،حضارة )،،مالؾ شبمدار الجيؿ(ط2000 )1،ـ،ص.119
 -ينظر،معجـ ٌ
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ّْ
السحر ،لكنيا حافظت عمى صفة
صكر عمييا ٌ
الجف كالتي ييتى ىح ٌكؿ إلييا مف يسمط عميو ٌ
يت ٌ
مف صفاتيا ك ىك ال ٌرككب عمييا كحمؿ األثقاؿ.
 -8بموقيــــــــــــا:
ىقذ جبء فً متبة ّٖبٌخ األسة فً فُْ٘ األدة ٍب ٌأتً:
˺˺ىك ابف أكشيا العالـ الحكيـ مف بني إسرائيؿ كقد خمؼ أباه في بني إسرائيؿ ك ذلؾ بعد
سميماف بف داككد .كبعد كفاة أبيو فتٌش الخزائف فكجد فييا نعت النبي (ص) فخرج إلى
الشاـ يسأؿ عف نعت محمد (ص) كقاـ برحمة طكيمة مميئة بالعجائب كالمغامرات˹˹.1
مواضـــــــــــــــع ورود المفـــــــــــــــردة في المــــــيالــــــي:
قصة بمكقيا
في حكاية حاسب كريم الدين(ج-3ص : )24تحكي ممكة ٌالحيات لحاسب ٌ
ثـ ىكلٌكا ابنو مكانو كفي أحد األياـ دخؿ
بأٌنو ابف ممؾ مف بني إسرائيؿ ،ككاف ممكا عابدا ٌ
سيد البشر ،فتعمٌؽ بو قمبو ك أراد أف
غرفةن ألبيو ككجد في إحدل الخزائف كتابا يصؼ ٌ
يسيح في الببلد بحثا عنو ،فخاض في غضكف ذلؾ مغامرات عجيبة كغريبة ،حيث التقى
السحرم الذم ساعده عمى المشي
بكائنات خارقة
كتحصؿ عمى أشياء سحرية كالعشب ٌ
ٌ
السحرية
الرحمة ٌ
فكؽ الماء ،ك قد تاه في البرارم كالبحار كالمغارات كغيرىا ،كبعد تمؾ ٌ

مدة سفره ك حكمة كخياال كاسعا ،كحكاية بمكقيا ىي
يرجع إلى مكطنو مكتسبا معرفة بقدر ٌ
فامتدت مف المٌيمة الثامنة ك الستيف بعد
النصكص المكجكدة في ألؼ ليمة كليمة
ٌ
مف أطكؿ ٌ
المائة الرابعة إلى المٌيمة السابعة ك العشريف بعد المائة الخامسة كقد عبر العديد مف

المحطٌات (الجزيرة األكلى كالثٌانية ،بيت المقدس ،الجباؿ ،مدفف سميماف ) كقد ساعدتو

الحيات التي دلٌتو عمى العشب
الكثير مف ال ٌشخصيات الخارقة
الضخمة ،كممكة ٌ
كالحيات ٌ
ٌ
السحرم ،كسيدنا جبريؿ المبلؾ
السحرم كالكاىف عفٌاف الذم ساعده لمكصكؿ إلى العشب ٌ
ٌ
حية المدفف ،ك أخي ار سيدنا ً
ضر الذم أرجعو إلى مكطنو .
الخ ٍ
الذم أنقذه مف ٌ

1
النكيرم (شياب الديف أحمد بف عبد الكىاب ت  733ق) ، ،تحقيؽ مفيد قميحة،
 نياية األ ٍرب في فنكف األدبٌ ،دار الكتب العممية  ،بيركت-لبناف (ط 1424 )1.ق 2004-ـ ،ـ ،6ص.14-13-12
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شخصية بمكقيا طابعا خارقا ،ك قدرات سحرٌية حيث ابتعد عف أصمو ككنو
لقد اكتسبت
ٌ
الزمف كالمشي فكؽ الماء ،كالكصكؿ إلى
حاكما عمى بني إسرائيؿ إلى قدرتو عمى اختراؽ ٌ
الخ ً
ضر الذم
السبلـ كأخي ار التقائو بسيدنا ى
مدفف سيدنا سميماف كحديثو مع جبريؿ عميو ٌ
أرجعو إلى بمده بممح البصر كيعكد دكف أف يحقٌؽ المقصد الذم حفٌز خركجو كدكف أف

يطر أم تغيير عمى صكرتو .ك رحمة بمكقيا تشبو أسطكرة جمجامش ذلؾ البطؿ األسطكرم
أ
لكنو بدكنيا .1
الذم ذىب لمبحث عف عشبة الخمكد ٌ

 -9تــــــــــــــــــــــودد:
أف تكدد اسـ مؤنث عربي:
جاء في معجـ المعاني ٌ
تودد ˺˺:اسـ عمـ مؤنث عربي،معناه:الحب،التٌ ُّ
حبب،السعي إلى إرضاء المحبكب،مف الفعؿ

:أح َّ
تمنى ˹˹.2
كد ٌ
ٌ
بك ٌ
يكد ى

كتكدد ˺˺:جارية عالمة كاسعة اإلطبلع في مختمؼ العمكـ ،كىي بطمة مف بطبلت ألؼ
ليمة كليمة افتقر صاحبيا فعرضت عميو بيعيا لمخميفة بثمف غاؿ ،كخاضت امتحانا عسي ار
الرشيد بيا
لدل الخميفة فطمب منيا أف تتمنى فتمنت إعادتيا إلى سيدىا فأعجب ىاركف ٌ
سيدىا بعد أف نقٌده ثمنيا كاتخذه نديما لو ˹˹.3
كأعادىا إلى ٌ
مواضــــع وروود المفــــــــــــردة في المــــــــــــيالـي:
حكاية تودد الجارية(ج-2ص : )298ىي جارٌية افتقر صاحبيا ،فعرضت عميو بيعيا
لمخميفة مقابؿ ثمف و
عجزت العمماء بأجكبتيا عف كؿ األسئمة المطركحة ك كذلؾ
غاؿ كقد أ ى
أعجزتيـ بعدـ قدرتيـ عمى اإلجابة عف أسئمتيا المطركحة ككؿ ذلؾ في حضرة الخميفة

لسيدىا كجعمو نديما لو.
الرشيد فأعجبتو ٌ
كردىا ٌ
ىاركف ٌ
 -1ينظر ،معجـ أعبلـ األساطير كالخرافات في المعتقدات القديمة ،طبلؿ حرب ،دار الكتب العممية(،ط )1.بيركت-
لبناف 1420،ق 1999-ـ،ص.153

 -2معجـ األسماء العربية ك األجنبية،مرجع سابؽ،ص.70

3
السابؽ ص.140
 -معجـ أعبلـ األساطير كالخرافات ،المرجع ٌ
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تكددت
مف عجيب أمر الجارٌية تكدد إعجابيا بنفسيا ك أ
جرتيا عمى مجاراة العمماء كقد ٌ
سيدىا أيضا.
ببلء حسنا ما جعؿ الخميفة يكافئيا ك يكافئ ٌ
لمخميفة كأبمت ن
 -10دانيــــــــــال:
ٍِ األّجٍبء اىَشسيٍِ.
˺˺ مف أنبياء إسرائيؿ الكبار .عاش مسبيا في بابؿً ،
كس ٍف ير دانياؿ مف أسفار التك ارة ˹˹.1
ن
مواضــــــــــــــع ورود المـــــــــــــــــفردة في المــــــــــــــيالـــــــــــي:
فرؽ بيف ال ٌشيكد
أ
في حكاية
المرة الصالحة(ج-3صٌ : )16
النبي دانياؿ ىك أكؿ مف ٌ
الصالحة)كىذه أكلى معجزاتو.
كقد أنزؿ ا﵀ صاعقة أىمكت ال ٌشيخيف(في حكاية المرأة ٌ
الديف ىك ابف
حكاية حاسب كريم الدين(ج-3ص: )24جاء في الحكاية أ ٌف حاسب كريـ ٌ
نبي ا﵀ دانياؿ .
ٌ
النبي دانياؿ ىذه المعجزة العجيبة ،كىي نزكؿ
في حكاية أ
الصالحة نبلحظ معجزة ٌ
المرة ٌ
النبي دانياؿ ىك كالد
الصاعقة التي أىمكت ال ٌشيخيف ،كفي حكاية حاسب كريـ ٌ
الديفٌ ،
ٌ

يقرىا كيفيميا حتى يصير أعمـ أىؿ
الديف الذم ترؾ لو خمسة كرقات ما إف أ
حاسب كريـ ٌ
زمانو ،كىذا مف عجيب ىذه ال ٌشخصية.

 -11جانشاه :
لقد جاء االسـ مككف مف مقطعيف جاف ك شاه.
˺˺ جاف اسـ عمـ مؤنث عبرم األصؿ ىك يكحنا ك نمفظو ىحٌنة...ك إذا كاف االسـ إسبلميا
فمف الفارسية،فجاف عندىـ ىك الركح ...أما شاه فيك ممؾ،ممكة˹˹.2
مواضـــــــــــع ورود المفردة في الميــــــــــــالــــي:
 -1المنجد في المٌغة كاألعبلـ،دار المشرؽ،بيركت(،ط،2003،)40ص.240
 -2معجـ األسماء العربية ك األجنبية،مرجع سابؽ ،ص.182
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حكاية حاسب كريم الدين(ج-3ص: )24جانشاه ىك ال ٌشاب الذم التقي بو بمكقيا ك ىك
ابف الممؾ طيغمكس حاكـ ببلد كابؿ ،ك ىذه الحكاية جاءت داخؿ حكاية ( حاسب كريـ
الصائغ البصرم إلى حد ما ،حيث إ ٌف جانشاه كصؿ
ٌ
الديف) .كىي شبيية بحكاية حسف ٌ
إلى ال ٌشيخ نصر ممؾ الطٌيكر ،كىك حاكـ عمى قصر يعكد إلي سيدنا سميماف ،كقد أككمو

بالطٌيكر بعد أف عمٌمو منطقيا ،كفي كؿ سنة يأتي الطٌير إليو مف كؿ مكاف لي

تفقٌدىا ،ك ىك قصر قريب مف جبؿ قاؼ .كقد طمب ال ٌشيخ نصر مف جانشاه عدـ فتح
مقصكرة مف مقصكرات القصر إالٌ أ ٌف الفضكؿ دفعو إلى ذلؾ حيث شاىد بحيرة رائعة قد

فتحكلف إلى فتيات
الريش
حطٌت فييا ثبلثة طيكر عمى شكؿ حماـ ،ثـ نزعف
ٌ
ٌ
ثكبيف ٌ
بإحداىف كحدث لو
الجاف ،حيث تعمٌؽ قمب جانشاه
ىف مف بنات ممكؾ
ٌ
ٌ
رائعات الجماؿ ،ك ٌ
الزكاج معيا ،ثـ
الريش ك ٌ
معيا مثمما حدث لحسف البصرم حيث تم ٌكف مف أخذ ثكبيا ٌ
أخذىا إلى أىمو ل ٌكنيا سرعاف ما استعادت ثكبيا كرجعت إلى ببلدىا كطمبت مف جانشاه

تحمؿ جانشاه في سبيؿ الكصكؿ إلييا الكثير مف المصاعب كاألىكاؿ حتى تم ٌكف
لحاقيا ،ك ٌ
مف الكصكؿ إلى القمعة ك أخذ زكجتو معو كالعكدة إلى مكطنو.
الصائغ البصرم ك جانشاه ابتعد عف
نبلحظ أ ٌف حكاية جانشاه شبيية بحكاية حسف ٌ
الزكاج مف بناتيـ ك دخكؿ عالميـ ك
الجف ك ٌ
أصمو ككنو آدمي تم ٌكف مف االختبلط بعالـ ٌ
القدرة عمى التٌكاصؿ معيـ ك ىذا مف باب العجيب ك الغريب.
 -12جبرائيـــــــــــــــل:
أف جبرائيؿ ىك أميف الكحي ،ك قد جاء في معجـ المعاني ˺˺ :اسـ عمـ
مف المعركؼ ٌ
السامية ك الديانات
مذكر،كىك أشير مبلئكة السماء،كىكمذككر في معظـ المغات ٌ

الرجؿ
جبارا.ك ىك مركب مف (جبر)بمعنى ٌ
السماكية،معناه:رجؿ المٌو،أك أظير ذاتو ن
ك(إيؿ):المٌو ٗ..1 ˹˹ .قذ جبء أٌضب ˺˺:مف رؤساء المبلئكة ىك عند المسيحييف مبلؾ بشارة

 -1معجـ األسماء العربية ك األجنبية،مرجع سابؽ ص.78
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زكرياء ،ك العذراء ،ك عند المسمميف ىك مف المبلئكة المقربيف كرسكؿ ا﵀ األميف إلى
المرسميف كىك ركح القدس ˹˹.1

كفي المكسكعة العر ٌبية  ˺˺:جبريؿ أك جبرائيؿ ،أحد المبلئكة األربعة المقٌربيف :ركح
الركح األميف المكيف ،نزؿ بالكحي عمى محمد (ص) .ككاف يسمعو أكال دكف أف
القدسٌ ،

السيدة
يراه ،ثـ كاف يتمثٌؿ لو في ىيئة رجؿ ،كرد في اإلنجيؿ أنو ظير لدانياؿ ك زكرياء ك ٌ
الصكر يكـ القيامة ˹˹.2
العذراء .كتذىب التعاليـ المسيحية إلى أنو ىك الذم سينفخ في ٌ

مواضـــــــــــــــــع ورود المـــــــــــــــــفردة في الميـــــــــــــــالــــــــــــي:
في حكاية حاسب كريم الدين (ج-3ص:)24

خرب ألؼ
التقي بمكقيا بالمبلئكة األربعة ك أخبركه ٌأنيـ يريدكف القبض عمي ثعباف عظيـ ٌ
مدينة ك أكؿ أىميا ليرمكه في جينـ .
الحية التي تحرص سيدنا سميماف ك
 أمر ا﵀ جبريؿ أف ينزؿ إلى بمكقيا قبؿ أف تحرقو ٌأف جبريؿ سأؿ بمكقيا عف كيفية كصكلو إلى قبر سميماف .
كيؼ ٌ
 تضرع بمكقيا إلى ا﵀ سبحانو كتعالى بأف ينزؿ جبريؿ ليفتح الباب الذم عميو حارسافأحدىـ رأسو أسد كاآلخر ثكر فنزؿ جبريؿ ك فتح باب مجمع البحريف الذم نصفو ممح
كنصفو حمك كحكؿ البحر جببلف مف الياقكت األحمر ككجد فييا مبلئكة كىذا المكاف تحت
العرش ك البحر يمد كؿ بحار الدنيا .
شخصية جبريؿ الممؾ المكمٌؼ بالكحي الذم لـ يرهي إالٌ مف شاء ا﵀ لو أف
نبلحظ ىنا أ ٌف
ٌ
الحية عند
يراه قد ابتعد عف طبيعة شخصيتو ،بمقائو مع بمكقيا ك الحديث معو ك إنقاذه مف ٌ
مدفف سيدنا سميماف ،كفتح باب مجمع البحريف لبمكقيا ك ىذا مف عجيب ىذه ال ٌشخصية
غير المرئية.

 -1المنجد،مصدر سابؽ ،ص.197

 -2المكسكعة العربية الميسرة ،مرجع سابؽ ،ـ 2ص.845
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 -13جمنــــــار البحريــــــة :
االسـ مركب مف لفظتيف:
الرماف ˹˹.
جمنار  ˺˺:اسـ فارسي يطمؽ عمى زىر ٌ

1

الرماف .كىك مركب مف:ج ٌؿ:زىرة
جمنار ˺˺:اسـ عمـ مؤنث فارسي،معناه :زىرة ٌ

أنار:رماف.فيك تعريب عف االسـ الفارسي كمنار،ك بعضيـ حافظ في التٌسمية عمى
ك
ٌ
األصؿ ˹˹.2
البحرية  :نسبة إلى مكطنيا فيي ابنة البحر .
مواضــــــــــــــــع ورود المــــــــــــــــفـــــــــــــــــــردة في المـــــــــــــــــــيالـــــــــــــــــــي:
 -حكاية زواج الممك بدر باسم بن شرىمان ببنت الممك السمندل(ج-3ص: )240

ىي جارية أيىديت لمممؾ شيرماف ممؾ العجـ ك بعد سنة مف مككثيا عنده دكف أف تنطؽ
لو بكممة كاحدة أخبرتو عف نسبيا ،كلكف بعد زكاجو بيا حممت منو بكلد ك أخبرتو أٌنيا

جمنار البحرية ك أبكىا ممؾ مف ممكؾ البحر مات ك خمٌؼ ليـ يم ٍم نكا ،ك لكف غصبو منيـ

ممؾ آخر مف ممكؾ البحر ،كتنازعت مع كالدتيا كأخ ليا يسمى صالحا ،فحمفت أف ترمي
فمر بيا
نفسيا عند رجؿ مف أىؿ ٌ
البر فخرجت مف البحر ك جمست عمى طرؼ جزيرة ٌ
الرجؿ اآلخر أىداىا إلى الممؾ .كلما اقترب مكعد
رجؿ ك أخذىا ك باعيا إلى آخر ك ٌ

ألف كالدة بنات
كالدتيا طمبت مف الممؾ أف تستدعي أىميا مف أىؿ البحر ليباشركا كالدتيا ٌ

البر ،ك أخبرت الممؾ ٌأنيـ يمشكف في الماء ببركة األسماء
البحر تختمؼ عف بنات ٌ

أف في البحر طكائؼ كثيرة ك أشكاال مختمفة مف
المكتكبة عمى خاتـ سميماف .ك أخبرتو ٌ

البر ،ثـ صارت تيىب ّْخر ك تعزـ إلى أف أربد البحر كاضطرب ك
سائر األجناس التي في ٌ
النضرة أشبو خمقا بأختو ،كعجكز معيا خمس جك ًار
بيي ٌ
خرج منو شاب مميح ٌ
الصكرة ٌ
 -1مكسكعة األسماء العربية كمعانييا،مرجع سابؽ ،ص.20
2
السابؽ،ص .82
 -المرجع ٌ
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كأنيف األقمار فرحبكا بابنتيـ كساعدكىا حتى أنجبت مكلكدا مثؿ القمر عند تمامو فسمكه
ٌ
بدر باسـ .1

البر
مف عجيب جمنار البحرٌية ٌأنيا بعدت عف صفتيا ككنيا آ ٌ
دمية مثؿ بنات ٌ

فاتنة الجماؿ لككنيا مف بنات البحر (الجاف الذيف يسكنكف البحر) كامتمكت قدرة عجيبة
في قدرتيا عمى التٌأقمـ في عالـ البر .العالـ اإلنسي البعيد عف عالميا ،بؿ زكاجيا مف
أف كالدتيا اختمفت عف كالدة بنات البحر.
البر كحمميا منو ،ك إنجابيا مكلكدا إالٌ ٌ
ممؾ ٌ
كىذا مف باب العجيب كالغريب.

 -14جنـــــــــن:
جاء في معجـ مقاييس المٌغة ما يأتي:
الحٌية الذم يسمى الجاف
فأما ى
جف ˺˺:الجيـ كالنكف أصؿ كاحد كىك( السَّترك) التستٌرٌ ...
فيك تشبيو بالكاحد مف الجاف .ك ُّ
ألنيـ متستركف عف أعيف الخمؽ.2˹˹ ...
الجف يس ُّمكا بذلؾ ٌ
:الجف نكع مف
سيدة
يجنو جنا  :يستره
˺˺جف:جف بالشئ ٌك...الجف كلد الجاف .ابف ٌ
ٌ
ٌ
العالـ سمكا بذلؾ الجتنابيـ عف األبصار ك ألنيـ استجنك ا مف الناس فبل يركف ك الجمع
الجٌنة˹˹.
جناف.كىـ ي

3

مواضـــــــــــــع ورود المفـــــــــــــــردة في الميـــــــــالـي:
الجني في
 حكاية الصبية والكمبين من حكاية الحمال مع البنات (ج-1صٌ : )30حية ك ىي مسممة.
الجنية في صكرة ٌ
صكرة ثعباف ك ٌ
حكاية في شأن الجن المسجونين في قماقم من عيد سميمان عميو السالم (ج-3
الدمرياط .
ص :)127-120ممؾ الجف ٌ
1

-ينظر،ألؼ ليمة ك ليمة،دار الفكر لمطباعة ك النشرك التكزيع ،بيركت-لبناف(،د،ط) ،ج،3ص. 240

 -2مقاييس المٌغة،مصدر سابؽ ،ج ،1ص422-421
 -3لساف العرب ،مصدر سمبؽ،ج،13ص.113
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الحية المسممة أعينيـ في صدكرىـ.
 كرد في الحكاية ذكر إخكة ٌحكاية تتضمن مكر النساء وان كيدىن عظيم (ج-3ص :)174-136في حكاية
الجارٌية  :حكاية عف ابف ممؾ الجاف.
الجنية التي تسكف
 حكاية الوزير نور الدين مع شمس النيار أخيو(ج-2ص:)48ٌ
المقابر.
 حكاية حاسب كريم الدين(ج-3ص : )24شمسة بنت ممؾ الجاف ،ممؾ الكحكش شاهالجني شماخ الذم عصى
بدرم،
ٌ
الجاف العكف
ني صخر  :ممؾ عمى قكـ مف
ٌ
سيدنا سميماف ك ىك مف ممكؾ الجاف ،الج ٌ
طمشكف.
الجف الطٌيارة ).
 الممؾ شيبلف ،العكف قراطش،العكف شمكاؿ( مف ٌ -حكاية زواج الممك بدر باسم بن شيرمان ببنت الممك السمندل(ج-3ص-240

السمندؿ ،الممكة جكىرة ،الممؾ صالح
 :)264جمنار البحرٌية الممكة فراشة ،الممؾ ٌ
(يعيشكف في الماء).

 حكاية سيف المموك وبديعة الجمال (ج-3ص :)299-264بديعة الجماؿ  ،الممؾطياركف
شماخ بف شاركخ،حاتـ ابف الممؾ األزرؽ ،مرجانة ( جف ٌ
شيبلف ،الممؾ ٌ
كغكاصكف ).
ٌ
لجاف  ،نكر
 حكاية حسن الصائغ البصري(ج-3ص-299ج4ص : )58بنات ممؾ ا ٌالسنا،
الصباح،شمس الضحى ،شجرة ٌ
الدر ،قكت القمكب ،شرؼ البنات ،منار ٌ
اليدل ،نجـ ٌ

الجف،
السحاب ،عبد القدكس عـ البنات ،الحصاف الذم مف ٌ
بنات ممكؾ الجاف في جبؿ ٌ
الريش بف بمقيس بنت معيف يخضع لو اإلنس ك الجف.
أبك ٌ
 -في حكاية عبد اهلل البري و عبد اهلل البحري  :الجني  :عبد ا﵀ البحرم.
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الجنية
 حكاية عبد اهلل بن فاضل عامل البصرة مع أخويو(ج-4ص: )285-263ٌ

أميا مباركة ،درفيؿ كزير الممؾ األسكد.
سعيدة بنت الممؾ األحمر ٌ

الجف في جماعات
˺˺ ىـ كائنات غير منظكرة ،كشريرة ،خمقت مف مارج مف نار ،كينتظـ ٌ
المادة األساسية لممثيكلكجيا ال ٌشعبية في العالـ العربي.1˹˹...
خفية يشكمكف ٌ
الجف أنكاع كؿ حسب قكتو ك جبركتو فمنيـ الجني كالعامر كالركح الشريرة ك
إف ٌ
 ٌالشيطاف كالمارد ك العفريت ،فكما جاء في الحيكاف ˺˺ ثـ ينزلكف الجف في مراتب فإذا
ٌ

ذكركا الجني سالما قالكا :جني .فإذا أرادكا ٌأنو ممف سكف مع الناس قالكا عامرا .ك الجميع
يع ٌمار .كاف كاف ممف يعرض لمصبياف فيـ أركاح .فإف خبث أحدىـ كتىٌزعـ فيك شيطاف

عز ذكره﴿ كحفظا مف كؿ شيطاف مارد ﴾الصافات
فإذا زاد عمى ذلؾ فيك مارد .قاؿ ا﵀ ٌ
اآلية( ،)7فإف زاد عمى ذلؾ في القكة فيك عفريت .كالجمع عفاريت.قاؿ تعالى﴿قاؿ
عفريت مف الجف أنا أتيؾ بو قبؿ أف تقكـ مف مقامؾ ىذا ﴾ النمؿ اآلية(˹˹ .)39

2

عدة
 لقد ابتعدت ىذه الكائنات غير المنظكرة ك ال ٌشريرة عف طبيعتيا ك ظيرت بصكر ٌمتنكعة منيا مف ىـ
منيا عمى صفة اآلدمييف ،كمنيا عمى صكر الحيكانات ،كجاءت ٌ

جف برٌية
جف ٌ
كغكاصة ،ك ٌ
أشرار ك منيا مف ىـ مسالمكف ،ك اختمفت طبيعتيـ مف ٌ
طيارة ٌ
كؿ حسب كظيفتو في الحكاية.
 -15جنيات البر والبحر
مادة جنف (رقـ .)14
 جف  :أنظر ٌ -مواضــــــــــــــــــع ورود المــــــــــــــفردة في المـــــــــــــــــــــيالي:

جنيات البحر ك عبلقاتيـ مع أىؿ األرض
 لقد كثرت في ألؼ ليمة كليمة الحكايات حكؿ ٌمنيا:

 -1ألؼ ليمة ك ليمة  ،مصدر سابؽ ،ص.113

 -2الحيكاف،عمرك بف بحر ابك عثماف الجاحظ(،ت ،)650دار الكتب العممية،لبناف،ط،1ج 3ص.415
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حكاية زواج الممك بدر باسم بن شيرمان ببنت الممك السمندل(ج: )264-240-3
تزكج الممؾ شيرماف احدل بنات البحر،ك قد أنجبت منو كلدا ،ك حكت لو كيؼ
حيث ٌ
ىي حياتيـ تتحت الماء .
السمندؿ ممؾ البحر ،الممكة فراشة كالدة جمنار البحرية.
 الممكة جكىرة بنت الممؾ ٌحكاية في شأن الجن والشياطين المسجونين في قماقم من عيد سميمان عميو
السالم(ج-3ص:)127-120

السكد أىدل إلى ال ٌشيخ
 حكاية مدينة النحاس(ج-3ص :)136-127كرد ٌأف ممؾ ٌ
شدة الحر ،كىي
الصمد كمف معو بنات البحر كلما كضعكىا في الحكض ماتت مف ٌ
عبد ٌ
أعجكبة البحر عمى صفة اآلدمييف.

˺˺-كفي المأثكرات ال ٌشعبية ،ذككر إناث تعيش في البحار ك البحيرات في صكرة اإلنساف

الكامؿ.1˹˹ ...

 ˺˺كالجنية في األساطير البريطانية ،الكائف الخارؽ لمطبيعة الذم يشبو اإلنساف ،كيككف عادة جميبل متمتعا بقكل سحرية...كفي القصص ال ٌشعبي يحصؿ الزكاج بيف
الجنيات كالبشر.2˹˹.....

الزكاج
الجنية ىذا الكائف الخارؽ تتمتع بقدرات كقكل سحرٌية عجيبة كصمت إلى ٌ
حد ٌ
 ٌالجني ،العالـ البرم ك العالـ
بالبشر كالتٌأقمـ معيـ كالتٌحكؿ بيف العالميف اإلنسي ك
ٌ
البحرم .كزكاج الممؾ شيرماف ببنت ممؾ البحر كانجابيا كلد منو ،كفي حكاية عبد ا﵀
كيفية دخكلو البحر ك اكتشافو لعالـ البحر العجيب ك
البرم مع عبد ا﵀ البحرم نبلحظ ٌ
الخارؽ .كذلؾ زكاج سيؼ الممكؾ ابف ممؾ البر مع بديعة الجماؿ بنت ممؾ الجاف
كأيضا زكاج ابف ممؾ البر جانشاه مع بنت ممؾ الجاف شمسة ك تجانسيـ مع بعضيـ ك

 -1المكسكعة العربية الميسرة،حسف جبلؿ لعركسي،مرجع سابؽ،ص.652-651
 -2المرجع نفسو،ص.652
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انضـ إليو بسبب تعمٌقو بشخص
تحمؿ كؿ ك مف الطٌرفيف لمعالـ الغريب ك الجديد الذم
ٌ
مف غير عالمو
 -16جوىــــــــــــــرة :
كردت جكىرة بمعنى:
معرب ،ك ىي كاحدة الجكىر ك الجكاىر،يسمكف بيا
˺˺ اسـ عمـ مؤنث فارسي األصؿ ٌ
األنثى لنفاستيانك غبلء قيمتيا،ك بيائيا˹˹.1
˺˺ الجكىر :الحجر الكريـ .كالمؤنث جكىرة .كالجمع ج ًك ً
اىر˹˹ .2كالجكىرة ىي الغالية
ى
ىٍ
النفسية ذات شأف ك قيمة ك ىي اسـ لذات.
ٌ
 مواضــــــــــع ورود المــــــــــــــفردة في المــــــــــــــيالــــــــــــي: حكاية زواج الممك بدر باسم بن شيرمان ببنت الممك السمندل(ج-3ص-240جد
السمندؿ ممؾ مف ممكؾ البحر ،كالذم سطى عمى عرش ٌ
 :)264جكىرة بنت الممؾ ٌ
البر شيرماف ،كأنجبت منو بدر باسـ
تزكجت مف ممؾ ٌ
باسـ ابف الممكة جمنار البحرٌية التي ٌ
ىذا األخير عند دخكلو البحر تعمٌؽ قمبو بالممكة جكىرة التي عانى مف أجميا أىكاال كثيرة

تزكجيا ك عاشت معو في قصر أبيو.
إلى أف ٌ

الجاف الذيف يسكنكف
آدمية بؿ مف
أف جكىرة ليست ٌ
ٌ
 مف عجيب الحكاية ٌجني
تزكجت مف ابف ممؾ ٌ
البحر،ابتعدت عف أصميا ك ٌ
البر الذم نصفو آدمي ك اآلخر ٌ
أمو مف ممكات البحر أيضا ك حتى العالماف يختمفاف ،فعالميا بحرم تحت الماء
ككف ٌ

 -1معجـ األسماء العربية ك األجنبية مرجع سابؽ ص.83

 -2معجـ الطبلب ،يكسؼ شكرم فرحات، ،مراجعة:اميؿ بديع يعقكب ،دار الكتب العممية ،بيركت(،ط2014 )11
ص.108
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المعجـ

كعالـ بدر باسـ فكؽ الماء كمع ذلؾ امتمؾ قدرات عجيبة في التٌعايش بيف الكسطيف
البرم ك البحرم معا.
 -17جوىـــــــر تكنـــي :
الجوىر :أنظر المادة رقم .16
 جوىر تكني :تقع في جبؿ البمكر خمؼ جبؿ قاؼ كىي مممكة لمجف ممكيا شيبلفكىي مف نفيس المعادف تخرج مف بحر الظممات ك ليذا سميت بذلؾ االسـ.
 مواضــــــــــــع ورود المـــــــــــــفردة في الميالـــــــــــــي:لما التقى بمكقيا بجانشاه حكى لو حكايتو
 حكاية حاسب كريم الدين(ج-3صٌ :)24،كيؼ التقى بشمسة بنت ممؾ الجاف ،كالتي كانت تسكف قمعة جكىر تكني كىي قمعة
مبنية مف الياقكت األحمر ك بيكتيا مف ال ٌذىب األصفر ك ليا ألؼ برج مبنية مف المعادف
النفيسة التي تخرج مف بحر الظٌممات ككانت قمعة عظيمة كاسـ ممكيا شيبلف.1
ٌ

أف ىذه القمعة
 عادة تككف القبلع ك الحصكف ممكا لمممكؾ كاألمراء مف بني البشر إالٌ ٌلمجاف ك مصنكعة مف نفيس المعادف كىذا ما لـ نعتد رؤيتو
بعدت عف أصميا ككنيا قمعة
ٌ

الصعب الكصكؿ إلييا فيي خمؼ جبؿ قاؼ في بحر
في القبلع
ٌ
العادية كأيضا مف ٌ
الظٌممات ،لكف جانشاه استطاع الكصكؿ إلييا ك استعادة زكجتو الجنٌية ك العكدة معيا إلى
السماع بو ).
بمده كىذا مف باب العجيب كالغريب ( .ما لـ يي ٍعتىد رؤيتو أك ٌ
 -18حاتــــم ابن الممك األزرق :
حاتـ اسـ ألمير مف أمراء الجاف.
 حاتـ ˺˺ :اسـ عمـ عربي مذكر،مف الفعؿ ىحتى ىـ بمعنى قضى جاء عمى صيغة اسـالفاعؿ بمعنى الحاكـ ،القاضي،البلزـ،الكاجب.2˹˹ .
 -1ينظر،ألؼ ليمة ك ليمة  ،مصدر سابؽ،،ج،3ص.69

 -2معجـ األسماء العربية ك األجنبية،مرجع سابؽ ص.91
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المعجـ

مواضــــــــــــــع ورود المـــــــــــــفردة في المـــــــــــيالـــــــــــــــي:
أف دكلت خاتكف
حكاية سيف المموك و بديعة الجمال(ج-3ص :)299-264كيؼ ٌ
السحاب خطفيا كطار بيا ك أنزليا بقصر ثـ
كانت في البستاف فنزؿ عمييا شيء مثؿ ٌ
انقمب فيك شاب مميح حسف ال ٌشباب نظيؼ الثٌياب أخبرىا ٌأنو ابف الممؾ األزرؽ ممؾ
الغكاصة
الجاف كأبكه يسكف قمعة القمزـ كتحت يده ستمائة ألؼ مف الجف الطٌيارة ك ٌ

بأف
ككضعيا في قصر يعكد إلى ككش بف عاد كاسمو حاتـ ك أخبرىا أف المنجميف أخبركه ٌ
الب ٌر فأخذ ركحو كأخفاىا في حكصمة عصفكر ك كضع
نيايتو تككف عمى يد أحد ممكؾ ى
لكف سيؼ الممكؾ تم ٌكف منو كقتمو.1
العصفكر في صندكؽ كجعمو في البحر المحيط ٌ

لقد ابتعدت شخصية حاتـ عف أصميا ككنيا مف الجاف إلى اتٌصافيا بصكرة بني آدـ ك

اختطاؼ بنات الممكؾ ك احتجازىـ ،كذلؾ ركحو التي أصبحت شئ مممكس خبأىا في
حكصمة عصفكر ما إف يمت العصفكر يمكت ابف الممؾ كىذا مف باب العجيب.
 -19حـــــــاتم الطـــــــــائي :
حاتـ اسـ رجؿ كريـ مف كرماء العرب.
حاتـ˺˺:حتـ إيجابي تراثي:أسكد˹˹.2

 ˺˺ حاتًـ الطٌائي ( ت أك ًاخر القرف  :)6شاعر جاىمي اشتير بشجاعتو كسخائو ك كرمو
ضرب المثؿ بجكده .لو ديكاف˹˹.3

 -1ينظر،الؼ ليمة ك ليمة ،مصدر سابؽ،ج،3ص.264
2
3

 المكنز الكبير،أحمد مختار عمر،عالـ الكتب،القاىرة(،ط2015،)1،ـ،ص.237 المنجد ،مصدر سابؽ،حرؼ (ح)،ص.21111
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المعجـ

مواضــــــــــــــــع ورود المـــــــــــــفردة في المــــــيالـــــــــــــي:
بعض الحكايات تتعمق بالكرام(ج-2ص : )181-180دفف حاتـ في رأس جبؿ ،كعممكا
عمى قبره حكضيف مف حجر ،ك صكر بنات مف ىحجر ،ك كاف تحت ذلؾ الجبؿ نير

الصباح ال
جار فإذا نزلت الكفكد إلى ذلؾ ٌ
النير سمعكا في المٌيؿ صراخا كعكيبل كفي ٌ

الصراخ فأخبركه
فمما نزؿ الممؾ ذا الكراع ممؾ حمير بذلؾ الكادم سمع ٌ
يجدكف شيئاٌ .

بالقصة في أز ممؾ حمير بحاتـ ،ك قاؿ يا حاتـ نحف ضيكفؾ المٌيمة فناـ ممؾ حمير بالمٌيؿ
ٌ

بأف حاتـ أتاه ك قاؿ لو أنت ضيفي كليس لدم شيء فأخذ ناقتو ك نحرىا فنيض
كحمـ ٌ
الصباح ركب ناقة كاحد مف
كلما جاء ٌ
مرعكبا فكجد ناقتو عمى كشؾ المكت فنحركىاٌ ،

بعدم بف حاتـ ككانت معو ناقة أعطاىا لو بدؿ ناقتو ك أخبره
أصحابو كفي الطٌريؽ التقى ي

بالقصة.1
بأف أباه أتاه في المناـ كأخبره
ٌ
ٌ

يصدؽ قكلو فعمو كما في الحكاية كقد
حاتـ الطٌائي كاف مف شعراء العرب ك أجكدىـ ك ٍ
يضٌيؼ
ًاكتسبت
ٌ
شخصية حاتـ قالبا عجيبا حيث ابتعد عف أصمو ككنو جكادان إلى ككنو ى
ليعكضيـ
ثـ يرسؿ كلده ٌ
زكاره إلى درجة ٌأنو يأتييـ في األحبلـ ك ينحر جماليـ ٌ
ك ٌؿ ٌ
القصة غرابةن ك عجب نا.
عنيا،كىذا ما زاد
ٌ
 -20حاسب كريم الدين :
حاسب:اسـ فاعؿ لمفعؿ حسب.
ً
دست ˺˺:اىٍلماليك ٍ ً
الم ٍف يعك يؿ
،ع َّدهي ك أ ٍ
.كقى َّد ىرهي فىيي ىك ىحاس ي
نح ىكهي ح ىس نابا ى
ىح ى
ب ىك ى
ى
صاهي ى
2
ب. ˹˹.
،ح ىس ي
كب ى
ىم ٍح يس ي

1
2

 ينظر ،ألؼ ليمة ك ليمة مصدر سابؽ،ج،2ص.181الدعكة(،د،ط)،ص.171
المعجـ الكسيط،مجمع المٌغة العربية،دار ٌ11
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المعجـ

كريـ ˺˺:الكريـ :قاؿ الفراء :العرب تجعؿ الكريـ تابعان لكؿ شيء نفت عنو فعبل تنكم بو
ال ٌذـ ˹˹.1
يف يكـ الجزاء ˹˹.2
الديف :الجزاء كالمكافأة ٌ ...
˺˺ ٌ
الد ي
مواضــــــــــــــــــع ورود المفـــــــــــــــــــــردة في الميالـــــــــــــــي:
حكاية حاسب كريم الدين(ج-3ص :)24حاسب ىك ابف الحكيـ اليكناني دانياؿ ترؾ لو
ثـ إف
كالده خمس كرقات كقد قاؿ لزكجتو إذا قرأىا كعرؼ معناىا يصير أعمـ أىؿ زمانوٌ ،
كالدتو رٌبتو كعمٌمتو كفي يكـ مف األياـ ذىب يحتطب مع أصحابو فكجدكا بئر عسؿ،
كلما مشى داخؿ البئر كجد بابا ك
فأخذكا العسؿ ٌ
كلكنيـ غدركا بحاسب ك ترككه في البئرٌ ،
المرصع ك
حينما فتح الباب كجد تؿ أخضر مف زبرجد كعميو تخت منصكب مف ال ٌذىب
ٌ
حية مائة ذراع ،فحصؿ لو فزع عظيـ ،ثـ أقبمت
حيات عظاـ طكؿ كؿ ٌ
حكلو كراسي فييا ٌ
الحية طبؽ مف ذىب ك في كسط الطٌبؽ
حية عظيمة مثؿ البغؿ ،كعمى ظير تمؾ ٌ
عميو ٌ

الحيات .
حية كجييا كجو إنساف ،كىي تتكمٌـ بمساف فصيح ك ىي ممكة ٌ
ٌ

الحيات تجتمع برجؿ ك يمكث عندىا سنتيف ك يرجع مف
أف ممكة ٌ
كلقد اجتمع في الكتب ٌ
الرجؿ ىك الذم
الحماـ ىي ٍس ىكهد بطنو كىذا ٌ
عندىا ك يطمع عمى سطح األرض ،فإذا دخؿ ٌ

السبب في إمساكيا كمكتيا.
يككف ٌ

الحيات فأخبرت
كقد أخذ حاسب كريـ ٌ
الديف الكزير إلى البئر ك استطاع إخراج ممكة ٌ
ألنو مف يشرب منيا
الرغكة الثٌانيةٌ ،
ت ك طيبً ىخ ٍ
حاسب ٌأنيا إذا يذبً ىح ٍ
ت ،عميو أف يشرب مف ٌ
الديف.
يصير قمبو بيتا لمحكمة ،كىذا ما حدث مع حاسب كريـ ٌ

-1لساف العرب،مصدر سابؽ ،ـ( 12حرؼ ـ)،ص.606
2
السابؽ ،ـ( 13ف)،ص.204
 -المصدر ٌ

 -3ينظر،ألؼ ليمة ك ليمة  ،مصدر سابؽ،ج،3ص.82-24
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المعجـ

شخصية حاسب عف أصميا بدخكلو عالما عجيبا ،حيث التقى بممكة
لقد بعدت
ٌ
قصت عميو حكاية بمكقيا .كاستفاد بشربو
الحيات ،كظ ٌؿ عندىا ٌ
ٌ
مدة سنتيف تحت األرض ك ٌ
مف رغكة لحميا المطبكخ بأف صار قمبو بيتا لمحكمة ك ىذا مف باب العجيب ك الغريب.
الح َج ْر :
َ -21
جبء فً ٍعجٌ اىطّالة:
أح ىجار كحجار ك حجارة ˹˹.1
َّخرة الصَّغيرة ،كالجمع ٍ
˺˺ ى
الح ىج ٍر :الص ٍ
ً
حجارةه ˹˹.2
جار ك
الح ىج ٍر :الص ٍ
˺˺ ى
ى
َّخ ىرةي ،ك الجمع في المغة أحجار كفي الكثرة ح ي
 مواضــــــــــــــــع ورود المــــــــــــــــفردة في الميــــــــــــالـــــــــــــي:حكاية عبد اهلل بن فاضل عامل البصرة مع أخويو(ج-4ص :)285-263عندما كصؿ

لكنو حجر عمى صكرة
الح ىج ٍر كجد أماميا رجبلن عنده مفاتيح المدينة ك ٌ
عبد ا﵀ إلى مدينة ى
بني آدـ ،فدخؿ سكؽ المدينة فكجدىا كمٌيا مف الحجر ك رأل رجاال ك
نساء ك صبيانان
ن

الدكاكيف ممتمئة بالبضائع لكنيا مف
ككؿ ذلؾ مف الحجر ،كدخؿ سكؽ التٌجار فكجد ٌ
كلكنيا كمٌيا مف
يتفرج عمى مخمكقات كثيرة ٌ
الحجر ،ك ال ٌذىب ال زاؿ عمى حالو ك أخذ ٌ

اف فيو كراسي مف ذىب أحمر
الحجر ،ثـ دخؿ بابا ك جد فيو مكانا فسيحا ك عميو ديك ه
الدكلة كعمى تمؾ الكراسي رجاؿ كمٌيـ مف الحجر ككذلؾ ديكاف باب الحريـ
كىك ألكابر ٌ
كأنيا
فكجد الممكة ك الجكارم كمٌيـ مف الحجر ،ثـ كجد بابا صغي ار دخمو فكجد بنتان ٌ

جبار عظيـ ك يحكـ ألفان كمائة
ال ٌشمس تتمك كتاب ا﵀ ،فأخبرتو ٌأنيا بنت ممؾ المدينة كىك ٌ
جنديا،كعدد أمراء دكلتو أربعة كعشركف ألفا كميـ ح ٌكاـ ،ككاف مشركا با﵀ يعبد
كعشريف ٌ
الصنـ فدخؿ عميو يكما سيدنا ال ىخ ً
كتحداىـ بعبادة األصناـ
ضر أتاىـ كدعاىـ لئليماف،
ٌ
ٌ
فإنيا كانت مؤمنة با﵀ تعالى.
الصبية ٌ
فمـ ينتيكا فدعا ا﵀ فمسخيـ ىح ىج انر ،إالٌ ٌ

 -1معجـ الطبلب،مصدر سابؽ ،ص.116

 -2لساف العرب  ،مصدر سابؽ ،ـ(4ر) ،ص.194
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المعجـ

بالح ىجر لككف أىميا كمتاعيا كديارىا مف
الح ىجر ىذه المدينة العجيبة التي ٌ
سميت ى
مدينة ى
الخ ً
ضر عمييـ ،فقد ابتعدت ىذه
الحجر فقد مسخيـ ا﵀ حج اىر لكفرىـ كدعاء سيدنا ى
المدينة عف أصميا لككنيا مدينة فييا س ٌكاف أحياء يعيشكف فييا بؿ العجيب ككنيا

الدكاكيف كاألسكاؽ ك األمراء ك ال ٌذىب ك الجكاىر ك لكف مف الحجر
عامرة
بالسكاف ك ٌ
ٌ
الحماؿ )
عدا ٌ
الصبية بنت الممؾ ،كىذه الحكاية شبيية بالمدينة المسخكطة في حكاية ( ٌ

النار فجاءىـ مناد يدعكىـ لعبادة الكاحد القيٌار
ككنيا مدينة كانت لممجكس ك مف عبدة ٌ
فأبكا فى يس ًخطيكا إلى حجارة سكداء عدا ابف ممؾ المدينة الذم كاف مؤمنا با﵀.
 -22حسن البصري :
جبء االسٌ ٍشمت ٍِ ميَتٍِ.
كح ىس ىف ىي ٍح يس يف
الح ٍس يف ىن ٍعت لما ىح يس ىف ى
الح ٍس يف :ضد القبح كنقيضو ،األزىرم :ي
˺˺ حسف :ي
ً
كح ىسف ˹˹.1
يح ٍسنان فييما ،فيك حاسف ى
الح ىسف :الجميؿ نقيضو القيٍب ىح
حسف˺˺:اسـ عمـ مذكر عربي ،مف الجماؿ .ك ى
كالقبيح،كجمعو محاسف عمى غير قياس˹˹.2
 -مواضـــــــــــــع ورود المــــــــــــــــفردة في الميـــــــــــــــالـــــــــــي:

الصائغ البصرم
حكاية حسن الصائغ البصري(ج-3ص-299ج-4ص :)58سمي ٌ
ضحية مجكسي يأخذ
ككنو مف البصرة ،ك كاف يعمؿ صائغا ك ىك ابف تاجر البصرة كقع ٌ
كؿ سنة شابا مف أكالد المسمميف حتى يحصؿ بكاسطتو عمى األلماس ،كىك ساحر يتعامؿ

السحاب أيف يكجد األلماس ،كتركو ىناؾ
مع ٌ
الجف ،استغ ٌؿ طيبة حسف فأخذه إلى جبؿ ٌ
السحاب ،حيث تعمٌؽ قمبو
يس يكف قصر جبؿ ٌ
كحيدا ،كالتقى حسف ببنات الجاف المٌكاتي ٍ
الزكاج منيا كرجع معيا إلى
الريش كاستطاع ٌ
بابنة أحد ممكؾ الجاف كأخفى عنيا ثكبيا ٌ
الجنية (زكجتو) ما إف كجدت ثكبيا
السحاب ،ك لكف ىذه
ٌ
أىمو بمساعدة ٌ
جنيات قصر ٌ

1
السابؽ،ـ( 13ف)،ص.138
-المصدر ٌ

 -2معجـ األسماء العربية ك األجنبية،مرجع سابؽ،ص.95
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الريش طارت مع كلدييا إلى ببلد الكاؽ الكاؽ ،كخاض حسف رحمة عجيبة كغريبة حتى
ٌ
تم ٌكف مف الكصكؿ إلى جزائر الكاؽ الكاؽ التي سيأتي ذكرىا الحقا.
الجف
لقد بعدت شخصية حسف اإلنسي عف أصميا ككنو يممؾ القدرة عمى التٌكاصؿ مع ٌ
الجنية كانجاب كلديف ،كرحمتو العجيبة كالغريبة بدخكلو
الزكاج مف
الزمف كذلؾ ٌ
كاختراؽ ٌ
ٌ
جزائر الكاؽ الكاؽ مممكة الجاف التي لـ يطأىا إنس مف قبؿ ،كقد كاف حسف طيب القمب

الرقة ك طيبة
جميبلن صاحب خمؽ حسف كفي المقابؿ لقائو ٌ
بجنية تضاىيو في الجماؿ ك ٌ
القمب بعكس بنات جنسيا.
 -23الحمــــــــــام:
جاء في معجـ لساف العرب ما يأتي:
أما الحماـ فك ٌؿ ما كاف ذا
حماـ ˺˺ :الحماـ :مف الطٌير البرم الذم ال ىي ٍألىؼ البيكت...ك ٌ
م ك الفاختة كأشباىيا .كاحدتو حمامة ˹˹.1
ى
ط ٍكؽ مثؿ القي ٍمر ه
امة ˺˺:طير يمكف أف يككف أليفا .كىك جميؿ ال ٌشكؿ .ك تستعمؿ الكممة لممذكر
ى
الح ىم ى
النكع كليست لمتأنيث كالنكع ىك الحماـ ،ك الجمع
ألف التٌاء ىي ٌ
لمداللة عمى ٌ
كالمؤنث ٌ
حمائـ كحمامات˹˹.2

 مواضـــــــــــــع ورود المفــــــــــــــردة في الميــــــــــــالــــــــــي: لقد تنكع كركد المفردة في الحكايات فمرة كردت باسـ حماـ ك مرة ذكرت كممة طيرة: -في حكاية حاسب كريم الدين(ج-3ص :)24عندما حكى جانشاه لبمكقيا حكايتو عف

قصة الطٌيكر الثٌبلثة التي حطٌت عمى صفة حماـ.

 -1لساف العرب،مصدر سابؽ ،ـ( 12ـ) ص .184
 -2معجـ الطٌبلب،مصدر سابؽ ،ص.142
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لما دخؿ حسف
 في حكاية حسن الصائغ البصري(ج-3ص-299جٌ : )58-4المقصكرة التي يمنً ىع مف دخكليا شاىد بحيرة عظيمة حطٌت فييا عشرة طيكر كسبحت في

الزمف.
البحيرة ٌ
مدة مف ٌ

تحكلت
لقد ابتعدت الحمامة عف خمقتيا ككنيا طائ انر جميؿ ال ٌشكؿ ،كمف عجيبيا ٌأنيا ٌ
كىف مف بنات ممكؾ الجاف .فصار لمحمامة قدرة عجيبة حيث أصبحت
عمى صفة البنات ٌ

الجف كىي مف باب العجيب.
الصكر التي يتٌصؼ بيا ٌ
مف ٌ
 -24الحيــــــــة:
اىذٍّخ ٍِ اى ّضٗادف.

بأسا كأقميا غذاء كأطكليا عم ار قالكا ليس في
˺˺ ٌإنيا أعظـ الحيكانات خمقة كأشدىا ن
حيكانات البر
أعظـ مف التنيف كال شيء يقتؿ نيشة أسرع مف الحية ك ال شيء يغتذل بالتٌراب

غيرىا.1˹˹ ...

الجف.2˹˹ ...
الصكرة الغالبة التي يبدك مف خبلليا ٌ
قاؿ الجاحظ ˺˺ :لعؿ الحية أف تككف ٌ
مواضــــــــــع ورود المفــــــــــــردة في الميــــــــــــالــــــــــــي:
الصبية عندما قتمت الثٌعباف
حكاية الحمال مع البنات(ج-1ص : )30في حكاية ٌقدمت المساعدة إلى الفتاة
الجف ،ك ٌ
كأنقذت ٌ
الحية التي انقمبت إلى صكرة فتاة كىي مف ٌ

حكلت أختييا إلى كمبتيف.
كأرجعتيا إلى أىميا ك ٌ

 -1عجائب المخمكقات ك غرائب المكجكدات ،مصدر سابؽ ،ص.431
 -2الحيكاف،مصدر سابؽ ،ـ ،3ص.366
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في حكاية حاسب كريم الدين(ج-3ص:)24
الجب كجد تبل عاليا ك فيو األفاعي أشكاال كأنكاعان .التقاء حاسب
لما كقع حاسب في
ٌ
 ٌحية كجييا كجو إنساف ك تتكمـ بمساف فصيح .ككاف
الحيات كاسميا يمميخا كىي ٌ
بممكة ٌ
لحميا سببا في شفاء الممؾ مف البرص.

يسبحف ﵀ ك يصمٌيف عمى محمد
 كصكؿ بمكقيا إلى جزيرةكىف مثؿ الجماؿ ٌ
ٌ
الحيات ٌ
إحداىف ٌأنيف مف سكاف جينـ كخمقيف ا﵀ نقمة عمى
(صمٌى ا﵀ عميو كسمـ) كقد أخبرتو
ٌ
السحرم الذم بكاسطتو يستطيع اإلنساف أف يمشي
كىف أصغر ٌ
الكافريف ٌ
الحيات.العشب ٌ
الحيات.
عمى الماء دكف الغرؽ كال يعرؼ مكانو إالٌ ممكة ٌ

السندباد لكادم األفاعي كجد الكاحدة قدر
حكاية السندباد(ج-3ص : )82لما كصؿ ٌ
حيات عظاـ .
النخمة تظير في المٌيؿ كتختفي في ٌ
ٌ
النيار .جزيرة إقميـ الممكؾ كجد فييا ٌ
الزماف فمثمما كانت معجزة
الحيات مكانة عجيبة كما احتمٌتيا فيما مضى مف ٌ
لقد احتمت ٌ
السبلـ كذلؾ كانت معجزة لمممؾ مف خبلؿ شفاءه مف البرص ،الذم لـ
ٌ
النبي مكسى عميو ٌ

فنية عجيبة زادت مف التٌشكيؽ عمى عناصر الحكاية
الحية كسيمة ٌ
يجد لو دكاء .فكانت ٌ
الحية ىنا ابتعدت ك ٌؿ البعد عف الخمقة
فكانت صكرة بديعة مف العالـ العجيب كالمثير.ك ٌ
الحيات التي كجييا كجو إنساف كتتكمـ بمساف فصيح
التي خمقت عمييا خاصة ممكة ٌ
الجف عمى شكميا كما في
كككنيا كبيرة بقدر الجماؿ أك قدر ٌ
تصكر ٌ
النخمة ،كأخي ار في ٌ

الرغكة الثٌانية مف الماء الذم
الحماؿ مع البنات) كمف عجيب أمرىا ٌ
أف مف شرب ٌ
حكاية ( ٌ
الفعاؿ في الحكايات
لمحية ٌ
طبخ فيو لحميا يصير قمبو بيتا لمحكمة.كمنو فقد كاف ٌ
الدكر ٌ

المحرؾ األساسي كامتازت بقدرات خارقة ،فحافظت بذلؾ عمى
السابقة ال ٌذكر ،ككانت
ٌ
ٌ
الجف كليا قدرة التٌحكؿ كالمسخ ثـ كممكة
مكانتيا العمٌية .فقد كانت في بادئ األمر مف ٌ

خاصة شفاءىا لمممؾ كمعرفة مصيرىا كما سيحدث
لمحيات ذات خبرة كبيرة كمعرفة كاسعة
ٌ
ٌ
ليا منذ أف خمقت عمى األرض.
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 -25الخـــــــاتم:
لمزينة.
الخاتـ مف الحمي يستعمؿ ٌ
ً
ً
الخاتً يـ
الختى يـ ك ى
كضع عمى الطينة...ك ى
ختـ ˺˺:ىختى ىموي ىي ٍخت يموي ىختٍمان كختىمامان...كالخاتـ ما يي ى
كأنو ٌأكؿ ىك ٍىمة يختًـ بو ،فدخؿ بذلؾ في باب الطٌابع ثـ كثرة
الحمي ٌ
الخاتاـ ك ى
ك ى
اـ مف ي
الخ ٍيتى ي
طبع.1˹˹.....
أعد الخاتـ لغير ال ٌ
استعمالو لذلؾ ك إف ٌ

مواضـــــــــــع ورود المــــــــــــفردة في المــــــــــــيالــــــــــــي:
حكاية زواج الممك بدر الدين باسم بن شيرمان ببنت الممك السمندل (ج-3ص-248
الدخكؿ
أف الممؾ صالح خاؿ بدر باسـ أىداه خاتما سحريا حتى يستطيع ٌ
 :)264حيث ٌ
في البحر دكف غرؽ.
حكاية أبي صير وأبي قير(ج :)198-183-4كاف ممؾ المدينة يممؾ خاتما مرصكدا إذا
غضب مف أحد ،أك أراد قتمو يشير عميو بيده اليمنى التي فييا الخاتـ ،فتخرج مف الخاتـ

بارقة فتصيب الذم يشير عميو ،فيقع رأسو بيف كتفيو ك ما أطاعتو العساكر كال قير
الجبابرة إالٌ بسببو.
حكاية معروف االسكافي(ج-4ص :)311-28لما كجد معركؼ طابقان تحت األرض

كلما دعكو كجد فيو مارد
كاف فيو الكثير مف الجكاىر ككجد خاتمان عميو طبلسـ ككمماتٌ ،
كىك مرصكد لمخاتـ كك ٌؿ مف حصؿ عمى الخاتـ يككف تحت إمرتو كسمطتو.
افية
السحرم (خاتـ لبيؾ) تتحدث عنو القصص الخر ٌ
˺˺ الحمقة ....منذ زمف بعيد .الخاتـ ٌ
سريا عنده
مف الحكايات ألؼ ليمة حتى خرافات س ٌكاف الجباؿ كيصبح الخاتـ حينئذ مفتاحا ٌ
القدرة عمى المسخ كاخفاء كاحضار شخصيات مف الجف كالعفاريت ˹˹..2

 -1لساف العرب،مصدر سابؽ،ج(12ـ)،ص.190
 -2ألؼ ليمة ك ليمة،مصدر سابؽ ،ص.100
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 لقد بعد الخاتـ عف أصمو ككنو خاتـ لمزينة أك استعمالو كطابع لمختـ بؿ إلى أبعد مفذلؾ بحيث يمتمؾ قدرات سحرٌية خارقة كالقدرة عمى المشي داخؿ البحر أك القدرة عمى
الجف كالعفاريت ك جعميـ
التٌخمص مف بعض األشخاص ك كذلؾ قدرتو عمى استحضار ٌ

يمبكف جميع ما يرغب بو مالؾ ىذا الخاتـ ،ك ىذا مف باب الغريب ك العجيب ،فكاف

الجف ك خضع لو
الجف ك مف ممكو مممؾ قدرة ك سطكة ٌ
الخاتـ أداة مف أدكات القدرة لدل ٌ
كؿ مف عمى األرض حتى اإلنس.
 -26الخضـــــــر:
ضش اسٌ ىشجو غبىخ.
اى َخ ِ
الخ ً
الخ ً
ضر نبي مف بني إسرائيؿ
ض يرّّ :
نبي يم ىع َّمهر محجكب عف األبصار.ابف عباس :ى
˺˺ ك ى
الب ٍح ىريف˹˹.1
كىك صاحب مكسى صمكات ا﵀ عمى نبينا كعميو الذم التقى معو بً ىم ٍج ىمع ى
 مواضــــــــــع الورود المفــــــــــــردة في الميــــــــــــالــــــــــــــي:-حكاية حاسب كريم الدين(ج-3ص : )24لما التقى بمكقيا بسيدنا الخضر كأخبره

أف المسافة بيف مصر ك المكاف الذم ىك فيو خمسة كتسعكف عاـ.
الخضر ٌ
حكاية في شأن الجن والشياطين المسجونين في القماقم من عيد سيدناسميمان(ج-3ص:)127-120

لما طمع القكـ عمى جبؿ عاؿ كجدكا فيو
في حكاية مدينة النحاس(ج-3صٌ )136-127
الخضر فيدعكىـ لعبادة ا﵀ .
مغارات يسكنيا قكـ سكد ككاف يخرج ليـ مف البحر سيدنا ى
لما التقى
حكاية عبد اهلل بن فاضل عامل البصرة مع أخويو(ج-4صٌ : )28-263الح ىج ٍر أخبرتو عف سيدنا الخضر كيؼ أتاىـ كدعاىـ لعبادة
عبد ا﵀
بالصبية في مدينة ى
ٌ

الصبية القرآف ك أنبت ليا شجرة رماف لتقتات منيا ،كأمرىا بعبادة ا﵀،
ا﵀ الكاحد ،كعمٌـ ٌ
ككاف الخضر يأتييا ك ٌؿ يكـ جمعة كأعمميا بقدكـ عبد ا﵀ بف فاضؿ ليأخذىا مف ىناؾ.
 -1لساف العرب ،مصدر سابؽ،ج( ،4حرؼ ر)ص.289
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الناس .حتى
الصبية مف الغرؽ ك تركيا في مدينة ككج كأمرىا بمعالجة ٌ
ثـ ٌ
إف الخضر أنقذ ٌ
مرة ثانية بعبد ﵀ كأعادىما الخضر إلى مدينة البصرة في لمح البصر.
التقت ٌ
الخضر ....˺˺:يمثمو التٌقميد اإلسبلمي ككائف حكيـ ك صالح .أطمع مكسى عمى بعض
األسرار الخفية ك يذكر ىانرم ككرباف ...إف الخضر مف أسمى األنبياء المشترعيف دكره

في التٌصكؼ خارؽ كتتجمى في شخصية الخضر بامتياز صفة المرشد الشخصي.1˹˹....

الخ ً
ضر ككنيا بش ار عاديا إلى امتبلكيا قدرات تفكؽ قدرة استيعاب
لقد ابتعدت شخصية ى
عدة
عدة أماكف تفصؿ بينيا ٌ
البشر كإطبلعو عمى أسرار ال يعمميا إالٌ ا﵀ كتكاجده في ٌ
سنيف ،كقد تطابقت الصفات المميزة في ى ً
الصفات التي ظير عمييا في المٌيالي
الخضر ٌ
ٌ
الزمف حينما أكصؿ بمكقيا بخطكة كاحدة إلى مصر بينما
كقدرتو مثبل عمى اختراؽ ٌ

لصبية كأرشدىا إلى
المسافة ىي( ) 95سنة ،كأيضا صفة المرشد ال ٌشخصي حيث رافؽ ا ٌ
الزكاج منيا ،أيضا دعائو عمى
تعاليـ ٌ
الديف ككاف في حمايتيا كأعمميا بقدكـ عبد ا﵀ ك ٌ

الح ىج ٍر كاستجابة ا﵀ لو ك مسخيا إلى و
حجر ك ٌؿ ىذه القدرات أدخمتو إلى عالـ
مدينة ى
العجيب كالغريب .إذان فقد حافظ الخضر عمى صكرتو التي رسمت لو :المرشد ال ٌشخصي

الداعي إلى طريؽ الحؽ ك صاحب العمـ ك المعرفة.
كٌ

 -27الرخـــــــــــــــــــــم :
جبء فً ٍعجٌ ىسبُ اىعشة ٍب ٌأتً:
النسر ًخمقة إالٌ أنو يمىبقىعه بسكاد كبياض ...كالجمع
الرخمة  :طائر أبقع عمى شكؿ ٌ
˺˺...ك ٌ
كر ٍخ هـ ˹˹.2
ىر ٍخ هـ ي
أشر الطٌيكر˹˹.3
الرخـ  ˺˺:طير أغبر أصفر المنقار معركؼ كىك مف ٌ
 ٌالصيف ˹˹.4
الرخ ˺˺:طير عظيـ الخمقة يكجد بجزائر ٌ
 ٌ1
الرمكز اإلسبلمية،مرجع سابؽ ،ص.113
 معجـ ٌ -2لساف العرب،مصدر سابؽ ،ـ(12ـ) ،ص.274

 -3المستطرؼ في كؿ فف مستظرؼ ،مصدر سابؽ،ص.448
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المعجـ

مواضـــع الورود المـــــــــــــفردة في المــــــــــــــيالي:
السفرة الثٌانية(ج-3ص :)93-89كجد سندباد طير عظيـ الخمقة يقاؿ لو
حكاية السندبادٌ :
الرخ كعنده بيضة كبيرة.
ٌ
النجيبة
لما ذبح بيراـ المجكسي ٌ
حكاية حسن البصري(ج-3ص299ج-4صٌ :)58
الرخـ مف أعمى الجبؿ ،فيصعد
ثـ قاؿ لو ابقى حتى يأتي طائر ٌ
كأدخؿ فييا حسف كخاطو ٌ
يخ يرج مف الجمد فيجفؿ منؾ الطٌائر.
بؾ إلى أعمى الجبؿ ثـ أ ٍ

 -الطٌيكر الخرافية ˺˺:تجدر اإلشارة إلى قسـ مف رمكز الطٌير يستحؽ ال ٌذكر أال كىك

مخيمة المسافريف مف ىذه
رمكز الطٌيكر الخرافية ،تمعب ىذه الطٌيكر دك ار عظيما في ٌ
الرخ كالعنقاء.1˹˹...
الطٌيكر الثٌبلثة ٌ
يتحدث عنيا المؤرخكفٌ :
السيمكرغ ك ٌ

جكا مف التٌشكيؽ
 لقد احتمت الطٌيكر الخرافية مكانا بار از في بعض الحكايات أضافت ٌت بغير الخمقة التي كجدت عمييا ،بؿ جاءت عمى شكؿ
كالمتعة ك مف عجيبيا َّأنيا يذ ًك ىر ٍ

طيكر عظيمة كتممؾ بيضا كبي ار عمبلقا ،إضافة إلى دكرىا الكبير في الكصكؿ إلى كادم

األلماس كالتقاط المعادف الثٌمينة منو كما في حكاية حسف البصرم مع بيراـ المجكسي.
 -28سعيــــدة:

سعٍذح أٍٍشح ٍِ ثْبد ٍي٘ك اىجبُ.
الي ٍمف .كىك نقيض َّ
السعادة :خبلؼ
ُّعكدة :خبلؼ ٌ
˺˺ سعد :السَّعد :ي
النحكسة ،ك ٌ
الن ٍحس .كالس ي
الشقاكة .يقاؿ يكـ سعد ،كيكـ نحس ك الس ً
َّعيدة :المٌبنة لً ٍبىنة القميص ˹˹.2
ىٍ
مواضــــــــــــــع ورود المــــــــــــــفردة في المـــــــــــــــــيالي:
حكاية عبد اهلل بن فاضل عامل البصرة مع أخويو(ج-4ص:)285-263سعيدة بنت

الممؾ األحمر أنقذىا عبد ا﵀ بف فاضؿ مف ثعباف كىك كزير الممؾ األسكد حيث أراد ىتؾ
1
الرمكز اإلسبلمية،مرجع سابؽ،ص.195
 معجـ ٌ -2لساف العرب،مصدر سابؽ ،ـ( 3خ) ،ص.265-262
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المعجـ

الحية شابة حسناء كأخبرتو ٌأنيا مف بنات الجاف كأخذتو
عرضيا فقتمو عبد ا﵀ ،فانتفضت ٌ
كعرفتو بأميا الممكة (مباركة زكجة الممؾ األحمر) ،كأنقذتو سعيدة مف مكر
إلى قصرىا ٌ
القضية
الرشيد دخؿ كسط ىذه
ٌ
ثـ ٌ
إف الخميفة ىاركف ٌ
أخكيو كسحرتيما إلى كمبيفٌ ،
كطمب مف سعيدة أف تعفك عنيما كتزيؿ سحرىا كما كانت إالٌ أف امتثمت ألكامر ىاركف

الرشيد كف ٌكت سحرىا عنيما.
ٌ

بع ىدت شخصية سعيدة عف أصميا في ككنيا شابة حسناء كلكف مف بنات ممكؾ
لقد ي
حية بيضاء،
الجاف عمى صفة اآلدمييف كتستطيع أف
فمرة ٌ
ٌ
تتكصؼ بصكر الحيكاناتٌ ،

كمرة عمى شكؿ طير أنقذت عبد ا﵀ كاستطاعت أف تتكاصؿ مع بني اإلنس كخاصة
ٌ
الرشيد حيث طمب حضكرىا كامتثمت ألكامره كانصاعت لو.
الخميفة ىاركف ٌ
 -29سميمــــــان:
سيٍَبُ ّجً ٍِ أّجٍبء هللا اىَشسيٍِ.

˺˺ ...كقاؿ أبك العباس يسمى ٍي ىماف تصغير ىس ٍمماف....كقالكا في يسمى ٍي ىماف اسـ النبي صمى ا﵀
كسبلَّـ فغيركه ضركرة ˹˹.1
عميو كسمـ .يسمى ٍيـ ى
يشذ ك ُّ
˺˺ سمـ :السيًف كالبلٌـ كالميـ معظـ بابو مف الصحة كالعافية ،كيككف فيو ما ُّ
الشاذ
ٌ
عنو قميؿ˹˹.2
بالسبلـ
سميماف ˺˺:نبي ،كممؾ الييكد( 936-972ؽ.ـ) اتسـ الجانب ٌ
الزاىر مف حكمو ٌ
النشاط التٌجارم كتكثيؽ العبلقات التٌجارية ،كفي عيده بني الييكؿ المقدس...كفي
كٌ
الزكجات .ذكر في القرآف ست
الرجؿ الحكيـ ك كثير ٌ
األساطير الشعبية يدعى سميماف ٌ
عشر مرة يبيف فييا نعـ ا﵀ عميو ˹˹.3

1
السابؽ ،ـ(12ف) ،ص.349
 المصدر ٌ2

-مقاييس المٌغة،مصدر سابؽ،ـ،3ص.90

-3المكسكعة العربية الميسرة ،حسف جبلؿ لعركسي(،س)ص . 1001
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المعجـ

مواضـــــــــــــــع ورود المـــــــــــــفردة في المــــــــــــــيالي:
حكاية حاسب كريم الدين (ج-3ص :)24لما تكفي سميماف عبركا بتابكتو سبعة أبحر

لما كصؿ بمكقيا كعفٌاف
كدفنكه كفي يده الخاتـ ك ٌ
أف ك ٌؿ مف ممؾ الخاتـ ممؾ اإلنس كالجفٌ .
حية عظيمة.
الجبؿ الذم فيو سميماف كانت تحرسو ٌ
في حكاية جانشاه (ج-3ص :)24كجد جانشاه جزيرة لمممؾ سميماف ،كقص انر في جبؿ
النبي سميماف بعد أف عمٌمو منطؽ
عاؿ يحكمو ممؾ الطٌيكر ال ٌشيخ نصر كأككمو بو
ٌ
الطٌير.

حكاية في شأن الجن والشياطين المسجونين في قماقم من عيد سميمان(ج-3
الدمرياط بأف
ص :)127-120تجيٌز سميماف لمحرب مع المدينة الكافرة ،كأمر كزيره ٌ
الجف مف كؿ مكاف ،كأمر آصؼ بف برخيا أف يجمع جنكده مف اإلنس
يجيٌز مردة مف ٌ
الدمرياط العفريت.
فتغمٌب سميماف عمييـ كعاقب ٌ

حكاية سيف المموك و بديعة الجمال(ج-3ص : )299-246بعث الممؾ عاصـ بيدية
لسميماف فأكحى ا﵀ لسميماف عف سبب مجيء كزير الممؾ عاصـ ،كأمره أف يبعث كزيره
آصؼ بف برخيا ليرٌغبو في اإليماف ليستجيب ا﵀ لطمبو.
 -كذلؾ الكصفة التي كصفيا سميماف لكزير الممؾ حتى يتم ٌكنا مف اإلنجاب ك ذلؾ عف

ىدية لسميماف
طريؽ قتؿ الثٌعبانيف...الخ .كذلؾ إرساؿ كالد بديعة الجماؿ الممؾ شيبلفٌ ،
الزكاج منيا.
تحمؿ صكرة بديعة الجماؿ لترغيبو ٌ
النبي في التٌقاليد اإلسبلمية إلى االستقامة كالمعرفة كالحكمة .إنو
˺˺ يرمز سميماف الممؾ ك ٌ
مع داككد أبيو أحد رمكز العمـ ك الحكمة ˹˹.1
 لقد اكتسب سميماف قدرات عجيبة كغريبة مف عند الخالؽ حيث جعمتو يبتعد عفالجف ،بخاصة بعد امتبلكو لمخاتـ
أصمو ككنو شخصان عاديان إلى رجؿ تيابو اإلنس ك ٌ
1
الرمكز اإلسبلمية،مرجع سابؽ ،ص.161
 -معجـ ٌ
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المعجـ

الجف الذيف ظير خكفيـ جميان في
العجيب ،الذم بفضمو خضعت لو المخمكقات
كخاصة ٌ
ٌ
تكرر في المٌيالي ذكر األسماء المكجكدة
المٌيالي بمجرد ذكر اسـ سميماف أك خاتمو ،كقد ٌ

القكية
الساحر ليتحكـ بالعفاريت
فشخصية سميماف ٌ
ٌ
بالخاتـ كالتي يخافيا ٌ
الجف ،كيستعمميا ٌ
الجف أك العثكر عمى
ظمٌت مسيطرة في المٌيالي ك
خاصة في الحكايات التي يذكر فييا ٌ
ٌ
كممات ،كأيضا ( قى ىس يـ
أسماء أك
السحرم الذم ال يككف لو تأثير إالٌ إذا كاف عميو
ه
ه
الخاتـ ٌ
أف َّ
الجف يقسمكف باسـ ا﵀ األعظـ ك باسـ
الجف) ٌ
فإنو ظير في بعض الحكايات كيؼ ٌ
األقساـ المكجكدة عمى خاتـ سميماف.

 -30السمـــــك:
السمؾ مف الحيكانات البحرٌية.
ٌ
كس يمكؾ كأسماؾ .كالكاحدة سمكة (ح) حيكاف مف خمؽ الماء أم
ٌ
السمؾ˺˺ج سماؾ ي
1
المخمكؽ في الماء˹˹ .
مواضــــــــــــع ورود المــــــــــــــفردة في المــــــــــــــــــــيالي:
ياد عمى بركة يصطاد فييا
الص ى
حكاية الصياد مع العفريت (ج :)14-1د ٌؿ العفر ي
يت ٌ
السمكات
صبية مف الحائط ٌ
أربع سمكات مف كؿ لكف كعند ىق ٍمييا تخرج ٌ
السمكات ،ك ٌ
تحدث ٌ

المرة الثٌالثة كىذه الحكاية
ٌ
ترد عمييا ثـ تحترؽ كبعد ذلؾ يخرج عبد أسكد مف الحائط في ٌ
عمو
ٌ
أف الممؾ محمكد صاحب الجزائر ٌ
السكد كممؾ الجباؿ األربعة لو ابف خدعتو ابنة ٌ
الساحرة مع عبد أسكد فسحرتو نصفو عبد ك نصفو الثٌاني حجر كسحرت المدينة إلى
ٌ

السمؾ.
أربعة أصناؼ مف ٌ

 السَّمؾ األبيض  /كىـ المسممكف. السَّمؾ األحمر :كىـ المجكس.النصارل.
 السَّمؾ األزرؽ :كىـ ٌ -1المنجد في المٌغة ك األعبلـ،مصدر سابؽ،ص.351
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المعجـ

لكف
أما الجزائر سحرتيا أربعة جباؿ كأحاطتيا بالبركةٌ .
 السَّمؾ األصفر :كىـ الييكدٌ ،الساحرة حتى أزالت سحرىا ثـ قتميا كقد كاف
ممؾ المدينة المجاكرة لمبركة تم ٌكف مف خدع ٌ

لكف بعد
الفارؽ ٌ
السحر يكماف كنصؼ ٌ
الزمني بيف مدينة الممؾ كالمدينة المسحكرة قبؿ فؾ ٌ
السحر أصبح سنة كاممة.
فٌ
ؾ ٌ

في حكاية جودر ابن التاجر عمر وأخويو(ج-3ص :)174كاف أبناء الممؾ األحمر
يعيشكف ببركة قاركف كىـ عفاريت بصفة سمؾ.
يحدىا مجرل ماء أك بحر داخمي ،فيعتبر
السمكي
بخاصة المناطؽ التي ٌ
ٌ
الرمز ٌ
 يعني ٌالسكاف أك كمٌيا تعتمد عمييا.
كجكدىا ييمنان كبركةن كيعتبر جزء مف معيشة ٌ
السمؾ عف الخمقة التي كجد عمييا ككنو حيكانان مائيان يعيش في الماء ،ك ىك
 لقد بعد ٌالناس ،كغذاء أساسي إلى اتٌصافو بصفات عجيبة كغريبة .ففي
مصدر عيش لمعديد مف ٌ

بأنو مصدر رزؽ
الصياد كالعفريت ج-1ص ) 14برغـ الحفاظ عمى صفتو ٌ
حكاية ( ٌ
أف األربع سمكات كانت
الصياد إالٌ ٌأنو كانت كرائو حكاية عجيبة ،حيث ٌ
لمبعض مثؿ ٌ
أجناس لعدة أقكاـ سكنت المدينة المسحكرة مف مسمميف كمجكس كنصارل كانكا بش ار عمى
أما في حكاية (جكدر) كانكا عفاريت عمى صفة
صفة سمؾ سحرتيـ ابنة عـ الممؾٌ ،
الماء ،كىذا ماجعؿ الحكاية تكتسب طابعا عجيبا كغريبا.
سمؾ يعيشكف في ٌ
 -31السمنـــــــدل:
جبء فً متبة اىَستطشف ٍب ٌأتً:
الصيف .كمف عجيب أمره أنو يبيض كيفرخ فييا كيؤخذ كبره فينسج
˺˺ حيكاف يكجد بأرض ٌ
كيجعؿ منو المناشؼ ˹˹.1

 -1المستطرؼ في كؿ فف مستظرؼ،مصدر سابؽ ،،ص.448
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المعجـ

مواضــــــــــع ورود المـــــــــــــــفردة في المـــــــــــــــــيالــــــــــــي:
في حكاية زواج الممك بدر باسم بن شيرمان ببنت الممك السمندل(ج-3ص-248

جبار ذك سطكة كبيرة استكلى عمى عرش الممؾ صالح
 : )264ىك ممؾ مف ممكؾ البحر ٌ
لكنيـ استطاعكا استرجاع ممكيـ .كلو بنت اسميا
كالممكة فراشة كطردىـ مف المممكة ٌ
البر بدر باسـ.
زكجيا البف ممؾ ٌ
جكىرة ٌ

البر ،لكف في
مف المعركؼ ٌ
أف الممكؾ ىـ مف بني البشر كيممككف ممالؾ كأقاليـ في ٌ
حكاية (زكاج الممؾ بدر باسـ) فقد ابتعدت ىذه الحقيقة كمٌية عف أصميا ،لنجد ممالؾ

تحت الماء كممكؾ ينشركف سيطرتيـ عمييا ،كىـ مخمكقات غير مرئية ،كلكف عمى صفة
ً
الصفة يمتاز بيا
السمندؿ الذم فرض سيطرتو عمى يم ٍمؾ غيره ك ىذه ٌ
بني البشر كالممؾ ٌ
بني البشر .
 -32السندبــــــاد البحـــري :
جبء فً ٍعجٌ اىَْجذ فً اىيّغخ ٗ األعالً ٍب ٌأتً:

˺˺ بطؿ األسفار كالمغامرات في ألؼ ليمة كليمة ˹˹.

1

˺˺ مبلٌح مغامر يعرؼ برحبلتو العجيبة كقصصو مكجكدة في ألؼ ليمة كليمة كىي قصص
2
ض ّْمت إلى المٌيالي ˹˹.
مستقمة بذاتيا ٌ
لكنيا ي
مواضـــــــــــــــع ورود المفــــــــــــــردة في المــــــــــيالـي:
م عمى مدار خمسة كعشريف ليمة.
لقد جاء ذكر ٌ
السندباد البحر ى
السفينة سمكة
السفينة عمى جزيرة ككانت ٌ
(السفرة رقم  1ج-3ص :)93-89رست ٌ
عمبلقة.
 -1المنجد في المٌغة ك األعبلـ ،مصدر سابؽ ،ص.310

 -2كنكز العمـ كالمعرفة ،بف عبد ا﵀ زكريا.،دار العزة ك الكرامة لمكتاب.كىراف-الجزائر(ط-2011 )1
2012ـ.ص.111
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المعجـ

 التقائو ًبسٌياس خيؿ الميرجاف ،يأتكف بالفرس لتنكح مف خيؿ البحر.
لمسمكة العجيبة طكليا ( 200ذراع).
 رؤيتو ٌلمسمكة التي كجييا كجو البكـ.
 رؤيتو ٌالريخ الذم أخذه إلى كادم األفاعي الكاحدة مثؿ
( السفرة رقم ج-3ص :)93-89طائر ٌ
النخمة.
ٌ
 حيكاف الكركدف مثؿ البقر كىك أكبر مف الجمؿ طكلو ( 10أذرع).( السفرة رقم 3ج-3ص :) 99-93ذىابو إلى جبؿ القركد كىناؾ كجد الكحش الذم

السمكة التي بصفة البقرة كالطٌير الذم يخرج
يأكؿ البشر ككذلؾ الثٌعباف العظيـ الخمقة ،ك ٌ
مف صدؼ البحر.

( السفرة رقم  4ج :)106-99-3ذىابو لمجزيرة التي س ٌكانيا عراة كممكيـ غكؿ كىـ قكـ
سكد.

السمنة المفرطة كفي كقت قياسي.
 دىف ٌالنارجيؿ الذم يسبب ٌ
الزكجة تدفف مع زكجيا كالعكس صحيح.
 ذىابو لمجزيرة التي ما إف تى يمت ٌ(السفرة رقم 5جً :) 111-106-3التقاء السندباد بشيخ البحر ،كذىابو لمدينة القركد في
السكداف.
أقصى ٌ
( السفرة رقم  6ج :)115-111 3كصكؿ السندباد إلى جزيرة الينكد.
( السفرة 7ج :) 120-3115كصكؿ السندباد إلى جزيرة إقميـ الممكؾ ،كفييا قبر سيدنا
الناس كؿ شير كتصبح لدييـ أجنحة يطيركف بيا
يتحكؿ فييا ٌ
سميماف كذلؾ الجزيرة التي ٌ
السماء كىـ إخكاف ال ٌشياطيف.
إلى ٌ
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المعجـ

مغامر يجكب البحار ،كالمحيطات إلى رجؿ
ار
ان
بح ان
السندباد عف أصمو ككنو ٌ
لقد ابتعد ٌ
الرجؿ أك المبلح العادم فمثبل ًالتقى
تعرض إلى مكاقؼ ،كشاىد عجائب لف
يمتقي بيا ٌ
ٌ
ى
كالسمكة التي عمى ظيرىا
بحيكانات ًابتعدت عف خمقتيا
ٌ
العادية لتصبح حيكانات عجيبةٌ ،

السمكة التي كجييا كجو بكـ كاألفاعي
السمكة التي طكليا ( 200ذراع) ،كذلؾ ٌ
جزيرة ك ٌ
السمكة التي بصفة بقرة كغيرىا مف الحيكانات ،أيضا ًالتقاؤه ببشر ليسكا عمى
العمبلقة ،ك ٌ
السكد الذيف يأكمكف لحـ بني آدـ كممكيـ الغكؿ ،كأيضا عادات
صفة بني آدـ كالقكـ ٌ
السندباد قدرات
الجزيرة التي تدفف المرأة مع زكجيا ،كغيرىا ،كبذلؾ اكتسبت شخصية ٌ
السند
ككأف شخصيتو مطابقة لمعنى اسمو سندباد ممؾ أك ٌ
عجيبة كخارقة ٌ
سيد بحر ى
بمشاىدتو لعجائب البحر كالجزر.

 -33سيف المموك
ىقذ جبءد اىَفشدح ٍشمجخ ٍِ ميَتٍِ سٍف ٗ اىَي٘ك :سيف˺˺ مف أسمحة القتاؿ القديمة
اليجكمية الدفاعية معا.يضرب بو باليد.˹˹ .

1

كممى يككتو :سمطانو
ؾ :معركؼ كىك يذكر كيؤنث ُّ
كم ٍم ي
الممً ي
ؾ ا﵀ تعالى ى
كالس ٍمطاف ،ي
ممك˺˺:ك ى
2
ً
الم ٍم ًؾ :يمميكؾ ˹˹.
المالً ي
الممي ي
الم ٍم ي
الم ٍمؾ كجمع ى
ؾ :ذك ي
ؾك ى
ؾك ى
كعظمتو ...ك ى
مواضع ورود المفردة في الميالي:
حكاية سيف المموك وبديعة الجمال (ج-3ص : )299-264سيؼ الممكؾ ابف الممؾعاصـ بف صفكاف ىذا األخير الذم كاف مف عبدة الشمس فيرـ لـ يكف لو كلد فاتفؽ يكما
أف كزيره دلٌو عمى النبي سميماف فاىتدكا عمى يديو كأعطاىـ كصفة غريبة ليستطيعا
ٌ
كلدا ذك انر كالقمر ليمة تمامو
اإلنجاب ىك ككزيره فارس .فحممت زكجة الممؾ ككضعت ن

الدكلة كمرة
كنصبو حاكما عمى ٌ
سماه سيؼ الممكؾ .كلما كبر سيؼ كالٌه أبكه أمكر المممكة ٌ
ٌ
شاىد صكرة

 -1المكسكعة العربية الميسرة ،محمد شفيؽ غرباؿ،ـ،1دار الجيؿ،ق1995-1416ـ ،ص.1051
-2لساف العرب،مصدر سابؽ  ،ـ( 10ؾ) ص.595
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المعجـ

شماخ بف
( بديعة الجماؿ) ككاف قد أىداىا سميماف لكالده الممؾ فشغؼ يحبان بيا كىي بنت ٌ
الجاف ،فخاض في سبيميا رحمة عجيبة مميئة بالعجائب
شاركخ ممؾ بابؿ مف ممكؾ
ٌ
كالغرائب إلى أى ٍف َّ
تمكف مف الكصكؿ إلييا كالظفر بيا ثـ تزكجيا كعاد معيا إلى أىمو.
السيؼ يد ٌؿ عمكما عمى القكة كىك تاج لمممكؾ كسيؼ الممكؾ ىذا البطؿ القكم الذم
ٌ
إف ٌ
خاض رحمة عجيبة ،قد ابتعد عف صفتو الحقيقية ككنو ممكا كىك إنسي إلى افتتانو :بنت
كتمكنو مف تزكجيا كمقابمة أىميا
ممؾ الجاف ،كاختراقو لعالميا دكف أف يحدث لو شيء،
ٌ
كالتٌعايش مع ىذا العالـ غير المرئي العجيب ،كمقاكمتو ألعكاف الممؾ األزرؽ الذم أراد
الٌثأر البنو ،كنشكب حرب بيف الممؾ األزرؽ كالممؾ شماخ مف أجؿ سيؼ الممكؾ.
 -34شطـــــــــــــن:

جاء في معجـ لساف العرب ما يأتي:
الخٍيؿ كالجمع
الشطن ˺˺:الحبؿ كقيؿ الحبؿ الطٌكيؿ ال ٌشديد الفتؿ يستقى بو كتي ىش ُّد بو ى
أشطاف ....كال ٌشيطاف :حية لو يع ٍرؼ كال ٌشاطف الخبيث .كال ٌشيطاف :فيعاؿ مف شطف إذا
ىب يعد فيمف جعؿ النكف أصبل ،كقكليـ ال ٌشياطيف دليؿ عمى ذلؾ ،كال ٌشيطاف معركؼ ككؿ

الدكاب شيطاف...رؤكس ال ٌشياطي ػ ػ ػػف :نبت معركؼ قبيح،
عات متمرد مف الجف كاإلنس ك ٌ
يسمى رؤكس ال ٌشياطيف شبو بو طمع ىذه ال ٌشجرة كا﵀ أعمـ ˹˹.1
شطف˺˺:ال ٌشيف كالطٌاء كالٌنكف أصؿ مطرد صحيح يدؿ عمى البعد...كأما ال ٌشيطاف فقاؿ
قكـ :ىك مف ىذا الباب كالنكف فيو أصمية فسمي بذلؾ لبعده عف الحؽ كتمرده .كذلؾ أف

الجف كاإلنس كال ٌدكاب شيطاف.2˹˹...
كؿ عات متمرد مف ٌ

1
السابؽ ،ـ(13ف)ص.289، 288
 -المصدر ٌ

 -2مقاييس المٌغة،مصدر سابؽ ،ـ،3ص.184-183
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المعجـ

الجف مثؿ عبارة :الفسؽ لئلنساف ،كيكصؼ بيا
˺˺عبارة ال ٌشيطاف ىي كصؼ لمعصاة مف ٌ
ؾ جع ٍمىنا لً يك ّْؿ ىنبً ٍّي ع يد َّكا ىشي ً
ً
ً
اإلنس ك ا ٍل ًج ّْف
اطيً ىف
عز ى
الجف ،يقكؿ ا﵀ ى
اإلنس ك ٌ
ى
ى
كجؿ ﴿:ك ىك ىذل ى ى ى
1
ً
ضيي ٍـ إلىى ىب ٍع ً
كر ﴾ [ األنعاـ اآلية .˹˹ ] 112
ؼ الهقى ٍك ًؿ يغ ير ىا
ض يز ٍخ ير ى
ييكحي ىب ٍع ي
مواضــــــــــع ورود المفــــــــــــــــــردة في المــــــــــــــــيالــــــــــــــــي:
حكاية جودر (ج-3ص)174كاف كبل مف العبد كالبغمة كالحارس في الحكاية شياطيف.
أف ال ٌشيطاف ابتعد عف أصمو ،لككنو خمؽ مف مارج مف ىنار كغير مرئي لمعياف
 نبلحظ ٌكمرة بصفة بغمة ،ككذلؾ الحارس الذم كاف يحرس
ليأتي في حكاية جكدر بصفة عبد ٌ
القصر كاف شيطاف كىذه القدرة العجيبة في التٌحكؿ مف باب العجيب.
 -35الشمـــــــــــردل
جبء فً ٍعجٌ ىسبُ اىعشة ٍب ٌأتً:
˺˺...ك ىشمرىدؿ ك َّ
الش ىم ٍرىد يؿ كبلىما اسـ رجؿ.2˹˹..
ى ىٍ ى
السريع الفتي الحسف الخمؽ .كاألنثى :شمردلة ˹˹.3
˺˺ال ٌشمردؿ:ىك
القكم ٌ
ي
مواضـــــــــــع ورود المـــــــــــــــــفــــــــــــــردة في المـــــــــــــيالي:
تحدثت الحكاية عف كنز
حكاية جودر ابن التاجر عمر وأخويو (ج-3صٌ :)174السيؼ .كىذا الكنز يحتكم
ال ٌشمردؿ ك ٌ
أف مف فتحو يممؾ دائرة الفمؾ كالمكحمة كالخاتـ ك ٌ
عمى:

الرعد القاصؼ ،كمف ممؾ الخاتـ ال يقدر عميو ال
 -1الخــــــــاتم :ولو مارد يخدمو كاسمو ٌ
ممؾ كال سمطاف.
1
الشيطاف عميو المعنة ،أحمد الرفاعي شرفي، ،دار اليدل لمطباعة كالنشر كالتكزيع،عيف مميمة -الجزائر(،د.ط)
 ٌ،2013ص.16

 -2لساف العرب،مصدر سابؽ ،ـ(11ؿ) ،ص.444
 -3كنكز العمـ ك المعرفة،مرجع سابؽ ،ص.118
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المعجـ

السيؼ يخرج منو برؽ مف
 -2السيف :لك يج ٌرد عمى جيش كىزه حاممو ليزـ الجيش ،ألف ٌ
نار يقتؿ الجيش.
إف الذم يممكيا إف شاء أف ينظر إلى جميع الببلد مف المشرؽ إلى
 -3دائرة الفمكٌ :
الدائرة
يكجو ٌ
المغرب ،فإنو ينظرىا كيتفرج عمييا كىك جالس كاذا غضب مف مدينة فإنو ٌ
إلى ال ٌشمس فىتيحرؽ المدينة.

فإف كؿ مف اكتحؿ منيا يرل كنكز األرض .
 -4المكحمةٌ :
 والكنز :يممكو أكالد الممؾ األحمر ،كقد حاكؿ كالد المغاربة معالجة الكنز كلـ يقدرفيرب أكالد الممؾ إلى مصر في بركة قاركف كغاصكا فييا فمحقيـ إلى مصر كلـ يقدر
ألنيا مرصكدة .كأخبرىـ ال ٌشيخ ب ٌأنيـ لف يتم ٌكنكا مف
عمييـ بسبب انسيابيـ في تمؾ البركة ٌ
(أكالد الممؾ) إال عمى يد غبلـ اسمو جكدر.
مف العجيب في كنز ال ٌشمردؿ ىك تمؾ القدرات العجيبة كالغريبة التي تممكيا كؿ مف
السيؼ ،حيث ابتعدت عف أصميا الحقيقي الذم صنعت
دائرة الفمؾ ،كالمكحمة ،كالخاتـ ك ٌ

السريع تتجمى قكتو في الحكاية مف
مف أجمو ،كنسبة إلى معنى كممة ال ٌشمردؿ كىك القكم ك ٌ
السابؽ ذكرىا ،كالطٌريقة العجيبة الكاجب اتٌباعيا
القكل الخارقة التي تممكيا تمؾ األشياء ٌ
حتى يفؾ لغز الكنز بإلقاء القبض عمى أكالد الممؾ األحمر العفاريت الذيف ىـ بييئة

سمؾ.
 -36شمســـــــــــــــــــــــة
ضَسخ اسٌ أٍٍشح ٍِ ثْبد اىجبُ.
ً
ش ىي ٍش ىم يس ˹˹.1
شمكسان ك ىش ًم ى
يكمىنا،باأللؼ ،كشمس ،كش ي
مس ي
˺˺شمس:معركفة...كقد أى ٍشمس ي
 ال ٌشمس˺˺:الكككب الم ٌشع الذم يضئ كيعطي الح اررة ،كفي فمكو تدكر األرض كككاكبأخرل ،جمعيا شمكسة ˹˹.2
 -1لساف العرب ،مصدر سابؽ ،ـ( 6س)،ص.136
 -2معجـ الطٌبلب،مرجع سابؽ ،ص.312
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 مواضــــــــــــــــع ورود المـــــــــــفـــــــــــــــردة في الميــــــــالــــــــــــــــــــي:حكـــــــــــــــــاية حاسب كريم الدين(ج-3ص : )24شمسة بنت الممؾ شيبلف مف ممكات

الجف ،تسكف قمعة (جكىر تكني) ،التقت بجانشاه في قصر ال ٌشيخ نصر ممؾ
ٌ
الطٌيكر،ككانت ترتاد بحيرة القصر كتأتي عمى شكؿ حمامة في ثكب ريش ،تم ىكنت مف
الفرار مف عند جانشاه كرجعت إلى القمعة كطمبت مف جانشاه المٌحاؽ بيا ،كفي األخير

كرجعت معو إلى بمده كفي طريؽ العكدة نزلت ببحيرة فرفسيا فرس البحر فأرداىا قتيمة

المنية.
فدفنيا جانشاه بذلؾ المكاف بعد أف استدعى أىميا كحفر قبره بجانبيا حتى تكافيو ٌ
الزكاج
جنية اتٌصفت ببنات اإلنس ك ٌ
شمسة مف ممكات الجاف ابتعدت عف أصميا ككنيا ٌ
مف إنسي كتعايشيا مع عالـ اإلنس ،حيث عاشت مع جانشاه كرجعت معو إلى ببلده لكال
كفيا ليا كحفر قب ار لو بجانب قبرىا ،كدفنت كما
أف المكت خطفيا منو كالذم كاف بدكره ٌ
ٌ
جنية مف مارج مف نار كليست آدمية مف لحـ
يدفف البشر كىذا ابتعاد عف أصميا مف ٌأنيا ٌ

كعظـ.

-37الطـــــــــــاووس
اىطّبٗٗط دٍ٘اُ ثش ّ
ي ٍعشٗف.
ً
كسا إذا ىح يس ىف كجيو كنضر بعد
كس طى ن
˺˺طكس :طاس الشيئ طى ٍك نسا :ىكطئو...طاس ىيطي ي
ًعمَّ وة .كىك مأخكد مف الطَّ ٍك ً
س :كىك القمر ،كالطٌاككس :طائر حسف  ،ىمزتو بدؿ مف كاك
طك و
اس باعتقاد حذؼ الزيادة ˹˹.1
لقكليـ ى
طكاكيس ،كقد جمع عمى أى ٍ ى
 مواضيع ورود المفــــــردة في المــــــــــيالــــــــــــي:حكــــــــاية الحكمــــــــــــاء أصحاب الطاووس والبوق والفرس(ج-2ص :)249الطٌاككس

ال ٌذىبي :كمما مضت ساعة مف ليؿ أك نيار يصفؽ بأجنحتو كيزعؽ.

 -1لساف العرب،مصدر سابؽ ،ـ( 6س) ص.154
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الفارسية أعظـ تكريـ حيث
˺˺الطٌاككس :حيكاف ككني مف أصؿ آسيكم تكرمو الميثكلكجيا
ٌ
تكرمو المتصكفة كالفكلكمكر
يرمز إلى العرش ،يصفو العطٌار ٌ
بأنو جبريؿ الطٌيكر كما ٌ
العربي .يمثٌؿ الككف كالبدر كال ٌشمس ...يرمز الطٌاككس إلى ال ٌشمس إلى الخمكد ˹˹.1

مجسـ الطٌاككس ال ٌذىبي عف ككنو مجسـ بشكؿ طاككس ،بؿ كانت
في ىذه الحكاية ابتعد
ٌ
الركح
ٌ
تدب فيو الحياة كؿ ساعة ،فيصفؽ بأجنحتو كيزعؽ مثمما يزعؽ الطٌاككسٌ ،
كأف ٌ
تدب فيو كؿ ساعة كىك مصنكع مف ال ٌذىب ،أىداه الحكيـ إلى الممؾ كيدية ّْقيمة بخاصة

أف الطٌاككس ىك رمز الجماؿ ،كيمتاز بيذه الميزة العجيبة كالغريبة.
كٌ
 -38الطمســــــــــــــــــــــم:
جبء فً اىَْجذ فً اىيّغخ ٗ األعالً:

طبلسـ.الط ٍمسـ ج طبلسـ ك ً
ً
الط ٍم ىسـ ج ًطمّْ ٍسمات :خطكط أك
الساحر كتب
سمٌ ...:
ى
˺˺طَ ْم َ
الساحر كيزعـ أنو يدفع بيا كؿ مؤوذ ˹˹.2
كتابة يستعمميا ٌ
كجيىو كىقطَّىبو  ،ككذلؾ طى ٍم ىم ىس كطى ٍرىم ىس ˹˹.3
˺˺ طمسم :طى ٍم ىس ىـ الرج يؿ :ىكره ٍ
مواضع ورود المفـــــــــــــــردة في الميالي:
الراىب يغمكس يسكف ىد ٍير الماس كتطيعو
حكاية حاسب كريم الدين(ج-3صٌ :)24شدة مكره كأقسامو كعزائمو .كذلؾ الكزير شميكر كاف ساح ار أطمؽ
الجنكف كالكحكش مف ٌ

الحيات مف البئر.
البخكر كتبل عزائـ كأقسـ كنفث كىميـ ،إلخراج ممكة ٌ

الصعمكؾ الثٌاني لمعفريت):
في حكاية الحمال مع البنات(ج-1ص (: )30حكاية ٌالصبية.
أخذت البنت س ٌكينان كرسمت دائرة كطبلسـ ،حتى حضر العفريت كبدأ بالعراؾ مع ٌ
جبؿ المغناطيس :منصكب عميو طبلسـ كال يذكر اسـ ا﵀ ىناؾ.
1
الرمكز اإلسبلمية ،ص.67
معجـ ٌ -2المنجد في المٌغة ك األعبلـ،مصدر سابؽ ،ص.469

 -3لساف العرب مصدر سابؽ ،ـ( 12ـ)،ص.430
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˺˺الطٍَّم ىسـ سكاء كاف الطٌمسـ سحريا جاذبا أك ماديا فإف مف أكلى منافعو حماية الفرد مف
الناس ˹˹.1
تعديات مفترضة يقكـ بيا ال ٌشيطاف ك ٌ
الجف) أك
 إف الطٌبلسـ تعدت ككنيا تعطي القكة ،إلى التٌحكـ في العالـ البلٌمرئي (عالـ ٌالقدرة عمى استحضارىـ كقت ما شاء كاضع الطٌمسـ لذلؾ ،ككذلؾ القدرة عمى استخداميـ

بحسب الحاجة .

 -39عبد اهلل البحري
عجذ هللا اىجذشي اسٌ ٍش ّمت.
حر كاف أك رقيقا.يذىب بذلؾ إلى أنو مربكب لباريو .جؿ كعز قاؿ
˺˺عبد :العبد اإلنسافٌ ،ا
سبكيو ،ىك في األصؿ صفة .قالكا:رجؿ ىع ٍب يد ،كلكنو استعمؿ استعماؿ األسماء كالجمع
كعبيد مثؿ ىك ٍم ًب ك ىكميب ،كىك ىج ٍمع عز هيزً ،
كع ٍب هد مثؿ سقؼ ˹˹.2
كعىب ه
ٍ
اد ي
أع يبد ى

˺˺ ىع ٍبد :اسـ عمـ مذكر ك صفة ،يأتي كحده ك مضافا إلى أحد أسماء المٌو تعالى...معناه
3
التابع،الرقيؽ،الخاضع،اإلنساف˹˹ .
 البحري :نسبة لمبحر.مواضــــــــــــــــع ورود المفــــــــــــــردة في الميالـــــــــــــــي:
حكاية عبد اهلل البري مع عبد اهلل البحري (ج-4ص :)208-198عبد ا﵀ البحرم أحد
ً
البرم بفكاكو
البرم كعقد معو اتٌفاقا بأف يأتيو عبد ا﵀ ٌ
أكالد البحر اصطاده عبد ا﵀ ٌ
ً
الزماف .كقد
م بجكاىر البحر ،كظبلٌ عمى ذلؾ ٌ
مدة مف ٌ
األرض كيستبدليا لو البحر ٌ

م معو داخؿ البحر ،حيث تم ٌكف مف مشاىدة
م عبد ا﵀ البر ٌ
اصطحب عبد ا﵀ البحر ٌ
م
م ٌ
مدة مف ٌ
الزماف ،كفي يكـ شاىد عبد ا﵀ البر ٌ
عجائب البحر كخفاياه .كظ ٌؿ عبد ا﵀ البر ٌ
أف مف يمكت مف أىؿ البحر يفرحكف
أناسا ٌ
فظف ٌأنو مككب عرس فأخبره البحرم ٌ
يغنكف ٌ
1
الرمكز اإلسبلمية،مرجع سابؽ ،ص.189
 معجـٌ ، -2لساف العرب مصدر سابؽ ،ـ(3د) ص.332

 -3معجـ األسماء العربية ك األجنبية ،مرجع سابؽ ص.222
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فتعجب
لمكتو ٌ
البرٌ .
ألنو ذىب عند رٌبوٌ ،
لكف عبد ا﵀ البر ٌ
م أخبره عكس ذلؾ عند أىؿ ٌ
م مف ذلؾ كسألو عف سبب البكاء إذا أخذ ا﵀ أمانتو فأخذ األمانة التي
عبد ا﵀ البحر ٌ
م مف
الرسكؿ كقطع صحبتو مع عبد ا﵀ البر ٌ
أعطاىا لعبد ا﵀ البر ٌ
م حتى يأخذىا لقبر ٌ
أجؿ ذلؾ.
لقد ابتعدت شخصية عبد ا﵀ البحرم عف أصميا ،حيث جاءت بصفة عجيبة كىي
تعرفو
آدمي مف أكالد البحر ،كليـ مدف كعجائب تحت الماء كامتبلكيـ لنفيس الجكاىر .ك ٌ

البر كقدرتو عمى دخكلو الماء دكف أف يحدث لو شيء إضافة إلى
عمى عبد ا﵀ البر ٌ
م ابف ٌ
ككنو مف قكـ مسمميف يكحدكف ا﵀ كىذا مف باب العجيب كالغريب.
 -40عبد اهلل البـــــــــــــــري
عبد اهلل البري (: :أنظر المادة رقـ .)39
مواضـــــــــــــع ورود المــــــــــــــــفردة في الميالــــــــــــــــــي:
صياد
حكاية عبد اهلل البري مع عبد اهلل البحري(ج -4ص :)208-198عبد ا﵀ رجؿ ٌ

كثير العياؿ لو تسعة أكالد كأميـ ككاف فقي ار جدا ال يممؾ غير ال ٌشبكة ،فمرة رمى شبكتو

في البحر فاصطاد آدميا كىك مف أكالد البحر مف أقكاـ مسممة ،فتعاىد معو عمى أف يأتيو

م أف يدخؿ
البر كالبحرم بجكاىر البحر .كاستطاع عبد ا﵀ البر ٌ
عبد ا﵀ البر ٌ
م بفكاكو ٌ
السمؾ ككاف
البحر بعدما دىف جسمو بشحـ البقر كبد سمؾ ٌ
الدنداف مف أعظـ أصناؼ ٌ

م
عدكا ألكالد البحر ٌ
لكنو يخاؼ مف بني آدـ كيمكت مف صيحتيـ .كشاىد عبد ا﵀ البر ٌ
متنكعة منيا ما يشبو البقر ،كمنيا ما يشبو الكبلب كفييا ما يشبو اآلدمييف ،كذلؾ
أسماكا ٌ
النساء لكف ليف و
أياد ك ً
أرجؿ في
ليف مكاصفات ٌ
ٌ
أرل مدينة البنات كليس فييا ذككر ك ٌ
م ٌأنيـ أقكاـ مختمفة ليسكا عمى ممٌة
ٌ
السمؾ ،كأخبره عبد ا﵀ البحر ٌ
بطكنيف كأذناف مثؿ ٌ
يتزكجكف فقط ىـ المسممكف
كاحدة فمنيـ المسممكف كالييكد ك ٌ
النصارل كغير ذلؾ ،كالذيف ٌ
السمؾ ال غير .كأخبره أيضا أف مدائف البحر ال تعد كال تحصى كفييا
كمير بناتيـ ىك ٌ
عجائب كثيرة كخمؽ مختمفكف ،كبقي عبد ا﵀ ثمانيف يكما تحت الماء.
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م ف أصميا ككنو آدمي ال يستطيع العيش كسط الماء
لقد ابتعدت شخصية عبد ا﵀ البر ٌ
تعرفو عمى أحد أكالد البحر كدخكلو البحر كتفرجو عمى مدائف البحر كعجائبو كبناتو
بؿ ٌ
تحكؿ ،كىذا مف عجيب ما اتٌصفت بو شخصية عبد ا﵀
دكف أف يحدث لصكرتو ٌ
تغير أك ٌ
م.
البر ٌ
-41عبد اهلل بن فاضل
عبد اهلل بن فاضل ( :أنظر المادة رقـ .) 39
مواضـــــــــــــع ورود المــــــــــــــــــفردة في المـــــــــــــــــيالي:
حكاية عبد اهلل بن فاضل عامل البصرة مع أخويو(ج-4ص : )285-263عبد ا﵀ بف
الرشيد ،ككاف عامبل عمى البصرة ،كقد حكى حكايتو
فاضؿ كاف في عيد خبلفة ىاركف ٌ
جنية ،ككيؼ
الحية ٌ
أف ٌ
مرة ٌ
حية مف قبضة ثعباف فقتمو كتبيف لو ٌ
العجيبة لمخميفة حيث أنقذ ٌ
كحكلت أخكيو إلى كمبتيف
ٌأنيا ٌ
ردت لو الجميؿ بإنقاذ مالو لما حاكؿ أخكاه الغدر بوٌ ،

تكسط
كأمرتو بضربيما ك ٌؿ ليمة كظ ٌؿ عمى ذلؾ ٌ
مدة مف ٌ
الزماف( 10سنكات ) إلى أف ٌ
السحر عف أخكيو .كقد كصؿ عبد ا﵀
القضية ،كتفاكض مع
الرشيد
ٌ
ٌ
الجنية كف ٌكت ٌ
ىاركف ٌ
النبي الذم
الخضر
الح ىج ٍر العجيبة كلقائو
بالصبية كزكاجو منيا ،كأيضا لقائو مع ى
لمدينة ى
ٌ
ٌ
الصبية إلى البصرة ،بعد حصكلو عمى ماؿ كثير.
ال يراه أم أحد ،كاعادتو مع ٌ

لقد بعدت شخصية عبد ا﵀ عف أصميا ككنو رجؿ عادم إلى قدرتو عمى التٌعامؿ مع
الجف ،عندما أخذتو بنت الممؾ األحمر إلى قصر كالدييا حيث شكراه عمى إنقاذىا ،كذلؾ
ٌ
لقائو بالخضر كرجكعو لمدينة البصرة في زمف كجيز .ك ٌؿ ذلؾ مف األشياء الخارقة
العادية.
كالعجيبة غير المعتادة كال مألكفة في حياتنا
ٌ

 -42العجــــــــــــــــــــل
اىعجو غغٍش اىجقشح ٍعشٗف.
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ً
ً
َّجكؿ كاألنثى عجمة ً
كع َّج ٍكلة ،كبقرة يم ٍع ًج ٍؿ
˺˺ ...كالع ٍج يؿ :كلى يد البقرة كالجمع عجمة ،كىك الع َّ ٍ
ذات ًع ٍجؿ.1˹˹...
مواضـــــــــــــــــع ورود المـــــــــــــــــفردة في المـــــــــــيالــــــــــــــــــــي:
حكايــــــــــة الحمار و الثور مع صاحب الزرع(ج-1ص : )6كاف الثٌكر ذكيا في
رد الحمار أذكى منو.
استغبلؿ الحمار،كقد جاء ٌ

أف
حكايــــــــــــــة التاجر والعفريت (ج1ص :) 8في حكاية ال ٌشيخ األكؿ لمعفريت :أخبره ٌ
ً
عمو سحرت ابنو ًع ٍجبل كأ ٌمو بقرة.
ابنة ٌ
الجف كالثكر كالبقر عامة كذلؾ في مجمؿ التٌراث األسطكرم
˺˺ ...الصمة
ٌ
الشكمية بيف ٌ
السامييف كال سيما عف اإللو إيؿ ثكر.كىك الذم يرمز فيو الثٌكر إلى
الذم كصمنا عف ٌ
الفحكلة كالخصب كالقكة كالعظمة.˹˹...

2

لقد ابتعد كؿ مف الثٌكر كالعجؿ كالبقرة عف خمقتيـ األصمية ،بامتبلكيـ قدرات عجيبة فمثبل

الثٌكر كيؼ ٌأنو أصبح حيكاف ناطؽ كيمتاز بالعقؿ الذم ىك خاص ببني آدـ ال غير،كذلؾ
ً
الساحرة مف تحكيؿ كائف بشرم إلى حيكاف مثمما حدث في
القدرة العجيبة التي امتمكتيا ٌ

تقمص
حكاية ال ٌشيخ األكؿ كىذا مف باب العجيب كالغريب ،ففي حكاية صاحب ٌ
الزرع ٌ
الثٌكر دكر ال ٌذكي الذم ًاستطاع قمب المكازيف لصالحو بعدما تعب مف العمؿ ال ٌشاؽ

تغير الكضع كرجعت
كًاستخدـ حيمة الحمار لصالحو لكف حيمتو لـ تدـ فسرعاف ما ٌ
لمصكرة التي يرمز إلييا في
األكؿ .فق ٍم يبو لممكازيف مطابؽ ٌ
األكضاع كما كانت عميو في ٌ
المخيمة أال كىك ٌأنو رمز لمقكة كالفحكلة عكس ً
تميز في الحكاية بعدـ القدرة
الع ٍجؿ الذم ٌ
ٌ
ٌ
كحكلىتو إلى عجؿ.
كقمٌة الحيمة مع زكجة أبيو التي سحرتو ٌ
- 43عــــــــــــــــــــــــــفــــــــــــــــــــــر
جبء فً ٍعجٌ ىسبُ اىعشة ٍب ٌأتً:
 -1لساف العرب ،مصدر سابؽ ،ـ( 11ؿ) ،ص.513

 -2مكسكعة أساطير العرب عف الجاىمية كداللتيا ،محمد عجينة، ،الفارابي،لبناف،بيركت(ط 2005 )1ص.369
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˺˺ ىكىر يج هؿ ًع ٍفهر ىك ًع ٍفرٌية كعفارىية كعفريت ٌبيف،العفارة:خبيث كمنكر داه ،كالعفارٌية مثؿ
ً
العفريت ،كىك كاحد ˹˹.1
الشدة كالبسالة ˹˹.2
˺˺عفر :كىك المتمرد كانما أخذ مف ٌ
مواضـــــــــــع ورود المفـــــــــــــــــردة في الميــــــــــــــــــالــــــــــــــــي:
حكاية التاجر والعفريت (ج-1ص :)8العفريت صاحب الحكاية.
 زكاج ال ٌشيخ مف عفريتة مؤمنة.حكاية الصياد مع التاجر (ج-1ص :)14خرج عفريت مف قمقـ نحاس.الصعمكؾ الثٌاني :جرجيس بف رحمكس
حكاية الحمال مع البنات(ج-1ص : )30حكاية ٌلعدة صكر مف الحيكانات.
بف ابميس كىك شرير
متحكؿ ٌ
ٌ
حكاية في شأن الجن المسجونين في قماقم من عيد سميمان عميو السالم(ج-3ص: )174-136
العفريت داىش بف األعمش (عصر سميماف).
العفاريت التي خرجت مف القماقـ.
حكاية الوزير نور الدين مع شمس الدين أخيو(ج-1ص :)65العفريتة كالعفريت
طياراف.
ٌ
حكاية جودر ابن التاجر عمر مع أخويو(ج-3ص : )174العفاريت أبناء الممؾ األحمر
السمؾ.
عمى صفة ٌ

 -1لساف العرب،مصدر سابؽ ،ـ(،4ر) ص.674
2
الصفحة نفسيا.
السابؽٌ ،
 -المصدر ٌ

11

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

المعجـ

حكاية حسن الصائغ البصري(ج-3ص-299ج : )208-4العفريت دىنش بف فقطش
طيار.
كىك ٌ
متحكلة.
النجائب التي انقمبت عمى صكرتيا الجف ىي عفاريت
 ٌٌ
طيار.
حكاية معروف اإلسكافي(ج-4ص : )311-285عامر ٌ
الديار كىك عفريت ٌ
˺˺يمكف التحدث عف ال ٌشياطيف في اإلسبلـ ألف كجكد ىذه الكائنات ال ٌشريرة التي تسمى
الديني كالشبيو
جنا أك شياطيف أك عفاريت أك أبالسة كثيؼ الحضكر في المجاؿ ٌ
عمكما ٌ
بالديني إلى درجة أنو مف المستحيؿ تفاديو ˹˹.

1

أف ىذه الكائنات الخارقة كغير المرئية قد ابتعدت عف أصميا كاختراقيا لمعالـ
نبلحظ ٌ
عدكا.
البشر ٌ
م ،فمنيـ مف كاف مساعدا لبني البشر ،كمنيـ مف تبلعب بيـ كمنيـ مف كاف ٌ

طيارة أك غير ذلؾ ،فيناؾ
كىناؾ تنكع الكائنات فمنيا ما كانت مسممة كغير مسممةٌ ،
ٌتنكع كبير فييا خارؽ لمعادة مف باب العجيب كالغريب.
 -44الغزالــــــة
اىغضاىخ دٍ٘اُ ثش ّ
ي.
˺˺ الغزاؿ ج ًغزلة كغزالف (ح)...الغزالة (ج) :أنثى الغزاؿ ˹˹.2
ت غزالة ˹˹.
المؤن ٍ
˺˺ الغزاؿ :الظٌبي .كالجمع ًغزالف ،ك ٌ

3

مواضيع ورود المـــــــــــــــــفردة في المــــــــــــــــــــــيالــــــــــــــــي:
حكاية التاجر والعفريت (ج-1ص :)8لعبت الغزالة دك ار ميما في حكاية ال ٌشيخ األكؿ :
عمو سحرت ابنو عجبل كأمو بقرة.
فيي بنت ٌ

1
الرمكز اإلسبلمية ،مرجع سابؽ ،ص.176
 معجـ ٌ -2المنجد في المٌغة ك األعبلـ ،مصدر سابؽ  ،ص.550

 -3معجـ الطٌبلب ،مصدر سابؽ ،ص.426
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النفس
الصياد المبدأ الفاعؿ ،إلى ٌ
˺˺ ترمز الغزالة لمعذكبة كالرقة ...كىي ترمز تجاه ٌ
المنفعمة...كانت الغزالة قديما ،دليؿ تفاؤؿ كتشاؤـ ˹˹.1
في حكاية التاجر والعفريت (ج-1ص :)8خرجت الغزالة عف ما كانت ترمز لو ،مف
لتتحكؿ إلى ساحرة
الرقة ،كأيضا ككنيا حيكانا جميبلن مسالما
حيث أٌنيا رمز لمعذكبة ك ٌ
ٌ
السحر
أف ساحرة أخرل تم ٌكنت مف ف ٌ
شريرة سحرت ابف زكجيا عجبل ككالدتو بقرة ،إالٌ ٌ
ؾ ٌ

الساحرة ال ٌشريرة إلى غزالة عقكبة ليا لما فعمتو ،كمنو فالغزالة ىنا
عمى الكلد كسحرت ىذه ٌ
خرجت عف خمقتيا ككنيا حيكاف ،بؿ ىي ًامرأة عمى صكرة غ ازلة كىذا مف باب العجيب

كالغريب.
 -45الغــــــــــــــــــــول
جبء فً ٍعجٌ ىسبُ اىعشة اَتً:
المنية .كاغتالو:
˺˺غكؿ :غالو الشئي ىغ ٍك ن
ال ك ٍ
اغتالو :أىمكو كاحدة مف حيث لـ ىي ٍدر .ك ي
الغكؿٌ :
السعادة كالجمع أغكاؿ ً
كغيبلف ...كقاؿ ىي مف
قىتىمو ًغيمة...ك ي
الغكؿ بالضـٌ :
الجف كال ٌشياطيف ˹˹.
مردة ٌ
ى

2

الصكر كالثٌياب
كيتمكف في ضركب ٌ
˺˺...فالغكؿ اسـ لكؿ شيئ مف الجف يعرض ٌ
لمسفارٌ ،
3
أف أكثر كبلميـ عمى ٌأنو أنثى ˹˹.
ذك ار كاف أك أثنى إال ٌ
َّ
لما خرج منفردا لـ
˺˺الغكؿ :زعمكا أ ٌف الغكؿ حيكاف شاذ مشكه ال تحكمو الطٌبيعة ك ٌأنو ٌ
يستانًس ك تكحش كطمب القفار كىك يناسب اإلنساف كالبييمة كأنو يتراءل لمف يسافر

فيصد المسافر عف الطريؽ˹˹.4
كحده كطمب في المٌيالي كأكقات الخمكات فيتكىـ أنو انساف
ٌ
 مواضــــــــــــــــع ورود المفــــــــــــــــردة في الميالــــــــــــــي:1
الرمكز اإلسبلمية،مرجع سابؽ  ،ص .234
معجـ ٌ-2لساف العرب،مصدر سابؽ  ،ـ(11ؿ) ،ص.605-604

 -3الحيكاف،مصدر سابؽ ،ـ 3ص.397

-4عجائب المخمكقات ك غرائب المكجكدات،مصدر سابؽ  ،ص.371
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السفرة ( ()4ج-3ص )106-99الحيـ المكج في جزيرة س ٌكانيا
حكاية السندباد  :في ٌ
عراة كممكيـ غكؿ كىـ قكـ مجكس.
لما
حكاية في كيد النساء ومكرىن (ج-3ص (:)174-136حكاية الجارٌية لمممؾ )ٌ :
خرجت البف الكزير غكلة في أبشع منظر بعدما كانت جارٌية حسناء أكىمتو ٌأنيا التٌميمة

بنت الطٌباخ ممؾ األرض ال ٌشيباء ،ككادت تفترسو.

حكاية الممك يونان والحكيم رويان(ج-1ص ( : )16حكاية الكزير لمممؾ ) :حكاية ابف
الممؾ مع الجارٌية التي كجدىا غكلة تريد أف تطعمو ألكالدىا.
حكاية حاسب كريم الدين(ج-3ص :)24جزيرة القركد فييا غيبلف عمبلقة بعضيا عمى
صكرة رؤكس البقر كبعضيا عمى صكرة الجماؿ.
حكاية سيف المموك(ج-3ص : )299-264كقع سيؼ الممكؾ أسير غكؿ في جزيرة
يأكؿ بني آدـ كس ً
اعد أخك سيؼ الممكؾ كقع في جزيرة أىميا غيبلف ثـ كقع في جزيرة فييا
ى
غكؿ عمبلؽ يأكؿ البشر فقتمو ساعد كقسمو إلى نصفيف.
الرعب كالخكؼ مف ال ٌشيطاف كأكؿ لحكـ البشر سكداء ،شر أنكثة
˺˺ ترمز الغكلة إلى ٌ
1
سمبية ،كؿ ما فييا يبمغ حده األقصى ˹˹.
لكنو يتٌصؼ بشكمو
مف عجيب الغكؿ ىك ككنو ابتعد أك ت ٌشكه عف خمقتو الحقيقية كحيكاف ٌ
الجف المرعبيف الذيف يتٌصفكف عمى
( نصفو إنساف كنصفو بشر) ،كأحيانا ينتمي إلى عالـ ٌ
النساء كمكرىف) ك
صفة البشر الستدراج فريستيـ كما حدث البف الكزير في حكاية (كيد ٌ
(حكاية الممؾ يكناف كالحكيـ ركياف كفي حكاية سيؼ الممكؾ ) كيؼ ٌأنو كقع في جزيرة

كمشكه يأكؿ البشر .كعمكما الغكؿ عادة ما يرمز
كلكنو عمبلؽ
ممكيا غكؿ يشبو البشر ٌ
ٌ
الرعب كآلكبلت لحكـ البشر كالحيكانات المفترسة.
إلى ٌ

1
الرمكز اإلسبلمية ،مرجع سابؽ،ص.234
 -معجـ ٌ
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 -46جبــــــــــــــل قـــــــــاف
القـــــــاف:
˺˺ كالقاؼ :حرؼ ىجاء كىك حرؼ مجيكر ،يككف أصبل ال بدال كال زائدا ،كقكلو تعالى:
﴿ ؽ كالقرآف المجيد ﴾ (ؽ اآلية)1:كجاء في التٌفسير أف مجاز قاؼ مجاز الحركؼ التي
السكر نحك :ف ،كألر ،كقيؿ :معنى (ؽ) قضي األمر ،كما قيؿ حـ يح َّـ
تككف في أكائؿ ٌ
بالدنيا مف ياقكتة خضراء كأف
األمر ،كجاء في بعض التٌفاسير أف قافان جبؿ محيط ٌ
ضرتو ،قاؿ ابف سٌيدة :قضينا َّ
أف ألفيا مف الكاك ألف
السماء بيضاء كانما اخض ٌرت مف يخ ٍ
ٌ

األلؼ إذا كانت عينان فإبداليا مف الكاك أكثر مف إبداليا مف الياء ،كا﵀ أعمـ˹˹.1

إف مصدر أسطكرة جبؿ قاؼ ما ركاه المفسركف في تفسير اآلية
˺˺ جبؿ قاؼ الككنيٌ :
الكريمة ﴿:ؽ كالقرآف المجيد ﴾ ( ؽ اآلية  ...)1فعف عمي بف أبي طالب ٌأنو قاؿ:أكؿ ما

عمي الخطايا كيمقكف
عمي بني آدـ يعممكف ٌ
خمؽ ا﵀ األرض عجت كقالت يا رب ال تجعؿ ٌ
عمي الخبائث فاضطربت فأرساىا ا﵀ تعالى بالجباؿ فأقٌرىا ،كخمؽ ا﵀ تعالى جببل عظيما
ٌ
السماء منو يقاؿ لو قاؼ فأحاط بيا كميا كىك الذم أقسـ ا﵀
مف زبرجدة خضراء خضرة ٌ
بو.2˹˹...

مواضــــــــــــــع ورود المفـــــــــــــردة في المـــــــــــــــيالـــــــــــــــي
الحيات
أف ممكة ٌ
حكــــــــاية حاسب كـــــريم الدين(ج-3ص :)24في حكاية حاسب ذكر ٌ
كانت تقضي ال ٌشتاء في جبؿ قاؼ.
الرسكؿ عميو
 كفي رحمة بمكقيا كصؿ لجبؿ قاؼ كثمة كجد ممكا ٌيسبح ﵀ كيصمي عمى ٌ
بالدنيا كك ٌؿ أرض خمقت في
أف جبؿ قاؼ محيط ٌ
الصبلة ك السبلـ كأخبر الممؾ بمكقيا ٌ

الدنيا قبضتيا بيده كيده قابضة بعركؽ األرض.
ٌ

 -1لساف العرب ،مصدر سابؽ ،ـ( 9ؼ) ص 350ص.351

 -2مكسكعة أساطير العرب عف الجاىمية ك داللتيا ،مرجع سابؽ ص.237
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المعجـ

يسبحكف كيستغفركف.
يسبحكف ﵀ ككؿ ليمة جمعة يأتكف لجبؿ قاؼ ٌ
 أيضا كجكد مبلئكة ٌلمجف ممكيا شيبلف.
ك قمعة جكىر تكني تقع خمؼ جبؿ قاؼ كىي مممكة ٌ
˺˺ إف جبؿ قاؼ األصؿ المحتمؿ لكممة قكقاز...ىك مكطف المجيكؿ اإلليي يحيط بو
الجف ˹˹.1
بحر الظٌممات كيرتاده ٌ

 لقد ًابتعد جبؿ قاؼ عف مفيكمو األصمي كجبؿ مف الجباؿ بؿ تعدل ذلؾ إلى ككنوالصعب الكصكؿ
مكطنا ٌ
لمجف كلممخمكقات العجيبة ،فيك يرمز لممجيكؿ كلممستحيؿ كمف ٌ
المسبحيف ﵀
الحيات ترتاده كيتكاجد فيو العديد مف المبلئكة
ٌ
إليو بسيكلة ،فكانت ممكة ٌ
الجف كقمعة (جكىر تكني) التي تكجد ببحر
كحكلو العديد مف الممالؾ التي تعكد إلى ٌ
الظٌممات.
 -47القــــــــــــــــــــرد
جبء فً اىَستطشف فً مو فِ ٍستظشف اَتً:
˺˺ حيكاف معركؼ ككنيتو أبك خالد ،كغير ذلؾ ،كىك قبيح المنظر ،مميح الذكاء سريع
الفيـ ،يتعمـ الصنائع ˹˹.2

مواضـــــــــــــــــــع ورود المفــــــــــــــردة في الميـــــــــــــــالـــــــــــــــــي:
الص ٌبية التي
حكاية تتضمن داء غمبة الشيوة في النساء ودوائيا(ج-2صٌ : )247كانت تعاشر عبدا أسكد ثـ عاشرت قردا ككاف القرد يكافقيا عمى ذلؾ.
-حكاية حاسب كريم الدين (ج-3ص :)24كصكؿ جانشاه لجزيرة القركد كتنصيبو حاكما

عمييا.

السفرة رقـ -03ج-3ص :)99-93جبؿ القركد الذم كاف فيو
حكاية السندباد ٌ ( :كحش أسكد بصكرة إنساف كلو رفيقة مثمو.
1
الرمكز اإلسبلمية،مرجع سابؽ ،ص.248
 معجـ ٌ -2المستطرؼ في ك ٌؿ فف مستظرؼ،مرجع سابؽ ص.457
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المعجـ

السندباد مدينة القركد التي تياجـ
السفرة رقـ -05ج-3ص :)111-106كصؿ ٌ
في ( ٌ
الصباح.
ٌ
الناس ليبل  ،كتختفي في ٌ
حكاية سيف المموك (ج-3ص :)299-264كقع سيؼ الممكؾ في جزيرة تممكيا قركد
ضخمة مثؿ البغاؿ كيحكميا شاب آدمي.
ألنيا قريبة مف اإلنساف ،ينسب إلييا الكعي ال ٌشعبي نفسا كاف
˺˺ يمنًع صيد القركد كأكميا ٌ
حكلتيا مند البدء مف بشر إلى
كانت ىذه ٌ
النفس تتسـ بصفة األذل ٌ
ألف إرادة عمكية ٌ
قركد ˹˹.1
تفضمو
 مف عجيب القرد ابتعاده عف الخمقة التي خمؽ عمييامرة بصفة رجؿ ٌ
ليتحكؿ ٌ
ٌ
حكلت بعض البشر
أف ىناؾ إرادة ٌ
الص ٌبية عمى بني جنسيا ،كما أشرنا سابقا إلى ٌ
ٌ
عمكية ٌ
حد ما ،كأيضا كجكد قركد
تصرفات القرد شبيية باإلنساف إلى ٌ
إلى قركد ،كليذا ٌ
فإف ٌ
ضخمة مثؿ البغاؿ كحاكميا شاب مف بني البشر كىذا ما أدخميا في دائرة العجيب

كالغريب.
 -48القمقـــــــــــــــــــم
جبء فً ٍعجٌ اىيّسبُ اَتً:
الج َّرة .عف كراع كالقي ٍمقيـ ضرب مف األكاني...ك القي ٍمقي ٍـ ما يستقى بو مف
القمقي ٍـ :ى
˺˺ ىك ٍ
نحاس .القمقـ ما يسخف فيو الماء مف نحاس كغيره كالجمع قماقـ ˹˹.2
و
الزىر أك
فض وة ،أك خزؼ
القمقـ ˺˺:القمقـ ىك إناء مف
ّْ
صيني ،يجعؿ فيو ماء ٌ
نحاس ،أك ٌ
الكرد ˹˹.3
مواضــــــــــــــع ورود المــــــــــــــــفردة في المــــــــــــيالي:
1
الرمكز اإلسبلمية،مرجع سابؽ ،ص.254
 معجـ ٌ -2لساف العرب،مصدر سابؽ ـ (12ـ) ص.584-583

 -3كنكز العمـ كالمعرفة ،مرجع سابؽ ،ص.154
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المعجـ

الصياد قمقما مف نحاس
حكاية الصياد مع العفريت (ج-1ص :)14عندما كجد ٌسيدنا سميماف خرج منو عفريت.
مختكـ برصاص عميو طبع خاتـ ٌ
-حكاية عن الجن والشياطين المسجونين من عيد سميمان(ج-3ص :)127-120في

الصياديف قمقمان مف نحاس
اصطاد أحد ٌ
حكاية طالب بف سيؿ لعبد الممؾ بف مركاف :لما ٍ
الصياد خرج
مرصكص مختكمان عميو بخاتـ سميماف بف داكد عمييما السبلـ ،كحيف كسره ٌ
فسمع صكتا منك ار يقكؿ :التٌكبة يا نب ٌي ا﵀ .كأيضا
منو دخاف أزرؽ إلى عناف ٌ
السماء ،ي
الصمكدم،حينما دلٌيـ عمى المكاف الذم فيو القماقـ
الصمد بف عبد ٌ
القدكس ٌ
ال ٌشيخ عبد ٌ

مدة سفرىـ سنتيف ذىابا كسنتيف إيابا.
كقد كانت ٌ

الزىر أك
يسخف فيو الماء أك يكضع فيو ماء ٌ
 مف غريب كعجيب القمقـ ىذا اإلناء الذم ٌالكردٌ ،أنو ابتعد عف ىذا االستعماؿ ليصيح سجنا لبعض المردة كال ٌشياطيف الذيف تمردكا

الجف
سيدنا سميماف كما ىك ٌ
كعصكا ٌ
الصياد مع التٌاجر) كحكاية (عف ٌ
مبيف في حكاية ( ٌ
كال ٌشياطيف المسجكنيف مف عيد سميماف) ،فمعب القمقـ دك ار ميما ككنو الكسيمة الكحيدة
الجبارة.
الجف ىاتو الكائنات الخارقة ك ٌ
التي يردع فييا ٌ

 -49الكركـــــــــــــــــدن
الكركـــــــــــــــــدن:
˺˺حيكاف في جثٌة الفيؿ خمقتو خمقة الثٌكر إال ٌأنو أعظـ منو ذك حافر كىك سريع الغضب
يخافو ساير المخمكقات باليند عمى رأسو قرف كاحد ˹˹.1
النكبة كىك دكف الجامكس كلو قرف كاحد ال يستطيع رفع رأسو
˺˺ حيكاف يكجد بببلد اليند ك ٌ
منو لثقمو ˹˹.2

 -1عجائب المخمكقات ك غرائب المكجكدات،مصدر سابؽ ،ص.402
 -2المستطرؼ في كؿ فف مستظرؼ،مرجع سابؽ ،ص.457
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المعجـ

˺˺ال ىك ٍرىك ىدف(ح) :حيكاف عظيـ الجثٌة مف فصيمة ال ىك ٌٍرىك ىدٌنىيات ،يكاد يككف خاليا مف الكبر
1
قصير القكائـ ،غميظ الجمد ذك حافر كعمى رأسو قرف...كحيد القرف ˹˹.
مواضــــــــــــع ورود المـــــــــــــفردة في المـــــــــــــيالــــــــــــــي:
السندباد إلى جزيرة فييا حيكاف الكركدف
السفرة رقـ  :) 02ذىب ٌ
حكاية السندباد  :في ( ٌ
يرعى فييا مثؿ البقر كجسمو أكبر مف الجمؿ طكلو ( 10أذرع) ،كفيو صكرة إنساف كىك
يحمؿ الفيؿ عمى قرنو كلما يسيؿ دىنو يأخذه لصغاره.
مف عجيب ىذا الحيكاف ىك ًابتعاده عف الخمقة التي كجد عمييا ،كىك كجكده بصكرة
أعظـ كىي ككف جسمو أكبر مف الجمؿ ،كطكلو ( 10أذرع) كاألعجب مف ذلؾ كجكده
الرخ يستطيع حممو إلى
عمى خمقة البشر ،كيحمؿ الفيؿ عمى قرنو الكاحد ،ثـ ٌ
إف طائر ٌ
صغاره ليككف طعاما ليـ كىذا مف باب العجيب.
 -50الكمـــــــــــــــــب
الكمـــــــــــــــــب:شدة
˺˺ كمب:الكاؼ كالبلٌـ كالباء أصؿ كاحد صحيح يد ٌؿ عمى تعمؽ الشيء بالشيء في ى
2
َّ
كجدب مف ذلؾ ال ىك ٍمب كىك معركؼ ˹˹.
كشدة ٌ
˺˺معركؼ كىك نكعاف أىمي كسمكقي.3˹˹...
السمكقية الطٌكيمة المناخر أجكد شما .ك َّ
الحس المٌطيؼ
الش ُّـ العجيب ك ُّ
 الكمب˺˺:كزعـ ٌأف ٌ
ٌ
الناس مف مدحو بالخير
مف ذلؾ...كمما يدؿ عمى قدر الكمب كثرة ما يجرم عمى ألسنة ٌ
كمرة بال ٌذـ...كجرل في طريؽ
مرة بالحمد ٌ
ك ٌ
الشر ،كبالحمد كبال ٌذـ ،حتى ذكر في القرآف ى
الجف ˹˹.4
الفاؿ كالطٌيرة ،كفي ذكر الرؤيا كاألحبلـ  ،كمع ٌ
 -1المنجد في المٌغة ك األعبلـ،مصدر سابؽ ،ص681،682
 -2مقاييس المٌغة،مصدر سابؽ ،ـ ، 5ص.133

 -3المستطرؼ في كؿ فف مستظرؼ،مصدر سابؽ ،ص.458
 -4الحيكاف،مصدر سابؽ،ج 1ص.338
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المعجـ

مواضــــــــع ورود المفـــــــــــــردة في المـــــــــــــيالــــــــــــــي:
السمكقيتيف كىما
حكاية التاجر والعفريت(ج-1ص : )8ذكر ال ٌشيخ الثٌاني حكاية الكمبتيف ٌ
(الجنية).
مدة عشر سنكات .كىي أخت زكجة ال ٌشيخ
جنية ٌ
ٌ
أخكيو سحرتيما ٌ
في حكاية عبد اهلل بن فاضل عامل البصرة مع أخويو (ج-4ص :)285-263لقد كاف
جنية عقكبة ليما عمى ما فعبله
الكمبيف مع عبد ا﵀ بف فاضؿ كىما أخكيو سحرتيما ٌ
بأخكييما.
كيغنيو ال ٌشعر
المدرب الذم يجمٌو
السمكقي
ٌ
الصيد ٌ
˺˺يعتبر الكمب إجماال باستثناء كمب ٌ
ٌ
النجاسة ˹˹.1
القديـ .يعتبر رم از لمق ىذارة ك ٌ
لقد بعد الكمب ىنا عف الخمقة التي خمؽ عمييا فمف عجيب أمره ٌأنو في الحقيقة ىك إنساف
كس ًحر إلى كمب ،ففي حكاية التٌاجر كالعفريت سحرت العفريتة ال ٌشابيف
يسمٌط عميو ٌ
السحر ،ي

إلى كمبتيف سمكقيتيف ،كىي تشبو إلى حد ما حكاية عبد ا﵀ بف فاضؿ(ج)285-4،263
ككأف أفعاليما جعمتيما يرجعاف إلى أرذؿ ًخ ٍمقىة
حكلت العفريتة األخكيف إلى كمبيفٌ ،
حينما ٌ
رمز لمخيانة كليس
كىي الكمب ذلؾ الحيكاف الذم يرمز لمق ىذارة .فجاء الكمب في الحكاية ه
لمكفاء.

 -51مــــــــــــــــرد
ٗسد فً ٍعجٌ اىّسبُ اَتً:
الجف كال ٌشياطيف...
˺˺ المارد :العاتي...المارد مف الرجاؿ:العاتي الشديد كأصمو ىم ىرىدة ٌ
المريد
كالمريد يككف مف ٌ
الجف كاإلنس كجميع الحيكاف ...كجمع المارد ىم ىرىدة كجمع ى

يم ىرداء.2 ˹˹...

المتمبس بكؿ أنكاع الفساد
الجف كاإلنس ىك :المتعرم عف كؿ أنكاع الخير،
ٌ
˺˺المارد مف ٌ
1
الرمكز اإلسبلمية،مرجع سابؽ ،ص.269
 معجـ ٌ -2لساف العرب،مصدر سابؽ ،ـ(3د)  ،ص.491
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المعجـ

مف الشرؾ ،كالكفر ،كاإللحاد كالمعصية ˹˹.1
مواضــــــــــع ورود المفــــــــــــردة في المــــــــــــــيالــــــــــــــي:
حكاية مدينة النحاس(ج-3ص : )136-127أمر سميماف العفاريت بحبس المارد.
الخ ىريج لو خادـ يمبي كؿ الطٌمبات.
حكاية جودر(ج-3ص :)174ى
الجف تسافر في اليكـ سنة كاممة.
البغمة :ىي مارد مف مردة ٌ
يمبي كؿ طمبات جكدر.
مارد الخاتـٌ :
السعادات كىك مرصكد
حكاية معروف اإلسكافي(ج-4ص :)311-285المارد أبك ٌ
لمخاتـ كخادمو.
نبلحظ في حكاية جكدر قدرة المارد العجيبة في االبتعاد عف صفتو األصمية كىي
السحرم يمبي ك ٌؿ طمبات
تصكره كخادـ لمخاتـ ٌ
مرة إلى بغمةٌ ،
تحكلو ٌ
كمرة ٌ
طبيعة خمقتو إلى ٌ
جكدر العجيبة كالغريبة ،كقدرتو عمى التٌكاصؿ مع بني البشر ،ككنو مف العالـ اآلخر غير
المرئي كالمرعب.

 -52معروف اإلسكـــــــــــــافي
ٍعشٗف اإلسنبفً اسٌ ٍ ّنت ٍِ ميَتٍِ.
الم ٍع يركؼُّ :
ضد ُّ
المعركؼ
ؼٍ :
الع ٍر ي
الم ٍن ىك ٍر ،ك ي
الن ٍكر .يقاؿ :أكاله يعرفا أم ىم ٍعركفا ك ى
ضد ي
˺˺ك ى
كالعارفةي :خبلؼ ُّ
كتسديو ˹˹.2
ؼ كالمعركؼ :الجكد ،كقيؿ :ىك ًاسـ ما تىٍبذلو
ٍ
الع ٍر ي
المنكر ك ي
 مواضــــــــــــع ورود المــــــــــــفردة في المــــــــــــيالي:حكاية معروف اإلسكافي(ج-4ص:)311-285

 -1الشيطاف عميو المٌعنة،مرجع سابؽ،ص.16

 -2لساف العرب،مصدر سابؽ ،ـ(9ؼ) ص.286
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الزرابي القديمة ككاف ًاسمو معركفان ،ككانت لو
كاف في مدينة مصر رجؿ إسكافي يرقٌع ٌ
زكجة شريرة حاكمة عميو فاتفؽ أف ىرب منيا يكما كًاختبأ في شارع ميجكر ،فخرج لو
عامر ذلؾ المكاف فطمب منو معركؼ أف ينقمو إلى مدينة بعيدة فأخذه إلى مدينة (لختياف
شداد
لخت ) تبعد عف مصر مسافة سنة كأصبح معركفا فييا خاصة بعد عثكره عمى كنز ٌ

كامتبلكو الخاتـ ،كزكاجو مف بنت ممؾ المدينة بحيث أصبح حاكما ليا بعدما كاف مجرد
إسكافي.
لقد ابتعدت شخصية معركؼ عف أصميا ،ككنو رجبل عاديان إسكافيان إلى قدرتو عمى

الجاف ،ككيؼ كصؿ بمساعدة المارد إلى مدينة (لختياف) ،كحصكلو عمى كنز
التٌعامؿ مع
ٌ
كتحكؿ بكقت
السعادة كحقٌؽ لو المستحيؿ،
شداد
ٌ
المخفي كًامتبلكو الخاتـ الذم جمب لو ٌ
ٌ
ٌ

اء فاحشا كقد طابؽ اسمو صفتو كىذا مف باب العجيب.
كجيز إلى ممؾ معركؼ كثر ٌ
م ثر ن
 -53منــــــــــــــــــــار
النكر كالمنارةي َّ
:الشمعة
ىقذ ٗسد اسٌ ٍْبس ثَعٍِْ األٗه ˺˺:منار :كالمنار كالمنارة مكضع ٌ
السراج ˹˹.1أما المعنى الثٌاني فجاء اسما لؤلنثى:
ذات ٌ

˺˺ منار:اسـ عمـ مؤنث عربي،أصمو مف النكر،معناه:المكاف الذم ينبعث منو النكر.2˹˹ .

مواضـــــــــــــع ورود المــــــــــــــفردة في المــــــــــــــــــــيالي:
السنا مف بنات ممكؾ
حكاية حسن الصائغ البصري(ج-3ص-299ج : )58-4منار ٌ
السابعة مف أـ أخرل كانت تأتي ك ٌؿ
ٌ
الجاف الذيف يسكنكف جزائر الكاؽ كاؽ ،كىي األخت ٌ

السحاب مع كصيفاتيا يمعبف في البحيرة كىناؾ
أكؿ شير إلى بحيرة في قصر جبؿ ٌ
الريش الذم تطير بو مف ببلدىا إلى البحيرة،
شاىدىا حسف حيث تمكف مف أخذ ٍثكبيا ٌ

كظمٌت مع حسف كتزكجتو كأنجبت منو كلديف كلما تم ٌكنت مف ثكبيا أخذت كلدييا كطارت
1
السابؽ ،ـ( 5ر) ص.181
 -المصدر ٌ

 -2معجم األسماء العربية و األجنبية،مرجع

سابق،ص.843
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بيـ كطمبت منو المٌحاؽ بيا إلى جزائر الكاؽ كاؽ ،كما كاف مف حسف إالٌ ٌأنو قطع البرارم
الجف ،حتى كصؿ جزائر الكاؽ كاؽ.
كالقفار ،كالجباؿ كالكدياف بمساعدة أخكاتو مف بنات ٌ
السنا ككنيا عمى صفة اآلدميات ،كتتمتع بجماؿ خارؽ ككانت تأتي
مف عجيب منار ٌ
يمكنيا مف الطٌيراف كككنيا مف
الريش الذم ٌ
إلى البحيرة عمى صفة طير بكاسطة ثكبيا ٌ

الزكاج منو كتآلفيا مع العالـ البشرم الذم
العالـ البلٌمرئي لـ يمنعيا مف االلتقاء بحسف ك ٌ
الجاف .فقد بعدت عف أصميا كتعايشت مع عالـ غير
يختمؼ ًاختبلفا ٌبينا عف عالـ
ٌ
عالميا.

 -54ميخـــــــــــــــــائيــــــــــــــــل
ٍِ اىَعيً٘ أٌضب ّ
أُ ٍٍخبئٍو ٕ٘ ٍِ اىَالئنخ األسثعخ ٗقذ جبء فً عجبئت اىَخي٘قبد
لمنفكس.1˹˹...
السبلـ كىك مككؿ باألرزاؽ لؤلجساد كالحكمة كالمعرفة ٌ
أّٔ˺˺:عميو ٌ

˺˺ ميخائيؿ :اسـ عمـ مذكر عبرم األصؿ ،كىك في األصؿ اسـ عمـ لمبلؾ ،مركب مف
ثبلث كممات«:مي» :مف؟ ك« ؾ» :حرؼ تشبيو « ،كايؿ:ا﵀ ».كالمعنى:مف يشبو ا﵀؟

كيمفظ:ميشيؿ فانظره ˹˹.2

 مواضع ورود المفــــــــــــردة في الميـــــــــــــالــــــــــي:في حكاية حاسب كريم الدين(ج-3ص: )24التقاء بمكقيا بالممؾ ميخائيؿ ،كأخبره الممؾ
النيار كىذا شغمو إلى يكـ القيامة.
مككؿ بتصريؼ المٌيؿ ك ٌ
ٌ
بأنو ٌ
ً
كيسبحكف ا﵀ ككاف الممؾ
التقى بمكقيا بأربعة مبلئكة تحت شجرة عظيمة يستغفركف ٌ
الرابع في
األكؿ في صكرة بني آدـ ،كالثٌاني في صكرة كحش ،كالثٌالث في صكرة طير ك ٌ
صكرة ثكر ،كىـ يستغفركف لكؿ مخمكؽ جاء في صكرتيـ.

 -1عجائب المخمكقات ك غرائب المكجكدات،مصدر سابؽ ،ص.57
 -2معجـ األسماء العربية ك األجنبية ،مرجع سابؽ،ص.355
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بالدىف مشى عمى البحر كًالتقى بالمبلئكة األربعة كىـ
لما دىف بمكقيا رجميو ٌ
كأيضا ٌ
يسيركف عمى البحر مثؿ البرؽ ،كىـ ميكائيؿ ،إًسرافيؿ،جبرائيؿ كعزرائيؿ بعثيـ ا﵀
خرب ألؼ مدينة كأكؿ أىميا ليرمكه في جينـ.
ليمسككا بثعباف عظيـ ٌ
ميخائيؿ ىذا الممؾ الذم يعتبر مف المبلئكة األربعة المقربكف كغير مرئي ،كالذم ال
أف شخصيتو ىنا ابتعدت عف أصميا ككنو مبلؾ غير مرئي
يستطيع البشر رؤيتو ،نبلحظ ٌ
إلى لقائو بآدمي كىك بمكقيا ،كالحديث معو كىذا مف باب العجيب كالغريب.
 -55النـــــــــــــــــــــــــارجــــــــــيل:
جبء رمش اىّْبسجٍو فً اىَ٘س٘عخ اىعشثٍخ اىٍَسّشح مبَتً:
النارجيؿ كيسمى المقؿ اسمو العممي لككككس نيكسيف ار مف الفصيمة
˺˺جكز اليند أك ٌ
النخيمية  ،مكطنو آسيا اإلستكائية...كيزرع بكثرة في سيبلف كالفيميبيف ˹˹.1
وأيضا النأرجيل˺˺:باليمز لغة في النارجيؿ.2˹˹.
 مواضــــــــــــــع ورود المفــــــــــــــردة في المــــــــــــــــيالــــــــــــــي:السندباد إلى
الرابعة ج-3ص :) )106-99عندما كصؿ ٌ
حكــــاية السندبادٌ ( :
السفرة ٌ
النارجيؿ حتى يسمنكا
الناس بدىف ٌ
جزيرة كجد فييا قكمان سكد مف المجكس يقكمكف بدىف ٌ
بسرعة مذىمة ،ثـ يقدمكنيـ لممكيـ الغكؿ.

الدىف
النارجيؿ عف أصمو أك بعد عنو  ،ككنو نباتا يستفاد مف ثماره إلى ٌ
لقد خرج ٌ
العجيب الذم يستخرج منو كمٌما دىف بو اإلنساف تصبح لديو سمنة مفرطة ،كفي لمح

البصر ،كىذا ما كاف يفعمو س ٌكاف الجزيرة المجكس إلشباع ممكيـ الغكؿ الذم ال يأكؿ إالٌ

كخاصة السّْماف  ،دكف أف ننسى كما قمنا سابقا ما لمٌنارجيؿ مف قدرتو في قكة
بني البشر
ٌ
الباه كنفعو لمبكاسير فمديو فكائد عظيمة.

 -1المكسكعة العربية الميسرة ،حسف جبلؿ العركسي،ص.665
 -2القامكس المحيط،مصدر سابؽ،ص.1072
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 -56النجـــــــــــــــــائب
ب ك َّ
النجيب مف اإلبؿ ،كالجمع ُّ
جائب .كقد
ىقذ ٗسدد ٍفشدح اىّْجٍت ثَعْى...˺˺:ك ٌ
الن يج ٍ
الن ي
تكرر في الحديث ً
النجيب مف اإلبؿ مفردان كمجمكعان ،كىك القكم منيا ،الخفيؼ
ذك ير ٌ
نجيب كنجيبة ˹˹.1
السريع كناقة
ه
ٌ

˺˺ في أساطير الحيكاف سبؽ أف رأينا اقتراف اإلبؿ بال ٌشيطاف كال غرابة إذف أف نجد الجمؿ
مف مطايا ّْ
الجف ˹˹.2
الجف.
 -الحكشية مف اإلبؿ ˺˺ :كالحكش مف اإلبؿ عندىـ ىي التي ضربت فييا إبؿ ٌ

العمانية قد ضربت فييا
ٌ
فالحكشية مف نسؿ إبؿ ٌ
الم ٍيرية  ،كالعسجدية  ،ك ي
الجف ،كالعيدية ،ك ى
3
الحكش ˹˹
مواضــــــــــــــع ورود المفـــــــــــــردة في المـيالــــــــــــي:
 حكاية حسن الصائغ(ج-3ص-299ج-4ص :)58المجكسي بيراـ أخرج مف جيبوطببل نحاسا كزخمة مف حرير منقكشة بال ٌذىب كعمييا طبلسـ ،ثـ ضرب الطٌبؿ فمما فرغ

الجف.
ظيرت غبرة حتى انكشفت الغبرة عف ثبلثة نجائب كىي مف ٌ

لما كجد معركؼ كنز شداد كجد
حكاية معروف اإلسكافي(ج-4صٌ : )311-285
كلما أمره بنقؿ الكنز خارج الطٌابؽ األرضي أمر
خاتمان سحريا دعكو فخرج لو مارد الخاتـٌ ،
أعكانو كأكالده أف ينقمبكا إلى نجائب لنقؿ األمتعة.

النجائب ىنا عف خمقتيا ككنيا نكعان مف اإلبؿ تحمؿ المتاع إلى عفاريت
لقد ابتعدت ٌ
الصائغ كمعركؼ
كأعكاف مف ٌ
الجف ،اتٌصفكا بصفتيا كما الحظنا في حكاية حسف ٌ
اإلسكافي ،إالٌ ٌأنيا حافظت عمى دكرىا ككنيا كسيمة نقؿ كرفاىية.

 -1لساف العرب ،مصدر سابؽ ،ـ( 1ب) ص.880

 -2مكسكعة أساطير العرب عف الجاىمية كداللتيا،مرجع سابؽ ،ص. 237
 -3الحيكاف،مصدر سابؽ،ج ، 3ص.428
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 -57النحــــــــــــــــــــــاس
جبء فً ىسبُ اىعشة ٍب ٌأتً:
الدخاف الذم ال ليب
الص ٍفر كاآلنية
ب مف ُّ
النكفٌ :
ي
شديد الحمرة .بضـ ٌ
˺˺ ى
ض ٍر ي
النحاس :ى
فيو ˹˹.1
˺˺ ُّ
النحاس :معدف أصفر˹˹.2
 مواضــــــــــــــع ورود المفـــــــــــــردة في المــــــــــــــيالـــــــــــــــي: -حكاية في شأن الجن المسجونين في القماقم من عيد سميمان عميو السالم(ج-3

ص:)127-120

مدينة النحاس(ج-3ص :)136-127أرسؿ عبد الممؾ بف مركاف رسكلو طالب بف
الرحمة مف أجؿ الحصكؿ عمى قماقـ مف عيد
سيؿ إلى مكسى بف نصير لكي يسيٌؿ لو ٌ
الصمكدم كىك رجؿ عارؼ بيذه
الصمد بف عبد ٌ
القدكس ٌ
سميماف .ففتٌش عف ال ٌشيخ عبد ٌ
األمكر كسافر كثي ار في
الركمي ممؾ اإلسكندرية ككجدكا فيو أبيات
البرارم كالقفار ،فتكجيكا لقصر كاف لداراف ٌ
كعظات ،ككجدكا عفريتا منصكبا عمى عمكد كىك معاقب مف عيد سيدنا سميماف ،فدلٌيـ

فمما صعدكا الجبؿ
فمما كصمكا إلييا لـ يجدكا بابا ٌ
عمى طريؽ مدينة ٌ
لمدخكؿ إلييا ٌ
النحاسٌ ،
خالية عمى عركشيا كالحظكا مكتكبا
أركا فييا قصك ار كقباب كعمارات كأنيا انر كأشجا انر كىي ٌ
ً
كلما أرادكا اجتياز الصُّكر بعد صنع
عمييا عىبر مف سبؽ كىي سبعة ألكاح فييا عظاتٌ ،
ينادينو ككاف أمامو بحر
يخيؿ إليو ٌأنو شاىد جكارم حساف
يسمٌـ كاف كؿ مف يصعد ٌ
ى

الصمد كتمالؾ
فيرمكف أنفسيـ فيمكتكف  ،فمات عدد كثير منيـ حتى صعد ال ٌشيخ عبد ٌ
لرد زائرييا
نفسو بذكر ا﵀ ٌ
فرد عميو كيد ال ٌشيطاف ككاف ىذا حاج انز مف فعؿ أىؿ المدينة ى

الفضة  ،ثـ
بالسمع كال ٌذىب ك ٌ
ففتح ال ٌشيخ الباب فكجد أقكامان مكتى كالمدينة مفتكحة كعامرة ٌ
 -1لساف العرب،مصدر سابؽ ،ـ( 6س) ص.274
 -2معجـ الطٌبلب ،مصدر سابؽ ،ص.578
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حية كىي ترمزيف بنت عمالقة الممكؾ،
كجدكا جارٌية جميمة فاتنة ٌ
كيخيؿ ٌأنيا ٌ
ميتة ٌ
كلكنيا ٌ
الدكؿ فمـ يجدكا شيئا فأغمقكا عمييـ المدينة
أصابيـ قحط سبع سنيف كطافكا بأمكاليـ ٌ
الجارية
كماتكا كمٌيـ ككاف لكح مكتكب عميو :خذكا األمكاؿ كلكف ال تقربكا مف جكاىر ٌ
كلكف العبديف ال ٌذيف يحرساف الجارية قتبله لطمعو.
فتيمككا ٌ
فتقدـ طالب بف سيؿ ٌ

بالسكاف إلى مدينة عجيبة تحرسيا
لقد ابتعدت ىذه المدينة عف ككنيا مكاف آىؿ ٌ
تتغير
األشباح ،ك ٌ
الناس مكتى في أماكنيـ لـ يتغير في صكرتيـ شيء كأغراضيـ كذلؾ لـ ٌ

ككأنيا الزالت عمى قيد الحياة ،كمف
لكنيا بقيت محافظة عمى جسدىا ٌ
حتى ممكتيـ (ميتة) ٌ
بالنحاس ذلؾ المعدف
ككأنيا سميت ٌ
حكليا حارساف يقكماف بحراسة الجكاىر التي عمييا ٌ

الدخكؿ إلييا أم مخمكؽ
األصفر الذم يشبو ال ٌذىب لكثرة كنكزىا كجكاىرىا التي لـ يستطع ٌ
الجف لحراسة باب
نظ ار لمحاجز العجيب الذم كضعو أىؿ المدينة بكضع مردة مف ٌ
المدينة ،كىذا مف باب العجيب كالغريب.

 -58ىــــــــــــــــــــارون الرشيــــــــــــــــــــد
ىقذ جبء فً اىَعجٌ اىعشثً األسبسً ˺˺ :ىاركف بف محمد الميدم (194-145ق-766/
العباسييف،ازدىرت الببلد في عيده بعد أنأحسف إدارتيا دينا ك
809ـ)خامس الخمفاء ٌ
دنيا،تكفي قرب طكس.1˹˹ .أما في كتاب تاريخ الخمفاء فقد جاء فيو:
ٌ
الرشيد ىاركف أبك جعفر بف محمد بف المنصكر عبد ا﵀ بف محمد بف عمي بف عبد
˺˺ ٌ
السبت ألربع عشرة
ا﵀ بف العباس،استخمؼ بعيد مف أبيو عند مكت أخيو اليادم ليمة ٌ
بقيت مف ربيع األكؿ سنة سبعيف كمائة ˹˹.2

 -1المعجـ العربي األساسي  ،محي الديف صابر( د ،ط) ،1989،ص.1249

 -2تاريخ الخمفاء ،السيكطي(جبلؿ الديف عبد الرحماف)، ،تحقيؽ محمد أبك الفضؿ ابراىيـ ،دار الفكر العربي
(د.ط)(د.ت.ط) ص.329
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.مواضـــــــــــــع ورود المــــــــــــــفردة في المــــــــــــــــيالــــــــــــي:

الرشيد مف استحضار العفريتة
حكاية الحمال مع البنات(ج-1ص )30حيث تم ٌكف ىاركف ٌ
ؾ سحرىا عف الكمبتيف كارجاعيما إلى حالتيما األكلى
كالتي كانت مؤمنة كأمرىا بف ٌ

(بنتاف).

 حكاية الوزيرين التي ذكرت فييا أنيس الجميس (ج-1ص.)127 حكاية عمي بن بكار مع شمس النيار(ج-2ص. )48 حكاية ىارون الرشيد مع محمد عمي بن عمي الجوىري (ج-2ص.)190 حكاية ىارون الرشيد مع العجمي (ج-2ص. )199 حكاية ىارون الرشيد مع جعفر والجارية واإلمام أبي يوسف (ج2ص.)201 حكاية أبي محمد الكسالن مع الرشيد(ج-2ص. )204 حكاية بندورة بنت الجوىري مع جبير بن عمير الشيباني (ج-2ص.)231 حكاية ىارون الرشيد مع الشيخ العربي (ج-3ص.)197 حكاية تودد الجارية(ج-2ص. )298 حكاية ىارون الرشيد مع البنت العربية (ج.)197-3 حكاية األصمعي ليارون الرشيد من أخبار النساء وأشعارىن(ج-3ص.)198 حكاية جميل بن معمر ألمير المؤمنين ىارون الرشيد(ج-3ص. )200 حكاية ضمرة ابن المغيرة التي حكاىا ليارون الرشيد(ج-3ص. )204 حكاية أحمد الدنف وحسن شومان مع دليمة المحتالة وبنتيا زينب النصابة (ج-3ص.)207
12
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 حكاية عمي نور الدين مع مريم الزنارية(ج-4ص. )83 حكاية من نوادر ىارون الرشيد مع الشاب العماني(ج-4ص. )208 حكاية عبد اهلل بن فاضل مع أخويو(ج-4ص : )285-263في حكاية ىاركفالسبب في خبلص األخكيف مف عقكبة بنت الممؾ األحمر ممؾ الجاف .
الرشيد حيث كاف ٌ
ٌ
الندماء كالشرب كالخركج عف
الرشيد في األغاني تتكاتر أمامو صكر ٌ
˺˺ كمف يق أر أخبار ٌ
الرشيد
الكقار .كقد اختمؼ المؤرخكف في ٌ
صحة ما نسب إليو مف شرب الخمر .لقد كاف ٌ
الرشيد متناقضتاف ىما
يشرب نبيذ التٌمر عمى مذىب أىؿ العراؽ .كاجتمعت في نفس ٌ
الخكؼ مف ا﵀ كحب الحياة كىذا ما خمؽ عظمتو ˹˹.1
ٍ

كضعيات
الرشيد ،كتفاكتت
ٌ
تـ ذكر فييا الخميفة ىاركف ٌ
عمى مدار ثمانية عشرة حكاية ٌ
الرشيد مف
ال ٌشخصية مف مركزية كثانكية إالٌ ٌ
حكلت شخصية ىاركف ٌ
أف ىناؾ حكايتيف ٌ
خميفة المسمميف المتتبع ألخبار رعيتو إلى كسيط ركحاني حيث استطاع في (حكاية

السحر عف الكمبتيف لتعكدا إلى طبيعتيما
الحماؿ مع البنات) مف استحضار العفريتة كفؾ ٌ
ٌ
كىنا ابتعدت شخصيتو عمى كاقعيا كتم ٌكنو مف التٌعامؿ مع العالـ الخارؽ أال كىك عالـ
الجاف.
ٌ

 أيضا في حكاية عبد اهلل بن فاضل وأخويو (ج-4ص :)285-263كيؼ استطاعالسحر عف أخكم عبد ا﵀ مف كمبيف إلى
مف استحضار
الجنية بنت الممؾ األحمر ،كف ٌ
ٌ
ؾ ٌ
رجميف حيث أرسؿ ليا خطابا قرأتو كاستجابت لطمبو فقد كانت لدل شخصية ىاركف قدرة
عجيبة في التٌعامؿ مع العالـ اآلخر كالتٌفاكض معيـ.
 -59الـــــــــــــــــــــــــــــــــواق واق
تبيف معنى ىذه التٌسمية فمنيـ مف اسما
 الػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػكاؽ كاؽ:لقد اختمفت ٌالدالالت التي ٌ
لنكع مف ال ٌشجر:
1
ضناكم، ،دار صابر،بيركت (ط.1998 )1.ص.18-17
الرشيد  ،سعدم ٌ
 -ديكاف ىاركف ٌ
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اؽ:الجباف .ك شجر تيتى ىخ يذ ًم ٍنو ُّ
ل˹˹ .1أما في لساف العرب فجاء بمعنى:
˺˺الكقك
الد ًك ُّ
ى
الصيف كالكقكاؽ طائر كليس يثبت ˹˹.2
˺˺...ببلد الكاؽ كاؽ :فكؽ ببلد ٌ
أٍب فً اىَ٘س٘عخ اىعشثٍّخ اىٍَسّشح˺˺ :طٍ٘س تنثش ثبىَْبطق اىذبسح ٗتْتطش ثْػفً اىنشح
األسضٍخٍ،بعذا اىَْبطق اىجبسدح ٍِ ًٕٗ.آميخ دطشاد ضجشٌّخٍْ،بقٍشٕب ٍعق٘فخ
3
قيٍال،طٌ٘يخ اَراٍُْ،طفئخ اىشٌص تضع اىجٍض فً اعطبش غٍشٕب ٍِ اىطٍ٘س ˹˹.
مواضع ورود المـــــــــــــفردة في الميــــــــــــــــــالــــــــــــــــي:
الجنية مف ثكبيا
لما تم ٌكنت
ٌ
 حكاية حسن الصائغ البصري (ج-3ص-299ج-4صٌ :)58الريش أخذتو كلبستو كطارت رفقة كلدييا كأخبرت زكجيا إً ٍف ىك رغب في المٌحاؽ بيا أف
ٌ

يمحقيا إلى جزائر الكاؽ كاؽ.

أف جزائر الكاؽ كاؽ سبع جزائر فييا عسكر عظيـ
 أخبر ال ٌشيخ عبد ٌالقدكس حسف ٌ
انية شياطيف كمردة كسحرة كأرىاط
كذلؾ العسكر كمٌو بنات أبكار كس ٌكاف الجزائر الجك ٌ
مختمفة ،ككؿ مف دخؿ أرضيـ ال يرجع كما كصؿ إلييا أحد قط كرجع.

أف ىناؾ جببلن اسمو كاؽ كفيو شجرة أغصانيا تشبو
 كسبب تسمية الجزائر كاؽ كاؽ ٌرؤكس بني آدـ فإذا طمعت عمييا ال ٌشمس تصبح تقكؿ كاؽ كاؽ ككذلؾ إذا غربت.
يحدد مركزىا عادة
الرعب في قمكب المسافريف ٌ
˺˺ كاؽ كاؽ :ىي جزر سرية طالما ألقت ٌ
الرحالة عف
الصيف أك في بحار الياباف ٌ
في بحار اليند ٌ
الدافئة أك بحار سكمطرة ك ٌ
تحدث ٌ
كجكد بشرم فييا لكف ما ذكره المؤرخكف العرب .جميعا يغمب فيو طابع األسطكرة

كالخكارؽ ˹˹.

4

 -1المعجم الوسيط،مجمع اللّغة العربيّة،دار الدّعوة،ط،2ص.2502
 -2لساف العرب،مصدر سابؽ ،حرؼ (ك) ،ص.341

 -3اىَ٘س٘عخاىعشثٍخ اىٍَسشح،دسِ جاله ىعشٗسً،1ً ،ظ.1111
4
الرمكز اإلسبلمية،مرجع سابؽ ،ص.341
 -معجـ ٌ
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لقد بعدت جزر (الكاؽ كاؽ )ككنيا جزيرة عادية يسكنيا بني البشر ،بؿ تعدت ذلؾ
الناس ،كال يسكنيا إالٌ العفاريت كالجاف
مخفية ال يصميا ٌ
كبعدت عف أصميا لتصبح جز انر ٌ
أف س ٌكانيا كميـ بنات أبكار ،كال كجكد لمذكر بينيـ كقد جاءت
كالمردة كاألغرب مف ذلؾ ٌ

في الحكاية مبلئمة إلى ما يرمز إليو اسميا في الكتب ككنيا تكحي بالرٌعب كالكحشة
ألنيا جزر ال طاقة لبني البشر عمى
كالبعد كالفناء ،ككؿ مف كصؿ إلييا ال يرجع أبداٌ ،
العيش فييا.
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القســــم الثانــــي:
الدراســــة

الفصل األول:
بنية المفردات وتصنيفيا
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المبحث األول :طبيعة المفردات من حيث تشكميا في النص :
لقد جاءت جميع المفردات العجيبة كالغريبة في ألؼ ليمة ك ليمة أعبلـ ألشخاص
مقصكديف أك جماد ،مثؿ أسماء البمداف كالبحيرات ك جباؿ ك غيرىا ،كمنو سنرٌكز عمى
ىذه األعبلـ ك ندرسيا باعتبار المٌفظ ك باعتبار الكضع ك باعتبار االستعماؿ
ك أخي ار باعتبار المعنى كمف حيث األصؿ.

/1أسماء المفردات باعتبار المفظ :
مسماه مف غير احتياج إلى قرينة كما
تعريف العمم˺˺:العمـ اسـ يطمؽ عمى ٌمعيف فيعيف ٌ

عرفتو عاد نكرة كالعمـ ال
ىي الحاؿ
ٌ
بالمعرؼ بػ ػ ( اؿ) مثبل فإف فارقت ( اؿ) اإلسـ الذم ٌ
يحتاج إلى مثؿ ىذه القرينة˹˹.

1

لقد جاءت المفردات الغريبة ك العجيبة في ألؼ ليمة ك ليمة باعتبار المٌفظ إلى قسميف
مفردة ك مركبة:
أ /األسماء المفردة :األحمر ،البغؿ ،بمكقيا ،تكدد ،دانياؿ ،جانشاه ،جبرائيؿ ،جكىرة
ً
السمؾ
حاتـ ،الحجر ،الحماـٌ ،
الرخـ ،سعيدة ،سميمافٌ ،
الحية ،الخاتـ ،الخضرٌ ،
ندؿ،السندباد،ال ٌشمردؿ،شمسة،الطٌاككس،الطٌمسـ،العجؿ،قاؼ،القرد،القمقـ،الكركدف
السم
ٌ
ٌ
النحاس.
النجائب ٌ
النارجيؿٌ ،
الكمب  ،معركؼ  ،منار  ،ميخائيؿ ٌ ،
مككنة مف لفظيف أك أكثر
ب /األسماء المركبة  :ك قد جاءت ٌ
م
 تعريف المركب˺˺ :قك هؿمؤلؼ مف كممتيف أك أكثر لفائدة كالمرٌكب ستة أنكاع :اسناد ُّ
ه
1
كعددم˹˹.
مزجي
عطفي ك
كبياني ك
ضافي
كا
ُّ
ُّ
ُّ
ُّ
ُّ
 -1القكاعد الجامعة (صرفا ك نحكا ك أساليب) ،محمد أحمد قاسـ  ،المؤسسة الحديثة لمكتاب طرابمس– لبناف (د.ط)
،2002ص .159
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سنركز ىنا فقط عمى المرٌكبات المكجكدة في المٌيالي:
 )1المركب اإلضافي˺˺ :ما تركب مف المضاؼ كالمضاؼ إليو .مثؿ «كتاب التٌمميذ»

2
المركبات اإلضافية التي جاءت في الحكايات ىي أبك
فضة ،صكـ ٌ
النيار˹˹  .ك ٌ
خاتـ ٌ

البر كالبحر،
ٌ
السعادات ،إرـ ذات العماد ،بدر باسـ ،بديعة الجماؿ ،بركة قاركف ،ج َّنيات ٌ

م ،عبد ا﵀ بف
م عبد ا﵀ البر ٌ
الصائغ ،سيؼ الممكؾ ،عبد ا﵀ البحر ٌ
حاتـ الطٌائي ،حسف ٌ
الرشيد.
فاضؿ ،ىاركف ٌ

عطفي عطفت عمى
لكف (كالبحر) ىي مركب
البر ىي مركب إضافي ٌ
مالحظة :جنٌيات ٌ
ٌ
م ) مركب بياني كصفي ،حاتـ الطٌائي
م ،البر ٌ
البر ،عبد ا﵀ ىك مركب إضافي ( البحر ٌ
ٌ

الرجؿ كضعت لمتٌعييف فقط.
جاءت الطائي ىنا نسبة لطيء قبيمة ٌ

 )2المركب البياني ˺˺:كؿ كممتيف كانت ثانيتيما مكضحة معنى األكلى .كىك ثبلثة أقساـ:
مركب كصفي .مركب تككيدم .مركب بدلي˹˹.3
ك سنركز ىنا عمى المرٌكب الكصفي :
الصفة ك المكصكؼ مثؿ :أكرمت التممي ىذ
 المركب الوصفي ˺˺:كىك ما تألؼ مف ٌ4
أخبلؽ التٌ ً
مميذ المجتيد ˹˹.
المجتيد .طابت
ي
ى
البرم عبد
كمف المرٌكبات الكصفية التي كردت في الحكايات عبد ا﵀ البحرم ،عبد ا﵀ ٌ
ا﵀ بف فاضؿ.

1
الدركس العربية ،مصطفى الغبليني  ، ،ضبطو عبد المنعـ خميؿ ًابراىيـ  ،دار الكتب العممية بيركت لبناف
 جامع ٌ(ط2004 (،)5.ـ  1424-ق ) ج ،1ص.11
2

-المرجع نفسو،ج،1ص.12

3
الصفحة.
 -المرجع نفسو ك ٌ

4
السابؽ،ج ،1ص.12
 -المرجع ٌ
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 )3المركب المزجيُّ ˺˺:
كؿ كممتيف ّْ
ركبتا ك جعمتا كممة كاحدة مثؿ ( بعمبؾ ك بيت لى ٍحـ

ض ىر مكت كسبكيو ˹˹.
كح ٍ
ى

1

المزجية :جكىر تكني.
 كمف المرٌكباتٌ
أ) أسمــــــــاء المفردات باعتبـــــار الوضـــــع :

ىناؾ ما جاء اسما أك لقبا أك كنية:
لمداللة عمى ال ٌذات نحك أحمد ،سامر ،عفيؼ ،أك ىك ما أطمقو
اسم ˺˺:كىك ما كضع ٌ
2
الكالداف عمى مكلكدىما عند الكالدة ابتداءا ˹˹.
كاألسماء ىي:األحمر ،بدر باسـ ،بركة قاركف ،البغؿ ،تكدد ،جكىرة ،حاتـ ،حاسب كريـ
الديف ،الحجر،الحماـ ،الخاتـً ،
السندباد
ٌ
الخ ٍ
ىى
السمؾ ،ال ٌسمندؿ ٌ
الرخـ ،سعيدة ،سميمافٌ ،
ضرٌ ،
ىى
ال ٌشمردؿ ،شمسة ،الطٌاككس ،الطٌمسـ ،العجؿ ،الغزالة ،الغكؿ ،قاؼ ،القرد القمقـ
النحاس.
النجائبٌ ،
الكركدف ،الكمب ،معركؼ ،منارٌ ،
الديف ...أك بذـ نحك
الرشيد ،جماؿ ٌ
المقب «:المٌقب ما أشعر بمدح نحك :المنصكر ٌ
األعمش ،األخفش ،األعشى ...ك قد يأتي لمجرد التٌعييف ،نحك :الطٌبرم ،التٌنكخي
الحمبي ....ك يطمؽ عمى اإلنساف بعد التٌسمية.

3

البر ك البحر) جكىر
كالمفردات ىي :ىإرـ ( ذات العماد) ،جمنار( البحرٌية )ٌ ،
جنيات ( ٌ
م ) عبد ا﵀
الصائغ ) ،عبد ا﵀ ( البحر ٌ
( تكني ) ،حاتـ ( الطٌائي ) ،حسف ( ٌ
(الرشيد).
(البر ٌ
م) ،ىاركف ٌ
الكنية ˺˺:ك ىي مركب إضافي صدره أب نحك :أبك الطٌيب ،أك ٌأـ نحكٌ :أـ المؤمنيف أك
1

الصفحة.
-المرجع نفسو ك ٌ

 -2القكاعد الجامعة ،مرجع سابؽ ص.160
 -3المرجع نفسو  ،ص.160
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1

السعادات ،عبد ا﵀ ( بف فاضؿ ).
كالمفردات ىي أبك ٌ
ج) أسمــــــاء المفردات باعتبـــــار اإلستعمــــــال :

العمى يـ المرتج يؿ ك العمـ المنقك يؿ:
ىناؾ ى
المرتجل˺˺ :كىك ما يكضع مف أكؿ األمر ىعمىمان ،كلـ يستعمؿ في شيء آخر
لعمَم
َ
 )1ا َ
2
قبؿ عمميتو ،نحك :سعاد ،عمراف ،معاكية ˹˹.
الح ىج ٍر
السعادات ،إرـ ،بركة قاركف ،جكىرة ،جكىر تكني ،ى
واألسماء المرتجمة :أبك ٌ
السمندؿ ،سيؼ الممكؾ ،ال ٌشمردؿ شمسة
ال ىح ىماـٌ ،
السمؾٌ ،
الرخـ ،سعيدة ،سميمافٌ ،
الحيةٌ ،
م ،عبد ا﵀ بف فاضؿ قاؼ،القمقـ ،منار
م ،عبد ا﵀ البر ٌ
الطاككس الطٌمسـ ،عبد ا﵀ البحر ٌ
الرشيد.
النجائبٌ ،
ٌ
النحاس ،ىاركف ٌ

 )2العمم المنقول˺˺ :ك ىك مانقؿ إلى العممية بعد أف سبؽ استعمالو في شيء قبؿ
العممية .ك يككف عمى أكجو ˹˹.

3

سنختص بذكر فقط األكجو المطمكبة:
ك
ٌ
 المصدر :ب ٍدر باسـً ،ض ٍر.
الخ ٍ
ى
السمؾ ،الطٌاكس ،العجؿ ،الغزالة ،الغكؿ القرد
 اسم الجنس  :البغؿٌ ،الرخـٌ ،
الحيةٌ ،
الكركدف ،الكمب.
الفعل :تكدد.
الديف ،الخاتـ.
 اسم الفاعل  :حاتـ  ،حاتـ الطٌائي  ،حاسب كريـ ٌ1
2
3

السابؽ،ص.160
-المرجع ٌ

الصفحة .
المرجع نفسو ك ٌالصفحة.
المرجع نفسو ك ٌ11
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 اسم المغعول  :معركؼ . صفة مشبية  :حسف ،بديعة .مالحظة :لقد جاءت األسماء المرتجمة أكثر مف المنقكلة.
د) أسمــــــاء المفردات باعتبــــــــــار المعنى:

خصي:
سنختص فقط بالعمـ ال ٌش
شخصي ك عمـ الجنس ك ىنا
ىناؾ قسماف :عمـ
ٌ
ٌ
ٌ
العمم الشخصي ˺˺:كىك اسـ يختص بكاحد دكف غيره مف أفراد جنسو ،نحك :أحمد سعيد
محمد ˹˹.

1

أف ك ٌؿ المفردات جاءت تنتمي إلى العمـ ال ٌشخصي فيي تد ٌؿ عمى المفردة نفسيا
نبلحظ ٌ
دكف غيرىا مف أفراد جنسيا.
و -أسماء المفردات من حيث األصل:
بي ك القسـ الثٌاني أصموي
لقد جاءت المفردات الغربية ك العجيبة قسميف قسـ أصمو عر ٌ
أعجمي:
ٌ
أ -المفردات ذات األصل العربي:

البر ك البحر
السعادات ،األحمر ،بدر باسـ ،بديعة الجماؿ ،البغؿ ،تكددٌ ،
 أبك ٌجنيات ٌ
الحية الخاتـ
جكىرة ،حاتـ ،حاتـ الطٌائي ،حاسب كريـ ٌ
الصائغٌ ،
الديف ،ى
الح ىجر ،حسف ٌ
ً
الس ىمندؿ ،سيؼ الممكؾ ،شمسة الطٌاككس
ضرَّ ،
الخ ٍ
الرخـ ،سعيدة  ،سميماف  ،الطٌمسـ ٌ ،
البرم ،عبد ا﵀ بف فاضؿ ،العجؿ الغزالة ،الغكؿ ،قاؼ
الطى ٍم ىس ٍـ ،عبد ا﵀ البحر ٌ
م ،عبد ا﵀ ٌ
النحاس.
النجائب ٌ
القرد ،القمقـ ،الكركدف ،الكمب ،معركؼ ،منارٌ ،

كقد جاءت المفردات كما ذكرنا سابقا بيف ما ىك لفظ مفرد ك بيف ما ىك مركب.
ب/المفردات ذات األصل األعجمي:
1

السابؽ ،ص.161
المرجع ٌ122

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

بنية المفردات وتصنيفيا

الع يج يـ :جمع األى ٍع ىجًـ الذم ال
الع ىج يـً :خ ي
الع ىر ًب...ك ي
الع ٍر ًب ،ك ى
بلؼ ي
الع ٍج يـ ك ى
˺˺عجم :ي
ً
الع ٍر ي
الع ىج ٍـ .فكأنو جمع الجمع ،ك كذلؾ ي
جمع ى
يي ٍفص يح ،ك يجكز أف يككف ي
ب جمعي
الع ٍج يـ ى
ص ىح بالعجمية ،ك
الع ىر ًب...ك رجؿ أى ٍع ىج ًم ُّي ك ٍ
أع ىج يـ إذا كاف في لسانو يعجمة ،ك إف أى ٍف ى
ى
1
الع ٍجمةي ˹˹.
كبلـ أى ٍع ىج يـ ك أى ٍع ىج ُّ
مي ىبٌي يف ي
 -المفردات ذات األصل األعجمي:

 إ َرم ذات العماد. قارون :اسـ عمـ مذكر عبرم .المادة رقـ (.)08
 بموقيا :أنظر ٌ دانيال :اسـ عمـ مذكر عبرم تكراتي .المادة رقـ(.)11
 جانشاه :انظر ٌ -جبرائيل ˺˺:اسـ عمـ مذكر عبرم ˹˹.

2

المادة رقـ(.)13
 جمنار البحرية :أنظر ٌالمادة رقـ(.)32
 السندباد :انظر ٌالمادة رقـ (.)35
 الشمردل :أنظر ٌ -ميخائيل ˺˺:اسـ عمـ مذكر عبرم األصؿ ˹˹.

3

 ىارون:اسم علم مذكر عبرالمادة رقـ(.)59
 واق واق :أنظر ٌ -1لساف العرب،مصدر سابؽ ،ـ 12حرؼ (ـ) ص.449-448
 -2معجـ األسماء العربية ك األجنبية،مرجع سابؽ،ص.78
3
السابؽ،ص.355
 -المرجع ٌ
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بي جاءت أكثر مف المفردات ذات األصؿ
 نبلحظ ٌأف المفردات ذات األصؿ العر ٌ
األعجمي إالٌ ٌأنو تكجد مفردات تنتمي إلى عالـ العجيب كالغريب  ،العالـ الخارؽ غير
ٌ
الجاف فيناؾ مفردات جاءت أسماء لممكؾ كممكات ،أك أبناء كبنات
المرئي أال كىك عالـ
ٌ
ممكؾ ك ىناؾ مفردات ما جاءت اسما لقمعة أك مدينة كأيضا ىناؾ مفردات دلٌت عمى
مفصمة في معجـ المفردات كقد كرد
ألنيا
أعكاف
الجاف سنذكرىا عمى سبيؿ ال ٌذكر فقط ٌ
ٌ
ٌ
أما الثٌانكية المساعدة فأشرنا
الكثير منيا إالٌ ٌأننا رٌكزنا فقط عمى ال ٌشخصيات المركزٌيةٌ ،

إلييا فقط.

المادة رقـ(.)01
 أبو السعادات :أنظر ٌالمادة رقـ(.)03
 األحمر :أنظر ٌالمادة رقـ(.)04
 بدر باسم :أنظر ٌالمادة رقـ(.)05
 بديعة الجمال :أنظر ٌالمادة رقـ(.)13
 جمنار البحرية :أنظر ٌالمادة رقـ(.)15
 جنيات البر والبحر :أنظر ٌالمادة رقـ(.)17
 جوىر تكني :أنظر ٌالمادة رقـ(.)39
 عبد اهلل البحري :أنظر ٌالمادة رقـ(.)46
 جبل قاف :أنظر ٌالمادة رقـ(.)53
 منار السنا :أنظر ٌالمادة رقـ(.)57
 مدينة النحاس :أنظر ٌالمادة رقـ(.)59
 -واق واق :أنظر ٌ
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المبحث الثـــــــــــاني :البنية الصرفية لممفردات العجيبة والغريبة
 تعريف الصرف لغة واصطالحا:أ -الصرف لغة:
الصرؼ :الزيادة كالفضؿ ˹˹.
˺˺ ٌ

1

عرفو األستراباذم بقكلو :التٌصريؼ ًع ٍمـ بأبنية الكممة كبما
ب -الصرف اصطالحاٌ ˺˺ :
كصحة  ،كاعبلؿ  ،كادغاـ  ،كامالة كبما
يككف لحركفيا مف :أصالة  ،كزيادة  ،كحذؼ ،
ٌ
يعرض آلخرىا مما ليس بإعراب كال بناء مف الكقؼ كغير ذلؾ ˹˹.2

الصرفي مقياس كضعو عمماء العرب لمعرفة أحكاؿ بنية
 الميزان الصرفي ˺˺:الميزاف ٌالصرفية ˹˹.3
الكممة ،أك أكزانيا ٌ
 أصول الميزان الصرفي:لما كاف أثر الكممات العر ٌبية يرجع إلى جذكر مؤلٌفة مف ثبلثة أحرؼ ،جعؿ عمماء
˺˺ ٌ
مككنا مف ثبلثة أصكؿ ،ىي :ف-ع-ل .كجعمكا الفاء تقابؿ
الصرفي َّ
العرب الميزاف ٌ

الحرؼ األكؿ مف أصؿ الكممة ،كالعيف تقابؿ الحرؼ الثٌاني مف ىذا األصؿ،كالبلٌـ تقابؿ
أما حركات الميزاف فيي نفس حركات الكممة المكزكنة ˹˹.
الحرؼ الثٌالثٌ ،

4

 -1القكاعد الجامعة ،مرجع سابؽ ،ص.7
2
الصفحة.
 -المرجع نفسو،ك ٌ

 -3المكسكعة الثقافية العامة عمـ الصرؼ ،راجي األسمر ، ،إشراؼ إميؿ يعقكب،دار الجيؿ،بيركت (د.ط)(.د.ت.ط)

ص.5

4
السابؽ،،ص.5.
 -المرجع ٌ
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الصيغ بيف ما ىك مف االسـ المجرد الثٌبلثي مثؿ:
مف خبلؿ الجدكؿ نبلحظ ٌأنو قد تباينت ٌ
ً ً
ً
الحٌية كالتي قمنا ˺˺ :ىي في
ف ىع ٍؿ مثؿ إً ىرٍـ  ،فى ٍعؿ :ىب ٍدر ف ٍعمىة:بً ٍرىكة  ،مفى ىع ٍؿ :ىح ىج ٍر فى ٍعمة :ى
1
كج ًعمىتىا ياء شديدة ˹˹.
األصؿ ىح ٍي ىكة فأدغمت الياء في الكاك ي
ً
المجرد.كىي:ف ىعؿ ،فى ٍعؿ
الصيغة الغالبة ىي صيغة االسـ الثٌبلثي
ًف ًع ٍؿً :خ ٍ
ضر .كقد كانت ٌ
ًف ٍعمة ،فى ىع ٍؿً ،ف ًع ٍؿ ،في ٍع يؿ ،ثـ االسـ الثٌبلثي المزيد بحرؼ :أى ٍف ىع ٍؿ،فاعؿ،فعيمة ،فعاؿ ،فى ٍك ىع ٍؿ،ثـ
الرباعي المجرد :فى ٍعمً ٍؿ،في ٍعمي ٍؿ
االسـ الثٌبلثي المزيد بحرفيف :فى ٍعبلف ،فاعكؿ مفعكؿ فعائؿٌ .
كمف الرباعي المزيد بحرؼ :فى ىعمَّ ٍؿ كمف الخماسي المجرد:فى ىعمَّ ٍؿ ،فى ٍعمىمى ٍؿ ،كمف الخماسي
ً ً
الرباعي
المزيد بحرؼ :ف ٍعبلليؿ.كقد جاءت مف الفعؿ الثٌبلثي المجرد صيغة،فى ىعؿ ،كمف ٌ
صيغة :تى ىف ٍعمي ٍؿ.

الزيادة:
أما مف حيث اإلشتقاؽ ك ٌتعريف االسم الجامد:
˺˺ ىك االسـ الذم لـ يي ٍؤ ىخ ٍذ (أم:لـ ييشتؽ) مف غيره ،نحكً ":د ٍرىىـ" ،ك" ىح ىجر" ،ك" ًس ّْكيف"
ك"د ٍرس" ˹˹.2
ى
لقد جاءت األسماء الجامدة أقؿ مف األسماء المشتقٌة.
األسمــــــــــاء الجـــــــــــامدة ذات األصـــــــــل العربي:
الر ىخ ٍـ ،السَّمؾ ،السَّمندؿ شمسة
الح ىماـ ،ى
الب ٍغؿ ،جكىرة ،ى
ىب ٍدر باسـ ،بً ٍركة قاركف ،ى
الحَّيةٌ ،
النحاس.
العجؿ ،قاؼ ،القرد ،القمقـ ،الكركدف ،الكمب ،منارٌ ،
تعريف االسم المشتق:

 -1لساف العرب،مصدر سابؽ ـ،14ص( 273م).
 -2عمـ الصرؼ ،مرجع سابؽ.ص.98
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َّ
(أم:اشتؽ) مف غيره ،كمصدر االشتقاؽ ىك
˺˺ االسـ المشتؽ ىك :االسـ الذم أخذ
المصدر عند البصرييف ،كالفعؿ عند الككفييف ،نحك" :دارس"،ك"متىعمّْـ" ،ك"جريح"
ك"مستشفى" ˹˹.1

مادتيا ككثرة استعماليا:
 لقد كردت األسماء المشتقة بكثرة لغ ازرة ٌتكدد،جنيات البر كالبحر ،حاتـ ،حاتـ الطٌائي
السعادات ،األحمر،بديعة الجماؿ،
ٌ
أبك ٌ
الديف ،الحجر ،حسف الصائغ ،الخاتـً ،
ضر ،سعيدة ،سميماف ،سيؼ
حاسب كريـ ٌ
الخ ٍ
ى
ى ىٍ
م ،عبد ا﵀ بف فاضؿ الغزالة
م ،عبد ا﵀ البر ٌ
الممكؾ ،الطٌاككس ،الطٌمسـ ،عبد ا﵀ البحر ٌ
النجائب.
الغكؿ ،معركؼٌ ،

جدول يوضح كيف جاءت صيغ المفردات العجيبة والغريبة
الكممــــــــــــة

الوزن

السعادات
أبك ٌ

.السعادات:جمع سعادة :مف االسـ الثٌبلثي المزيد بحرفيف.
أبك :فىعي ٌ
فعالة
مف االسـ الثٌبلثي المجرد.
ًف ىع ٍؿ
مف االسـ الثٌبلثي المجرد.
ىب ٍدر:فعؿ.

بديعة الجماؿ

بديعة:فعيمة.

بركة قاركف

الجماؿ:فعاؿ
ً
بركة:ف ٍعمة
قاركف:فاعكؿ

مف االسـ الثٌبلثي المزيد بحرؼ.
مف االسـ الثٌبلثي المجرد.

البغؿ

فى ٍعؿ

مف االسـ الثٌبلثي المجرد.

جبرائيؿ

فعبلليؿ

الرباعي المزيد بحرؼ
مف الفعؿ ٌ
مف االسـ الخماسي المجرد.

جنف

فعؿ

مف الفعؿ الثٌبلثي المجرد.

إً ىرٍـ
بدر باسـ

المالحظــــــــة

باسـ:فاعؿ.

تكدد

مف االسـ الثٌبلثي المزيد بحرؼ.
مف االسـ الثٌبلثي المزيد بحرؼ.

مف االسـ الثٌبلثي المزيد بحرفيف.

تىفى ٍعمي ٍؿ

1
السابؽ ص.98
 -المرجع ٌ
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جنيات البر
ٌ
كالبحر

الب ٍر:فى ٍعؿ
ى

جكىرة

فكعمة

ىج ٍك ىى ٍر تكني

:فكع ٍؿ.
ىج ٍك ىى ٍر ى

حاتـ

فاعؿ

حاتـ الطٌائي

حاتـ:فاعؿ.

بنية المفردات وتصنيفيا

جنيات:فعميات.
ٌ

مف االسـ الثٌبلثي المزيد بحرفيف.

الب ٍحر:فىعؿ
ى

مف االسـ الثٌبلثي المجرد.

مف االسـ الثٌبلثي المزيد بحرؼ

مف االسـ الثٌبلثي المجرد.

مف االسـ الثٌبلثي المزيد بحرؼ.

تكني:اسـ أعجمي

مف االسـ الثٌبلثي المزيد بحرؼ

مف االسـ الثٌبلثي المزيد بحرؼ.
مف االسـ الثٌبلثي المزيد بحرؼ.

الطٌائي:فاعؿ

حاسب كريـ

حاسب:فاعؿ.

الديف
ٌ

كريـ:فعيؿ

مف االسـ الثٌبلثي المزيد بحرؼ.

الديف :فىعيؿ
ٌ
فى ىع ٍؿ

مف االسـ الثٌبلثي المزيد بحرؼ

الح ىج ٍر
ى
حسف الصَّائًغ
ىح ىماـ

الحٌية
ى

الخاتـ
ً
ضر
الخ ٍ

مف االسـ الثٌبلثي المزيد بحرؼ.
مف االسـ الثٌبلثي المجرد.
مف االسـ الثٌبلثي المجرد.

حسف:فى ىع ٍؿ
الصائًع:فاعؿ
ٌ
فعاؿ

مف االسـ الثٌبلثي المزيد بحرؼ.

فى ٍعمىة

مف االسـ الثٌبلثي المجرد.

مف االسـ الثٌبلثي المزيد بحرؼ.

فاعؿ
ًف ًعؿ

مف االسـ الثٌبلثي المزيد بحرؼ.

الر ىخ ٍـ
ٌ
سعيدة

فى ٍعؿ

مف االسـ الثٌبلثي المجرد.

فعيمة

مف االسـ الثٌبلثي المجرد

سميماف

اسـ تصغير لسمماف عمى كزف

مف االسـ الثٌبلثي المزيد بحرؼ.

فعبلف

مف االسـ الثٌبلثي المزيد بحرفيف ألنو
مختكـ بألؼ كنكف زائدتيف.

فى ىع ٍؿ
فى ىعمَّ ٍؿ
سيؼ:فى ٍعؿ.

مف االسـ الثٌبلثي المجرد.

ىس ىم ٍؾ

سمندؿ

سيؼ الممكؾ

مف االسـ الٌرباعي المزيد بحرؼ.

مف االسـ الثٌبلثي المجرد.
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الممكؾ:فعكؿ

مف االسـ الثٌبلثي المزيد بحرؼ.

شمردؿ

فع ٍم ٍؿ
ى

مف االسـ الخماسي المجرد.

طاككس

فاعكؿ

سم ٍـ
طى ٍم ى
عبد ا﵀

فى ٍعمى ٍؿ

م
البحر ٌ

ا﵀:لفظ جبللة

شطف
شمسة

م
عبد ا﵀ البر ٌ

فى ىع ىؿ

فى ٍعمة

مف االسـ الٌرباعي المجرد
مف االسـ الثٌبلثي المجرد

عبد:فى ٍعؿ.

ا﵀:لفظ جبللة

مف االسـ الثٌبلثي المجرد

البرم:فى ٍعمي

فاضؿ

ا﵀:لفظ جبللة

ً
الع ٍجؿ

ىعفى ىر
غزالة

فاضؿ:فاعؿ
ًف ٍعؿ
فى ىع ىؿ
فعالة

الغ ٍك يؿ
ي
ًق ٍرد
قي ٍمقي ٍـ

في ٍع يؿ
ًف ٍعؿ
في ٍعمي ٍؿ

معركؼ

مف االسـ الثٌبلثي المزيد بحرفيف

البحرم:فعمي

عبد ا﵀ بف

ب
ىك ٍم ٍ
ىم ىرىد

مف االسـ الثٌبلثي المجرد.

عبد:فى ٍعؿ.

عبد:فى ٍعؿ.

كركدف

مف الفعؿ الثٌبلثي المجرد

مف االسـ الثٌبلثي المجرد.
مف االسـ الثٌبلثي المجرد.
مف االسـ الثٌبلثي المجرد.

مف االسـ الثٌبلثي المجرد المزيد بحرؼ.
مف االسـ الثٌبلثي المجرد.
مف االسـ الثٌبلثي المجرد.

مف االسـ الٌرباعي المجرد.

فى ٍعمىمى ٍؿ

مف االسـ الٌخماسي المجرد

فى ىع ىؿ

مف الفعؿ الثٌبلثي المجرد.

مف االسـ الثٌبلثي المجرد.

فعؿ
ٍ

مف االسـ الثٌبلثي المزيد بحرفيف.

مفعكؿ
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منار

فعاؿ

ميخائيؿ

فعبلليؿ

النجائب
ٌ

فعائؿ

مف االسـ الٌخماسي المجرد.

في ىعاؿ

مف االسـ الثٌبلثي المزيد بحرفيف

ىاركف:فاعكؿ.

مف االسـ الثٌبلثي المزيد بحرفيف.
مف االسـ الثٌبلثي المزيد بحرفيف.

ين ىحاس

ىاركف الرشيد

مف االسـ الثٌبلثي المزيد بحرؼ.

مف االسـ الثٌبلثي المزيد بحرؼ.

الرشيد:فعيؿ

الصفحات
الصرؼ مف ٌ
مالحظة :األكزاف مأخكذة مف المكسكعة الثٌقافية العامة ،عمـ ٌ
رقـ.97-93-92-91-89-88-5:
التعميــــــــــــــــــــق:
أصميو (أىىب ىك) بفتح الباء ألف جمعو (آباء) مثؿ :قىفىا كأقفاء ىكىرَّحا ك ٍأرحاء
˺˺ األب ٍ1
فالذاىب منو كاك ألنؾ تقكؿ في التثنية (أبكاف) ˹˹.
˺˺ الباء في مثؿ :أب ،كالخاء في مثؿ :أخ ،كالميـ في مثؿ:حـ ،كىي حركؼ اإلعراب
كانما الكاك في (أبكؾ) كاأللؼ في (أىىباؾ) كالياء في مثؿ( :أبيؾ) نشأت مف إشباع
الحركات ،مثمما تختمؼ عمى
الح ٌجة في ذلؾ أف الباء في (أب) تختمؼ عمييا
ي
الحركات ،ك ي
ىي:حرؼ اإلعراب ،كانما ىذه الحركات التي ىي
سائر الحركؼ ،كذلؾ يدؿ عمى أنيا
ٍ

األلؼ
أشبعت ،فنشأت عنيا ىذه الحركؼ التي ىي الكاك ،ك
الضمة ،كال ىك ٍسرة ،كالفتحة
ي
ٍ
ٌ
2
الياء ˹˹.
،ك ي
إبدال األلف بالواو أو الياء:

المحكلة ،كىي ك ٌؿ ألؼ أصميا الياء كالكاك المتحركتاف كقكلؾ:
أما المنقمبة فيي˺˺ :األلؼ
ٌ
ٌ
كما أىشبييما مما قمبت كاكه أك ياؤه ألفا فكؿ مف الكاك كالياء تقمب
ضى ى
قاؿ كباع كقى ى
كغ ىاز ى
1
الب ىغا،دار اليدل لمطباعة
الرازم(اإلماـ محمد أبك بكر)، ،ضبط كتخريج كتعميؽ.مصطفى ديب ي
 مختار ٌالصحاح ٌ ،
كالنشر،عيف مميمة،الجزائر( ،ط1990 )4.ـ،ص.10

 -2في لغة األدب كأدب المغة ،ابراىيـ خميؿ ،بحكث كدراسات.مجدالكم لمنشر كالتكزيع(،ط1429.)1.ق

.2008ص.117121
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بالرد
ب ا
اب مف ثىىك ى
تحركت كانفتح ما قبميا نحك :ثى ى
كغز مف ىغ ىزىك كيعرؼ األصؿ ٌ
ألفا متى ٌ
ع:يثيكب ،ىي ٍغزك˹˹.1
إلى المصدر:الثىكاب كا ى
لغ ٍزك ،أك بالمضار ى
الغ ٍكؿ عمى كزف في ٍع يؿ.
فالغكؿ مف غاؿ الذم مضارعوي ىي يغك يؿ فى ي
كمنو ي

المبحث الثالث :تصنيف المفردات إلى حقول معجمية
سنكضحو في
لقد كردت الكائنات العجيبة كالغريبة بصكر مختمفة في الحكايات كىذا ما
ٌ
الجدكؿ التٌالي:
الشخصيات الغريبة و الحيوانات العجيبة

األشياء واألماكن العجيبة

المخموقات الالمرئية

السعادات
أبك ٌ

والغريبة

(الجان)

العجيبة

والغريبة

بدر باسـ

البغؿ

إرـ ذات العماد

بمكقيا

حماـ

بركة قاركف

األحمر

تكدد

الرخـ
ٌ

جكىر تكني

بديعة الجماؿ

دانياؿ

السَّمؾ

الح ىج ٍر
ى

جمنار البحرٌية

جانشاه

الطٌاككس

الخاتـ

جنيات البر كالبحر
ٌ

جبرائيؿ

ً
العجؿ

ال ٌشمردؿ

جكىرة

حاتـ الطٌائي

الغزالة

الطٍَّم ىسـ

حاتـ

الديف
حاسب كريـ ٌ

الغكؿ

جبؿ قاؼ

السمندؿ
سعيدة ٌ

الصائغ
حسف ٌ

القرد

القمقـ

شمسة

سميماف

الكركدف

النارجيؿ
ٌ

م
عبد ا﵀ البحر ٌ

 -1المسائؿ الصرفية في لساف العرب البف منظكر جمعيا كدراستيا ،لخضر عساؿ، ،دار أـ الكتاب لمنشر كالتكزيع
(ط1432،)1.ق.2011-ص.67-66
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ٌ

الكمب

مدينة ُّ
النحاس

سيؼ الممكؾ

النجائب
ٌ

جزرالكاؽ كاؽ
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منار

م
عبد ا﵀ البر ٌ
عبد ا﵀ بف فاضؿ
معركؼ
ميخائيؿ
الرشيد
ىاركف ٌ
كما نريد اإلشارة إليو بخصكص المخمكقات البلٌمرئية فقد كرد ذكر ىذه المخمكقات بكثرة
الدكر
في المٌيالي ،كلكف رٌكزنا في دراستنا عمى المخمكقات الميمة كالتي كاف ليا ٌ

النص العجائبي إالٌ أننا أشرنا إلى جميع تمؾ
الرئيس في ٌ
الرئيس،أك نقكؿ المحرؾ ٌ
ٌ
المخمكقات مع ذكر الحكاية التي كرد فييا ذكر تمؾ المخمكقات في جدكؿ سيأتي الحقا.
طبيعــــــــــــة االســــــــــــــــــــم:

النص العجائبي ،فكثي ار ما يككف االسـ مشحكنا
تدخؿ طبيعة االسـ في تأثيره في ٌ
الرغبات أك داال عمى المكقع أك المكانة التي يرغب األىؿ لكصكؿ ابنيـ ليا.
باألحبلـ ك ٌ
كاالسـ في الحكايات العجيبة يدخؿ في كؿ منعطفات الحكاية بؿ كأحيانا يحمؿ عنكاف

الديف˹˹ ˺˺حكاية
الحكاية كما في حكاية ˺˺تكدد الجارٌية˹˹ ˺˺،حكاية حاسب كريـ ٌ
السمندؿ˹˹
السندباد˹˹˺˺،حكاية زكاج بدر باسـ بف شيرماف ببنت الممؾ ٌ
ٌ
الصائغ البصرم˹˹˺˺،حكاية عبد
˺˺ حكاية سيؼ الممكؾ كبديعة الجماؿ ˹˹˺˺،حكاية حسف ٌ
م˹˹˺˺،حكاية عبد ا﵀ بف فاضؿ عامؿ البصرة مع
م كعبد ا﵀ البحر ٌ
ا﵀ البر ٌ
أخكيو˹˹˺˺،حكاية معركؼ اإلسكافي˹˹.
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الراكم ما السـ ال ٌشخصية
فقد كرد اسـ البطؿ في تسع حكايات كقبؿ ٌ
الدخكؿ فييا ٌ
يكضح ٌ
أىمية كما السمو مف مكانة تساعد عمى التٌكاصؿ كاالرتباط مع ال ٌشخصية كتتبعيا
مف ٌ

فتصبح ىناؾ ألفة بيف القارئ كال ٌشخصية ،كما في حكاية بدر باسـ ˺˺:استكفت جمنار أياـ
حمميا كجاء أكاف الكضع فكضعت غبلما كأنو البدر في تمامو ...فسمكه (بدر باسـ)˹˹.

كقد تتكلٌى ال ٌشخصية بنفسيا التٌصريح باسميا مثؿ :حكاية ( سيؼ الممكؾ ) أيضا:
السؤاؿ
فقاؿ:أنا ابف الممؾ األزرؽ ممؾ الجاف ،بعد حكار دار بيف ال ٌشخصيف ،بصيغة ٌ

تتميز بو
كالجكاب كذلؾ لئلفصاح عف اسـ ال ٌشخصية ،كقد تسمى ال ٌشخصية بأىـ ما ٌ
النساء فالمرأة في المٌيالي ال تذكر إالٌ عمى ٌأنيا فاتنة كجميمة مثؿ :بديعة الجماؿ
خاصة ٌ
ٌ

ككأنيف سكاء
الممكة جكىرة  ،الممكة شمسة  ،حتى ٌأنو ال يكاد التٌفرقة
بينيف في الجماؿ ٌ
ٌ
القكم المحارب
كقد
ٌ
تستمد ال ٌش ٌ
القكة مف اسميا مثؿ :سيؼ الممكؾ ،الممؾ البطؿ ك ٌ
خصية ٌ

السند الذم ركب البحار
السندباد سيد نير ٌ
في سبيؿ الكصكؿ إلى محبكبتو ،كذلؾ ٌ
كاألىكاؿ مف أجؿ مغامراتو ،فاألفعاؿ كاألسماء التي تؤخذ منيا أسماء المفردات ليا تأثير

النص.
كبير في ٌ
الدكر المركزم الذم
أف اختيار االسـ لو دكر ميـ في الحكاية ككذلؾ في ٌ
كمنو نبلحظ ٌ
النص بأكممو.
يقكـ بو البطؿ كفي لغة ٌ
ككذلؾ معنى االسـ ينطبؽ عمى ال ٌشخصية فمثبل :بديعة الجماؿ ،فبديعة ˺˺:أصيمة ال
1
بأنيا فاتنة كمبيرة كعبلكة إلى ذلؾ
الحكاية
كفي
،
مثيؿ ليا ˹˹
تـ كصؼ بديعة الجماؿ ٌ
ٌ
الجاف.
ىي بنت ممؾ
ٌ

درة ثمينة ˹˹ ،2كفي الحكاية ىي جميمة كفاتنة كىي بنت ممؾ البحر كىي تشبو
جوىرةٌ ˺˺ :
الجكىرة في قيمتيا.
˺˺بدر باسم˹˹ -:بدر ˺˺:أسرع كسمي القمر بد ار ألنو يبادر بالغركب عند طمكع
الشمس˹˹.1

 -1مكسكعة األسماء العربية كمعانييا ،مرجع سابؽ.2003،ص. 20
 -2المرجع نفسو،ص.28
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 باسم ˺˺:الذم يبتسـ ˹˹.2س ْن ˺˺ :الجيد مف كؿ شئ ˹˹.3
 َح َيتزكج
م ،كاف حسف مميح الكجو حسف الخمؽ ك
ٌ
الصائغ البصر ٌ
في حكاية حسف ٌ
استحؽ أف ٌ
الجاف كيعيش حياة حسنة.
ممكة كىي بنت ممؾ
ٌ
 وظائف الشخصيات العجيبة والغريبة من خالل الميالي:كتكزعت عمى مكاقؼ مبلئمة ،حيث تداخمت ال ٌشخصيات
لقد تنكعت ال ٌشخصيات ٌ
ككأنيا
افية ٌ
افية ،ككذلؾ جعمت ىذه ال ٌشخصيات الخر ٌ
يخية بال ٌشخصيات الخر ٌ
اقعية أك التٌار ٌ
الك ٌ

اس ىما
اقعية دكف أف يستبعد ذلؾ أك يستنكر ،فيناؾ
ٌ
شخصيات ك ٌ
ٌ
شخصيات مف حممت ٍ
شخصيات
كفعالة كىناؾ
كىناؾ مف ذكرت بدكف اسـ  ،كىناؾ
ٌ
ٌ
شخصيات جاءت رئيسة ٌ

شخصيات الحكايات العجيبة كالغريبة جاءت معظميا
أما بخصكص كظائفيـ فإف
ٌ
ٌ
ثانكيةٌ ،
أما ال ٌشريرة فقميمة ،كلكف برغـ قمٌتيا كاف دكرىا بارز في تحديد مسار األحداث
ٌ
طيبةٌ ،

افية كالخارقة.
كتباينت ال ٌشخصيات مف مساعدة
ٌ
اصة ال ٌشخصيات الخر ٌ
كمضادة لمبطؿ كبخ ٌ
 -1الشخصيات الرئيسة:
بدر باسـ ،بديعة الجماؿ ،تكدد ،جانشاه ،جكىرة ،حاتـ ،حاتـ الطٌائي ،حاسب كريـ

السندباد ،سيؼ الممكؾ ،شمسة ،عبد ا﵀
ٌ
الصائغ ،الخضر ،سميمافٌ ،
الديف ،حسف ٌ
الرشيد ،كجاءت كمٌيا
م ،عبد ا﵀ البر ٌ
البحر ٌ
م ،عبد ا﵀ بف فاضؿ ،معركؼ ،منار ،ىاركف ٌ

طيبة عدا حاتـ ابف الممؾ األزرؽ الذم اختطؼ دكلت خاتكف ابنة تاج
شخصيات مسالمة ٌ
ٌ
الممكؾ ممؾ اليند كاحتجزىا في قصره.
 -2الشخصيات الثانوية:

 -1المرجع نفسو،ص.99
 -2المرجع نفسو،ص.98

 -3المرجع نفسو،ص.108
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كخاصة الجاف
تميزت ال ٌشخصيات الثٌانكية بككنيا (مساعدة ،أك مضادة) لمبطؿ
لقد ٌ
ٌ
كسنقكـ بذكرىا كسيرد تفصيميا في الجدكؿ الذم سيأتي الحقا.
الجف كالعفاريت فيي قكل خارقة تعايشت مع البطؿ سمبا كايجابا
كسنرٌكز ىنا عمى ٌ
يسخر كؿ قكاه لمحاربتو ،كنبلحظ في
فمنيا مف ٌ
يقدـ ك ٌؿ ما بكسعو لممساعدة ،كمنيا ما ى

ضد لذلؾ
المحركة
ثنائية (مسمـ  ،كافر) كىي
إما مع أك ٌ
ألؼ ليمة كليمة كجكد ٌ
ٌ
لمجني ٌ
ٌ
أما الكافر أك الكافرة فيك يعيؽ
الجني أك
الجنية المؤمنة تساعد البطؿ ٌ
ٌ
كتمد يد العكف لوٌ ،
ٌ

الصعمكؾ الثٌاني) العفريت
طريقو ٌ
كتقدمو ،ففي حكاية الحماؿ مع البنات( ،في حكاية ٌ
عدة صكر مف الحيكانات.
جرجيس بف رحمكف بف ابميس كىك شرير
متحكؿ ل ٌ
ٌ
كفي حكاية " سيؼ الممكؾ كبديعة الجماؿ " :حاتـ ابف الممؾ األزرؽ اختطؼ دكلت

الجنية نكر اليدل أرادت
خاتكف كقتمو سيؼ الممكؾ  ،كذلؾ في [ حكاية حسف البصرم ]
ٌ
الجبار.
قتؿ حسف كمحاربتو بعسكرىا ٌ
الجني كاف مضادا لمبطؿ بعمؿ كاحد كىك الخطؼ أك تحكيؿ
كىنا نبلحظ كيؼ أ ٌف
ٌ
كلكف ىذه األفعاؿ تساعد عمى اظيار قدرة
ال ٌشخصية إلى صكرة حيكاف ،أك محاكلة قتمو ٌ
القكة الخارقة بالعقؿ ،كتم ٌكنو مف اإلرتحاؿ
البطؿ كتحممو كتم ٌكنو مف التٌغمب عمى ىذه ٌ

الزمف ،كفي
كالتٌنقؿ بيف الممالؾ كالجزر كالبحار كخكض األىكاؿ ،كقدرتو عمى خرؽ ٌ
األخير ينتصر دائما الخير عمى الشر ك تحقؽ ال ٌشخصية ىدفيا.

ضد البطؿ( :خرج عفريت في
الصكر
بخاصة عندما يككف ٌ
ٌ
ص ٌكر العفريت بأقبح ٌ
لقد ي
كالصكارم ،كفـ كالمغارة
كالقبة كأيد كالمدارم ،كرجميف
السحاب كرجبله في التٌراب ،برأس ٌ
ٌ
ٌ

ككأف قبح
كالسراجيف ،أشعت أغبر ) ٌ
كأسناف كالحجارة ،كمنخار كاإلبريؽ ،كعينيف ٌ
العفريت يأتي مكازيا لخبث عممو مف خطؼ كفعؿ دنيء.

جنية مؤمنة
إالٌ ٌأنو يكجد عفاريت مساعدة
كالحية ،في حكاية [ عبد ا﵀ بف فاضؿ ] كىي ٌ
ٌ
المتصكر في شكؿ
الجني
أداه معيا عندما أنقذىا مف
ردا لمجميؿ الذم ٌ
ساعدت عبد ا﵀ ٌ
ٌ
ٌ
ثعباف كاف كزي ار لمممؾ األسكد.
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السعادات الذم ساعد معركؼ
كذلؾ في حكاية [ معركؼ اإلسكافي ] :خادـ الخاتـ أبك ٌ
ابي.
غني كممؾ عمى مدينة بعدما كاف
ٌ
ٌ
إسكافيا يرقع الزر ٌ
كحكلو إلى رجؿ ٌ
جني ،شيطاف ،مارد ،في الحكايات فأحيانا تطمؽ عمى نفس
كقد تبايف كركد كممة عفريتٌ ،
كمرة لقٌب
ال ٌشخصية كأحيانا ال كما في حكاية ٌ
(فمرة لقٌب بالعفريت ٌ
الصياد مع العفريتٌ :
الجني.
الجف المارقيف كاسمو صخر
بالمارد كقيؿ ٌأنو مف ٌ
ٌ
مادة جنف)
تتميز بيا كؿ تسمية (أنظر ٌ
أف التٌسمية تطمؽ عبثا كليس صفة ٌ
فنبلحظ ىنا ٌ
يتميز بصفة الطٌيراف مثؿ :حكاية " معركؼ اإلسكافي "( :عندما
الجف ما كاف ٌ
فيناؾ مف ٌ

طيار) ،أيضا منيـ مف ىك
خرج لو عامر ٌ
الديار كىك طكيؿ القامة كمخيؼ كىك عفريت ٌ
الجف
غكاص في حكاية " سيؼ الممكؾ كبديعة الجماؿ "( :الممؾ األزرؽ كىك حاكـ عمى ٌ
ٌ
الطيراف كالغكص معا.
الجف مف ىك قادر عمى ٌ
ٌ
الغكاصة) ،كىناؾ مف ٌ
الطيارة ك ٌ

تصــــــــــــــــــــــــــــــــورات الــــــــــــــــــــــــــــجـــــــــــــــــــــــن:
عدة منيا مف ىك عمى صفة
الجف تشكمكا في صكر ٌ
أف ٌ
مف خبلؿ الحكايات نبلحظ ٌ
بني آدـ ( كبديعة الجماؿ ،ىشمسة ،سعيدة  ،حاتـ) كمنيا مف جاء عمى صفة الحيكانات:

الصبية كالكمبتيف:
ٌ
الحماؿ مع البنات "(:حكاية ٌ
كالحيات كالجماؿ كالبغاؿ مثؿ :حكاية " ٌ
لجني في صكرة ثعباف) كفي حكاية معركؼ
تصكرت
الجنية في صكرة ٌ
ٌ
حيث ٌ
حية كا ٌ

الجاف كلو أكالد كأعكاف ينقمبكف عمى صكر
اإلسكافي  :مارد الخاتـ الذم ىك سمطاف عمى
ٌ
نجائب كبغاؿ.

متنكعة كمختمفة مف أعمى
أف كظائؼ ٌ
نبلحظ ٌ
الجف في الحكايات العجيبة كالغريبة جاءت ٌ
درجة إلى أدناىا.
الجاف.
السعادات:ىك سمطاف عمى أعكاف مف
ٌ
 فأبك ٌالجاف.
 األحمر :ىك ممؾ عمىٌ
 بدر باسـ :ىك ابف الممؾ ال ٌشيرماف.111
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الجاف.
 بديعة الجماؿ :بنت الممؾ شيياؿ ممؾٌ
 جمنار البحرٌية :بنت ممؾ البحر.السمندؿ ممؾ البحر.
 جكىرة :بنت الممؾ ٌ حاتـ :ابف الممؾ األزرؽ ممؾ الجاف. السَّمندؿ :ممؾ الجاف ممؾ البحر.م :مف أكالد البحر.
 عبد ا﵀ البحر ٌالجاف.
 منار :بنت ممؾٌ
السعادات الذم
السابقة الذكر كمٌيا ممكؾ كأكالد أك بنات ممكؾ عدا أبك ٌ
فيذه ال ٌشخصيات ٌ
السحرم.
ىك مارد لمخاتـ ٌ
الرئيسة فكردت
أما باقي ال ٌشخصيات الخارقة فتمثٌمت في أعكاف
ٌ
لمجاف ،كحتى ال ٌشخصيات ٌ
ٌ
ميمة ،فبدر باسـ ابف الممؾ شيرماف ،تكدد ىي جارٌية كلكف بعمميا
كمٌيا ذات مراكز ٌ

تكصمت إلى مكانة مرمكقة كاعجاب الخميفة بيا  ،جانشاه ابف ممؾ
كسعة معرفتيا ٌ
النبي دانياؿ حسف
الديف ابف
العجـ،حاتـ الطٌائي صاحب الجكد كالكرـ  ،حاسب كريـ ٌ
ٌ

المخفي ،سميماف الحكيـ نبي ا﵀
النبي
الخضر
ميمة  ،سيدنا
ٍ
ٌ
الصائغ صاحب مينة ٌ
ٌ
ٌ
الغني بالبصرة  ،سيؼ الممكؾ  ،ابف الممؾ عاصـ بف صفكاف
ٌ
السندباد ٌ
الرجؿ المشيكر ك ٌ

غنيا بعد فقر  ،معركؼ الذم أصبح ممكا بعد أف كاف
الصياد الذم أصبح ٌ
م ٌ
عبد ا﵀ البر ٌ
الرشيد .ك ٌؿ ال ٌشخصيات لعبت دك ار فعاال كمحركا رئيسا
ٌ
اسكافيا  ،كأخي ار الخميفة ىاركف ٌ

النص.
كككنت معجما ميما لمفردات كاف ليا األثر البالغ في ٌ
ألحداث الحكاية ٌ
كالجدكؿ التٌالي يبيف الحكايات التي كرد فييا ذكر الجاف ككظائفيـ.
الشيطان

العفريت

الجني

ح-التاجر والعفريت(:العفريت صاحب

حكاية الصبية والكمبتين ح/جودر:
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المارد
 -مدينة النحاس:

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
تزكج ال ٌشيخ مف عفريتة مؤمنة.
الحكاية)ٌ :

في حكاية الحمال:

ج -الصياد مع التاجر:

الجني في صكرة ثعباف
ٌ
الجنية المسممة.
ك
ٌ

خرج عفريت مف قمقـ نحاس:رأسو في
السحاب كرجبله في التٌراب برأس كالقبة كأيد
ٌ
كالصكارم كفـ كالمغارة
كالمدارم،كرجميف
ٌ
كأسناف كالحجارة كمنخار كاإلبريؽ كعينيف

كالسراجيف أشعث أغبر.
ٌ
ح/الحمال مع البنات:
الصعمكؾ :العفريت جرجيس بف رحمكف
ح ٌ
لعدة صكر
بف ابميس كىك شرير كىك
متحكؿ ٌ
ٌ
مف الحيكانات.

ح/في شأن الجن والشياطين:
العفريت داىش بف األعمش عصى سميماف

كلو جناحاف عظيماف ك 4أياد كاآلدمييف

كالسباع فييما مخالب كلو شعر في
كأيدم ٌ
كأنيما
كأنو أذناب الخيؿ كلو عيناف ٌ
رأسو ٌ

جمرتاف كلو عيف ثالثة في جبيتو كعيف الفيد

النار أسكد طكيؿ.
يمكح منيا شرر ٌ
 حكاية في شأن الجن:العفاريت التي تخرج مف القماقـ.
 حكاية الوزير نور الدين مع شمسالدين:
طياراف كالعفريت متحكؿ.
العفريتة كالعفريت ال ٌ
ح /حسن البصري:
العفريت دىنش بف فقطش كىك طياٌر.
السبعة الذيف يحكمكف  49قبيمة
 العفاريت ٌكىـ أنكاع(مف لدييـ رؤكس ببل أبداف أك

ح /في شأن الجن

الجف
والشياطين:ممؾ ٌ
الدمرياط.
حكاية في كيد النساء:
الرابع حكاية
اليكـ ٌ
(الجارٌية) :ابف ممؾ
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العبد+البغمة

أمر سميماف العفاريت بحبس

شيطاناف.

المارد.

حكاية جودر:

ح /معروف اإلسكافي:

حارس القصر

لما دعؾ الخاتـ خرج لو مارد
ٌ
كىك سمطاف عمى أعكاف مف

اشي كىك
طك ٌ
شيطاف

كعدة عسكره  72قبيمة
الجاف ٌ
ٌ
كؿ قبيمة عددىا  72ألفا ككؿ
كاحد مف األلؼ يحكـ عمى
 1000مارد ككؿ مارد يحكـ
ألؼ عكف ككؿ عكف يحكـ

الجف.
ٌ

 1000شيطاف ككؿ شيطاف

ح /في شأن الجن

جني.
يحكـ عمى ألؼ ٌ

الحية
والشياطين:إخكة ٌ
المسممة أعينيـ في

صدكرىـ.
حكاية الكزير نكر الديف
الجنية التي تسكف

المقابر.

الديف:
ح /حاسب كريـ ٌ
ابنة ممؾ الجاف شمسة.
ممؾ الكحكش:شاه بدرم

شماخ عصى
الجني ٌ
ٌ
الجف.
ممؾ
كىك
سميماف
ٌ
العكف طمشكف.
الممؾ شيبلف.
العكف قراطس.
العكف شمكاؿ.
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السعادات
اسـ المارد أبك ٌ
ح /الصياد مع العفريت:
ذكر العفريت كمرة ذكر
الجف
بالمارد كىك مف ٌ
الجني.
المارقيف كاسمو صخر
ٌ
حكاية جودر:
 البغمة ىي مارد مف مردةالجف.
ٌ
الرعد
 -مارد الخاتم :اسمو ٌ

القاصؼ.
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أبداف ببل رؤكس كمنيـ عمى صفة الكحكش
السباع).
كمنيـ عمى صفة ٌ
الديار
ح /معروف اإلسكافي :خرج لو عامر ٌ

كىك طكيؿ القامة كمخيؼ كىك عفريت

جف الطيارة.
 -حكاية زواج الممك

بدر باسم بن شيرمان:

طياٌر.

جمنار البحرٌية

حكاية جودر :العفاريت أبناء الممؾ األحمر

الممكة فراشة

كىـ بصفة سمؾ.

حكاية حسن :بيراـ أخرج نجائب مف الجف
(عفاريت).

السمندؿ
الممؾ ٌ
الممكة جكىرة
الممؾ صالح.
يعيشكف في الماء
ح /سيف المموك:
بديعة الجماؿ
شماخ بف شاركخ
الممؾ ٌ
الممؾ شيياؿ
ابف الممؾ األزرؽ(جفطياٌريف كغكاٌصيف)
الممؾ حاتـ.

الجنية مرجانة (خادمة).
ٌ
ح /حسن البصري:
الجاف في
بنات الممكؾ
ٌ
السحاب.
جبؿ ٌ
الجاف سبعة بنات
بنات
ٌ
عبد القدكس عـ البنات
حصاف مف الجاف.
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الريش بف بمقيس
أبي ٌ
بنت معيف ي ٍخ ً
ضع
ي
الجف
اإلنس ك ٌ
القائدة :شكاىي (أـ

اىي)الجنيات
الدك
ٌ

الممكات:نكر اليدل

السنا.
أخت منار ٌ
الصباح-شمس
نجـ ٌ

الدر-
الضحى-شجرة ٌ
ٌ

قكت القمكب -شرؼ
البنات.
الجف.
األحصنة مف ٌ

ح/حاسب :التقى بمكقيا

الجاف ممكيـ
بقكـ مف
ٌ
صخر كىـ مسمميف.

الطيكر
ح/حاسب:ممؾ ٌ
الشيخ نصر.
ٌ

ح/عبد اهلل البري:

م
الجني:عبد ا﵀ البحر ٌ
ٌ
ح/عبد اهلل بن فاضل:

الجنية:سعيدة بنت
الحية
ٌ
ٌ
أميا
الممؾ األحمر ك ٌ

مباركة كالثٌعباف كزير
الممؾ األسكد كاسمو

درفيؿ.
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الفصل الثاني

الداللة الرمزية لممفردات
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المبحث األول :الفعالية الرمزية لمكائنات الحيوانية
تعريف الرمز لغة واصطالحا
أ -تعريف الرمز لغة:
الرٍم يز :تصكيت خفي بالمٌساف كاليى ٍمس ك يككف تحريؾ ال ٌشفتيف بكبلـ غير مفيكـ
˺˺رمزَّ :
الرٍم يز إشارة كايماء بالعينيف
بالمٌفظ مف غير إبانة بصكت إنما ىك إشارة بال ٌشفتيف .كقيؿ ٌ
ُّ
ت إليو مما ييباف بمفظ بأم شئ
كالحاجبيف كال ٌشفتيف كالفـ .ك َّ
أشر ى
الرٍم يز في الم ىغة كؿ ما ٍ
كرىم ىز ىي ٍريم يز ىرٍم ناز ˹˹.1
أشرت إليو بيد أك بعيف .ى
ب -تعريف الرمز اصطالحا:
˺˺كىك العبلمة التي تحيؿ إلى الشئ الذم تشير إليو بفضؿ قانكف غالبا ما يعتمد عمى
التٌداعي بيف أفكار عامة ك يطمؽ عمييا (بيرس) اسـ العادات كالقكانيف كىي عنده أكثر
الداؿ كالمدلكؿ أك المشار
العبلمات تجريدا كما يبلحظ في ىذا المستكل أ ٌف العبلقة بيف ٌ

االسكاد كداللتو عمى الحزف أك الفرح
إليو ىي عبلقة
ٌ
عرضية ك غير معممة مثؿ البياض ك ٌ
الرمكز التي تدرسيا األنثركبكلكجيا ˹˹.2
كىذا مف ٌ
فالرمز ىك عبارة عف حركات تقكـ بيا إحدل الحكاس لئلبانة دكف التٌمفظ بما تخفيو
إذا ٌ
الٌنفس فقط مجرد حركات ،كما جاء في القرآف الكريـ قاؿ تعالى ((:قىا ىؿ ىر ّْ
اج ىع ٍؿ لًي
ب ٍ
ؾ أى َّال تي ىكمّْ ىـ
ىء ىايةن قىا ىؿ ىء ىايتي ى

َّ
شى
اس ثى ىبلثىةى أىَّي واـ إًالَّ ىرٍم ناز ىكا ٍذ يك ٍر َّرَّب ىؾ ىكثً نا
ير ىك ىسّْب ٍح بًا ٍل ىع ّْ
الن ى

كً
اإل ٍب ىكا ًر)) سورة آل عمران-اآلية.41:
ى
كيرتبط الرمز ٌ ً
فالرمز ىك الكسيمة
بالداللة ارتباطا كثيقا ،ألٌنو يتٌخذ قيمتو مما يد ٌؿ عميوٌ .
ٌ
المثمى لتحقيؽ الغايات كايصاؿ أحاسيس ك رغبات ال يمكف إدراكيا كال التٌعبير عنيا مف
 -1لساف العرب ،مصدر سابؽ ،ـ(.5ر -ز) ،ص.417

2

الداللة المقارف ،حازـ عمي كماؿ الديف  ،مكتبة اآلداب.القاىرة (ط .2007-1428 )1,ص.19
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معينة رٌبما كاف عاج از اإلنساف عف التٌصريح
دكنو .إذا فيك كسيمة ناجحة لبمكغ أىداؼ ٌ
الرمز الذم يمنح ال ٌشخصيات في الحكايات العجيبة كالغريبة سمة
بيا مباشرة  ،فيمجأ إلى ٌ
اإلنفتاح ،كاإلمتداد ،ككثرة التأكيؿ ،فيك يدخؿ القارلء في عالـ ال حدكد لو .كيدفعو إلى
الغكص في الحكاية كتتبع ال ٌشخصية رغـ اعتماده عمى الحدس فقط.
الرمزية مستقمة في
مرت بمراحؿ ك أطكار كثيرة ،فمف ٌ
الناحية األدبية استعممت ٌ
الرمزية ٌ
˺˺ ك ٌ
مطمع القرف التٌاسع عشر ،عنكانا لكتاب أصدره العالـ األلماني ˺˺فريدريؾ كركزر˹˹اسمو
الرمزية كالميثكلكجيا لدل الشعكب القديمة˹˹ ،كفيو يذكر المؤلؼ أف كينة آسيا القدامى
˺˺ ٌ
الرمزية بكصفيا
قد نقمكا معارفيـ ٌ
الدينية العميا إلى الطٌبقات ال ٌشعبية بطريقة مجازية .أما ٌ

النصؼ الثٌاني مف القرف التٌاسع عشر
مذىبا أدبيا ك حركة فنية فقط نشأت تحديدا في ٌ
الرمزية بطابع الغمكض
مناكئة لمك ٌ
اقعية الطٌبيعية ،كالمذىب البرناسي في شكميتو  ،كتتسـ ٌ

الركحي˹˹.1
كاىتماميا بجكىر األشياء  ،كجكىر الكائنات ٌ

لقد تنكعت ال ٌشخصيات في ألؼ ليمة ك ليمة ،لدرجة المزج بيف ال ٌشخصيات الخرافية
بالرمكز ،التي تعبر
كال ٌشخصيات التٌاريخية في آف كاحد  ،فحكايات المٌيالي العجيبة مميئة ٌ
عف رغبة اإلنساف في امتبلؾ القدرة عمى تغيير األشياء  ،ك اليركب مف الكاقع ،ألف

فنية راقية
لمرمكز القدرة لجعؿ المضمكف داال كمعب ار مما جعؿ اإلنساف يبحث عف كسائؿ ٌ
ٌ
يصرح بيا مباشرة.
إليصاؿ رغباتو ك تطمعاتو دكف أف ٌ
الرمز عند الببلغييف كناية قميمة الكسائط خفية المٌكازـ فتشير إلى قريب منؾ بأسمكب
˺˺ك ٌ
خفي˹˹.2إذا فيك فضاء كاسع يعبر فيو اإلنساف عف خمجاتو دكف خكؼ أك حرج أك سمطة
مف ىـ أكثر سمطة منو .

1
الرمز في الشعر العربي ،ناصر لكحيشي، ،عالـ الكتب الحديث إربد-األردف (ط 1432)1.ق2011-ـ.ص.120
 ٌ -2الصكرة الرمزية في الشعر العربي الحديث ،نجاة عمار اليمالي ،إصدارات مجمس الثقافة العاـ (د.ط)2008ـ

ص.47
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الرمز كالشئ المحسكس المشار إليو لكجكد
الرمز كممة تتضمف الٌتشابو المكجكد بيف ٌ
˺˺إف ٌ
الرامز˹˹.1
حست بيما ٌ
عبلقة ٌ
الرمز كالمرمكز أ ٌ
مخيمة ٌ
سببية بيف ٌ
الرمكز أك ال ٌشخصيات ذات الطٌابع
لقد أبدعت
ٌ
المخيمة ال ٌشعبية عندما استخدمت ٌ
األسطكرم  .كفؽ رؤية معينة أراد ايصاليا لمقارئ ك قد أضفت عمى بعض ال ٌشخكص

الرمز نابعا
يا.الم ًي ُّـ أف يككف استخداـ ٌ
التي لـ تدخؿ مف قبؿ عالـ األسطكرة طابعا أسطكر ي
الرحمة البشرٌية كالمتمثمة في المغامرة في
ضمف تجربة معاشة كرمز ٌ
السندباد ألنو يمثؿ ٌ
سبيؿ كشؼ المجيكؿ .

سنركز في ىذا المبحث عمى مفردات الكائنات الحيكانية ألف معظـ المفردات المكجكدةانية أك شخصيات خارقة (غير
في المعجـ تجسدت في
شخصيات إما بشرٌية أك حيك ٌ
ٌ
أما
مرئية) كالبعض مف المفردات كىك بالشيء القميؿ جاءت
ن
أسماء لمدف أك أشياءٌ ,

انية
إما
انية أك بشرٌية امتازت بطابع خارؽ كالكائنات الحيك ٌ
شخصيات حيك ٌ
ٌ
الغالب منيا فيك ٌ
السمؾ ،الطٌاككس ،العجؿ ،الغزالة  ،القرد ،الكركدف،
البغؿ،الح ىم
ىي:
ٌ
ى
اـ،الحيةٌ ،

الكمب،النجائب.
ٌ

-1البغل :المادة رقم(7أنظر المعجم):
اؿ ك ً ً
كف)).
قالى
كىا ىكز ىينةى ىكىي ٍخمي ي
الحم ىير لتىٍرىك يب ى
تعالى((:كا ٍل ىخٍي ىؿ ىكالبً ىغ ى ى
ؽ ىما ىال تى ٍعمى يم ى
ى
سكرةالنحؿ[اآلية.]8
فاىية التي أرادىا ا﵀ لعباده.
الر ٌ
ترمز البغاؿ إلى الخدمة ك ٌ

2

حكاية [ التاجر مع العفريت ]:

في حكاية ال ٌشيخ الثٌالث المتضمنة داخؿ حكاية [ التٌاجر مع العفريت ] قاؿ ال ٌشيخ˺˺ :أٌييا
الجاف إ ٌف ىذه البغمة كانت زكجتي.3˹˹...في ىذه الحكاية البغمة ىي
السمطاف ك رئيس
ٌ
ٌ
1

السابؽ،ص.47
-المرجع ٌ

2
الرمكز اإلسبلمية،مرجع سابؽ.ص.119
 ينظر،معجـ ٌ -3ألؼ ليمة ك ليمة،مصدر سابؽ ،ج 1ص.13
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الجزار التي كانت ساحرة  ،حيث
زكجة ال ٌشيخ  ،كقد يسمٌط عمييا العقاب مف طرؼ ابنة ٌ
َّ
حكلتو إلى صكرة
تمكنت مف إبطاؿ ٌ
السحر الذم يسمط عمى ال ٌشيخ مف قبؿ زكجتو التي ٌ

ماء بو سحر كطمبت منو أف
كمب فطمب ال ٌشيخ مف ابنة الجزار أف تسحر زكجتو فأعطتو ن
ير ٌشو عمى زكجتو ،فخرجت مف صكرتيا البشرٌية إلى صكرة بغمة ،فانحطٌت مف صكرة
إنساف إلى جنس غير محبذ مف الحيكاف ك ىك البغمة عقابا ليا عمى فعمتيا.

المسحكر الذم بسبب قدرتو
الزكجة الخائنة ،ك ابنة ٌ
ت كبلِّ مف ٌ
استي ٍخ ًد ىم ٍ
الجزار الماء ٌ
لقد ٍ
اني  ،كلكف نبلحظ أنو حتى
يتـ التٌحكؿ مف الجنس البشر ٌ
العجيبة ٌ
م إلى الجنس الحيك ٌ

الداخمي
بعدما يح ٌكلت أ
المرة إلى بغمة ،فإف التٌحكؿ كقع عمى الجسد فقط ،أ ٌما اإلدراؾ ٌ
لم ٌشخصية الممسكخة فبقي عمى حالو ،فالعقؿ الزاؿ بشريان كدليؿ ذلؾ لما التفت إلييا
الجني ˺˺:أصحيح ىذا فيزت رأسيا كقالت باإلشارة نعـ ىذا صحيح ˹˹.1
ٌ

بالصفة التي رمزت إلييا بؿ جاءت كعقاب لمخيانة ،عقاب
نبلحظ أف البغمة لـ تأت
ٌ
السحر)  ،فمـ يكف أحسف مف البغمة التي تستغؿ فقط
يكازم فعمتيا ال ٌشنيعة (الخيانة ك ٌ

الرفاىية إلى نقمة ال ٌشقاء ،فمف لـ
لمخدمة كال ٌشقاء عقابا لتمؾ ٌ
الزكجة فانتقمت مف نعمة ٌ
يحمد نعمة كاف عمييا البد مف زكاليا.

الح َمام :أنظرالمادة رقم( )23من المعجم:
َ -2
مقدسة ك تستعمميا بعض المجتمعات في
لمسبلـ  ،فيي
ٌ
عادة ماكانت الحمامة ترمز ٌ
خاصة الحمامة البيضاء.
الزفاؼ
ٌ
ٌ
السنكم ،كرٌبة
˺˺ كالكاقع أ ٌف الحماـ ىك الطٌائر المقدس لرتبة أفركديت آلية الجماؿ ٌ
الجسدية لمالو مف لمحات غز ٌلية لفتت نظر اإلنساف مف أقدـ العيكد كما أ ٌف بيف
العبلقات
ٌ
السامي القديـ إلى ىذا الطائر الكديع
الحماـ كالسامييف عبلقة
ٌ
حميمية ظيرت في نظر ٌ

1
السابؽ ،ص.13
 -المصدر ٌ
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شيد باألرض اليابسة ك الخسار
امية ىك ٌ
الدليؿ الذم ٌ
الس ٌ
حيث جعمتو أساطير الطٌكفاف ٌ
كالماء ˹˹.1
الجاف التٌحكؿ عمى صفتيا لمتٌمكف
جاءت الحمامة في الحكاية كسيمة استطاعت بنات
ٌ
مف الطٌيراف ،كالعكـ في البحيرة فنجد أف ىناؾ تطابؽ بيف صفة الحمامة الغز ٌلية كما تتميز
بو مف دالؿ ك جماؿ ،ك بيف بنات الجاف األميرات الفاتنات.

في حكاية " حاسب كريم الدين " ك المتضمنة فييا حكاية " جانشاه " ˺˺:فبينما ىك جالس

الح ىماـ ثـ إ ٌف الطٌيكر حطٌت بجانب البحيرة ك
الجك ثبلثة طيكر في صفة ى
إذ أقبؿ عميو مف ٌ
الريش فصاركا ثبلثة بنات كأني ٌف األقمار ك
لعبكا ساعة ك بعد ذلؾ نزعكا ما عمييـ مف ٌ
الدنيا شبيو ˹˹ .2أماحكاية "حسن الصائغ " ˺˺ :كاذا ىك بعشرةطيكر قد
ليف في ٌ
ليس ٌ
البر كىي تقصد ذلؾ القصر ك تمؾ البحيرة ،فعرؼ حسف أنيا تقصد
أقبمت مف جية ٌ

كشؽ كؿ طير منيـ جمده بمخالبو
السرير
ٌ
البحيرة لتشرب مف مائيا ثـ إنيا جمست عمى ٌ
بحسنيف
كخرج منو فإذا ىك ثكب ريش ك قد خرجت مف الٌثياب عشر بنات أبكار يفضحف
ٌ
كميف في البحيرة ك اغتسمف ˹˹.
بيجة األقمار فمما تعريف مف
ثيابيف نزلف ٌ
ٌ

3

الديف ،كبيف حكاية
قصة جانشاه في حكاية حاسب كريـ ٌ
نبلحظ أ ٌف ىناؾ تشابو كبير بيف ٌ
تعرؼ كؿ منيما عمى محبكبتو ،كالعنصر الرئيس في
حسف ٌ
الصائغ ،في الطٌريقة التي ٌ
النعكمة الذم ال يميؽ إالٌ بحسناء ،فكمما كاف الثٌكب
الريش كالريش رمز ٌ
الحكاية ىك الثٌكب ٌ
ض ًم ىف جانشاه ك حسف بقاء زكجيتيما معيما.
في أماف ك بعيدا عف عيني ٌ
الجنية ى
الجاف ليس بفعؿ
تحكلت عمييا بنات
الصفة الجميمة التي ٌ
ٌ
جاءت الحمامة في الحكايتيف ٌ
الجاف ،ك صكرة الحمامة مطابقة لصكرة
السحر بؿ بفعؿ قكة خارقة لمطٌبيعة يتميز بيا
ٌ
ٌ

لممرة في أرحب صفاتيا ،العذكبة ك
الدالؿ ،فالحمامة ترمز أ
الجنية في الحسف كالجماؿ ك ٌ
ٌ
 -1تجميات شيرزاد في الشعر الجزائرم المعاصر ،آماؿ مام,،دار قرطبة لمنشر كالتكزيع،الجزائر(ط1433 )1,ق
2011ـ ،ص.210

 -2ألؼ ليمة ك ليمة،مصدر سابؽ ،ج.3ص.52
3
السابؽ،ج 3ص.311
 -المصدر ٌ

111

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

الداللة الرمزية لممفردات

خصكصيات شعر الحب في المٌغة العربية قديما.1
الجماؿ فيي رمز لمحبيبة كىي مف
ٌ
الجاف مف الحسف
كىذا ما تتصؼ بو بنات
ٌ
-3الحية :أنظر المعجم المادة :24
الحيات عمى اختبلؼ أنكاعيا (األفعى،الحنش ،الصؿ )...سكاء كانت آلية منز ٌلية
إف ٌ
˺˺ ٌ
في نظر البعض أك رمكز حماية كحياة لدل البعض اآلخر ٌإنما يجمعيا رمز كاحد :ىي
الخفي
رد فعميا المباغت ك سمكميا،إنيا معبكدة ألنيا ترمز إلى العالـ
مخيفة بسبب ٌ
ٌ

المجسدة ىنا ،بشكؿ أفضؿ
الصمة بالبنية غير المنظكرة لمككسمكس
ٌ
البلٌمنظكر كالى ٌ
بكاسطة ارتباطيا المقدس بالطٌبيعة˹˹.2
الحيات ˹˹.3
الجف كما مسخت القردة مف بني إسرائيؿ،ىك العظيـ مف ٌ
˺˺ الجاف مسيخ ٌ
نبي ا﵀ مكسى عميو
الحية فيما مضى ذات مكانة ٌ
لقد كانت ٌ
عمية بإعتبارىا مف معجزات ٌ
السبلـ ،كذلؾ في الحكايات العجيبة جاءت ذات مرتبة عالية ،ك تتميز بصفات خارقة
ٌ

الديف.
السبب الرئيس في شفاء الممؾ مف مرضو في حكاية حاسب كريـ ٌ
كىي ٌ

المحرؾ األساسي ليا ،ىكتميزت بقدرات عجيبة منيا:
الحية في الحكاية
فجاءت ٌ
ٌ
 القدرة عمى الكبلـ ك بمساف فصيح مثؿ البشر .النظاـ يتميز بو فقط البشر.
الحيات ،كىذا ٌ
 كانت ممكة عمى جميع ٌالسحر.فيي مرتبطة بالتكيف
 ليا خبرة كبيرة ك معرفة كاسعة بالكثير مف األشياء خاصة ٌكال ٌشعكذة.

1
الرمكز اإلسبلمية،مرجع سابؽ ،ص.106
 ينظر،معجـ ٌ2
السابقف ص.106
 -المرجع ٌ

 -3عمـ الداللة بيف النظر كالتطبيؽ ،أحمد نعيـ الكراعيف ،المؤسسة الجامعية لمدرسات كالنشر
كالتكزيع،بيركت(.ط1993-1413)1،ـ ،ص.132
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ً
الصفات ك األدكار التي يتصؼ بيا اإلنساف دكف غيره
ب إلى ٌ
 لقد ينس ىالحية الكثير مف ٌ

الجاف).
الخفي كغير المنظكر (عالـ
رمز لمعالـ
اني ،نا
كاستعممت ٌ
ٌ
ٌ
الحية كرمز حيك ٌ
الرغكة الٌثانية التي يطبخ فييا لحميا يصير قمبو بيتنا لمحكمة.
ٌأف مف شرب ٌ
 -قدرتيا العجيبة عمى معرفة مصيرىا كما سيحدث ليا منذ أف خمقت .

الجاف نظ ار لطبيعة شكميا ك القدرة عمى تغير لكنيا
الصكر التي يتمثؿ عمييا
ٌ
ٌ -إنيا مف ٌ

ك الٌتنقؿ مف مكاف إلى مكاف بطريقة أسيؿ.

حية
في حكاية [ حاسب كريم الدين ] ˺˺:فرأل عمى الكرسي حيات عظيمة طكؿ كؿ ٌ

حيات صغيرة ال يعمـ عددىا إال ا﵀
منيا مائة ذراع...كالتفت الى البحيرة فرأل فييا ٌ

الحية طبؽ مف ال ٌذىب
حية عظيمة مثؿ البغؿ ك عمى ظير تمؾ ٌ
تعالى...أقبمت عمييا ٌ
حية تضئ مثؿ البمكر ككجييا كجو إنساف ك ىي تتكمـ بمساف
كفي كسط ذلؾ الطٌبؽ ٌ
فصيح....ك اسميا يمميخا˹˹.1

الحيات
كقد كانت العنصر الرئيس في حكاية [ حاسب كريـ ٌ
الديف ] قالت ممكة ٌ

لحاسب(:إياؾ أف تشربيا فإف شربتيا لـ يحصؿ لؾ خير ...اشرب أنت الثٌانية فإذا شربتيا
يصير قمبؾ بيت الحكمة ).
الحماؿ مع البنات ":
حكاية " ٌ
حية كثعباف.
الجف انقمبكا عمى صفة ٌ
الص ٌبية ٌ :
الحية ك الثٌعباف كانا مف ٌ
في حكاية ٌ
النخمة تظير في
السندباد لكاد األفاعي ،ك كانت الكاحدة قدر ٌ
السندباد  :كصؿ ٌ
في حكاية ٌ
بالنيار.
النيار ك كأنيا مف
ألنيـ عادة ما يتحرككف في المٌيؿ ك ليس ٌ
الجاف ٌ
ٌ
ٌ
 -1ألؼ ليمة ك ليمة،مصدر سابؽ ،ص.658
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-4الرخــــــــــــــم :المــــادة رقم( )27أنظر المعجم:
الرخـ المٌذاف يرمزاف لمحياة
الرخ ك ٌ
لقد يكظٌؼ بالحكايات العجيبة طائريف أسطكرييف كىما ٌ
كلمعظمة ُّ
كيعد كسيمة عظيمة لمكصكؿ إلى كاد الماس كالحصكؿ عمى الجكاىر الثٌمينة
كنظ ار لككف كاد الماس مجيكال كفي أماكف بعيدة ال يصؿ ليا إال ىذا الطٌائر الذم يرمز
تعرؼ عمى ىذا الطٌائر العظيـ
السندباد في ٌ
لممجيكؿ .ففي حكاية ٌ
السفرة الثٌانية ٌ

الخمقة(الرخ ) كشاىد بيضتو العمبلقة كىك بأعالي الجباؿ بجزر بعيدة ال يصميا بني
ٌ

البشر .أما حكاية " حسن الصائغ " :فاستعمؿ بيراـ المجكسي طائر الرخـ كسيمة ميمة
ألف ىذا طائر يسكف أعالي الجباؿ التي يكجد بيا الماس ،فكاف
في الكصكؿ إلى الماس ٌ
يذبح نجيبة كيدخؿ فييا شابا ،كيخيط بطف النجيبة حتى يأتي طائر الرخـ يرفعيا ألعمى

الجبؿ ،ثـ يخرج ال ٌشاب منيا فيجفؿ الطٌائر ثـ يقكـ ال ٌشاب بالتقاط الماس.
ككأنيا طابقت صكرتيا التي
 لقد احتمت ال ٌطيكر الخرافية دك ار ميما في بعض الحكاياتٌ ،
ترمز إلييا (رمز الحياة) كبالمقابؿ (كادم األلماس) الذم ىك مفتاح لحياة رائعة كثركة

طائمة،كذلؾ عظمة خمقتو مف جية كجبؿ الماس البعيد مف جية أخرل ،فكبلىما مكجكد
بأعالي الجباؿ كبجزر بعيدة كمكحشة.
-5السمــــــــــــــك :المادة ( )30أنظر المعجم:
السكاف أك كميا.
ٌ
السمؾ رم از لمبركة كاليمف ،بحيث يمثؿ جزيء مف معيشة ٌ
يعد ٌ

1

جدا مع عائمتو ،ذات يكـ رمى
صياد مع العفريت":األمر يتعمؽ بصياد فقير ن
ففي حكاية " ال ٌ
الرابعة
بشبكتو ثبلث مرات
ٌ
المرة ٌ
متتالية لـ يحصؿ فييا إالٌ عمى أشياء غير ميمة كفي ٌ
ً
مدة طكيمة مف
ألنو انتظر ٌ
لما فتحو خرج منو عفريت ٌ
الصياد بمكتوٌ ،
ىدد ٌ
استخرج قمقماٌ ،
الزمف قبؿ أف ي ٍ ً
الصياد بفضؿ حيمتو تمكف مف إيجاد خدعة
ٌ
الصياد صراحوٌ ،
ي
لكف ٌ
طمؽ ٌ
1
الرمكز اإلسبلمية،مرجع سابؽ ،ص.162.
 -ينظر ،معجـ ٌ
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سيمكنو
الصياد ٌأنو إف أطمؽ صراحو
ٌ
ثـ ٌ
إف العفريت أخبر ٌ
أعاد فييا العفريت إلى القمقـ ٌ
الصياد
الصياد ذلؾ فأخذه العفريت إلى بركة ماء اصطاد ٌ
مف امتبلؾ ثركة كبيرة  ،ففعؿ ٌ
فييا أربع سمكات ،كؿ منيا ذات لكف مختمؼ ،كأمره العفريت أف يأخذىا إلى سمطاف

الصياد ثرٌيا كبفضمو استطاع الممؾ إنقاذ
الممكمة فسكؼ يكافئو عمى ذلؾ  ،فاصبح ٌ
السمطاف كاألمير المسحكر ابنتي
كتزكج كؿ مف ٌ
المدينة المسحكرة كابف الممؾ المسحكرٌ ،

السمكات يمف
السمكات مف عالـ الفقر إلى عالـ الغنى فكانت ٌ
الصياد كتحكؿ بفضؿ ٌ
ٌ
الصيد إلى ثراء
جذريا مف فقر مدقع يعتمد عمى ٌ
كبركة عمى ٌ
غيرت حالو تغيي ار ٌ
الصيادٌ ،
فاحش (أصبح صي ار لممكيف عظيميف).

-6الطـــــــــــــــاووس :المادة ( )37أنظر المعجم:
الطٌاككس يرمز لمعرش ،فيك يمثؿ الككف كالبدر كالشمس  ،كيرمز إلى الخمكد.

1

ففي حكاية "الحكماء أصحاب الطاووس والبوق والفرس" ˺˺:فبينما الممؾ جالس عمى كرسي

األياـ إذ دخؿ عميو ثبلثة مف الحكماء مع أحدىـ طاككس مف
مممكتو يكما مف ٌ
ذىب 2˹˹...فسأؿ الممؾ عف منفعة ىذا الطٌاككس  ،فقاؿ صاحب الطٌاككس˺˺:إف منفعة
ىذا الطٌاككس ٌأنو كمما مضت ساعة مف ليؿ أك نيار يصفؽ بأجنحتو كيزعؽ˹˹.3

فنبلحظ أف الحكيـ اختار شكؿ الطٌاككس لما يرمز إليو الطٌاككس مف جماؿ كمكانة

فإضافة إلى الجماؿ فيك مف ال ٌذىب الذم ال يممكو إال الممكؾ  ،كفي كؿ ساعة مف الزمف

الركح تدخؿ إليو كؿ ساعة ،فأىداه لمممؾ  ،الذم بدكره كافأه عمى
يصفؽ كيزعؽ ٌ
ككأف ٌ
فتحصؿ الحكيـ عمى درجة
كزكجو احدل بناتو،
ىذه ٌ
ٌ
اليدية ٌ
الرائعة بأف جعمو صي ار لو ٌ
عالية في المممكة مثؿ المكانة التي يحتميا الطٌاككس في المخياؿ العربي.
ٌ

1
السابؽ  ،ص.188
 ينظر ،المرجع ٌ -2ألؼ ليمة ك ليمة ،مصدر سابؽ ،ج،2ص.249
3
السابؽ ،ج،2ص.249
 -المصدر ٌ
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-7العجـــــــــــــــــــــل :المادة رقم ( )42أنظر المعجم:
الرمزية البربرٌية ،استعارة
الثٌكر :يرمز إلى الفحكلة كالخصب كالقكة كالعظمة˺˺.كالثكر في ٌ
النشاط ˹˹.1
لئللتزاـ كالعمؿ ك ٌ
أف الثٌكر حافظ عمى رمزيتو باستغبللو لمحمار كجعمو
ففي حكاية " صاحب ٌ
الزرع " :كيؼ ٌ
يشتغؿ بدال منو بحرث األرض ،فيك رمز لمقكة ،ككذلؾ برزت عظمتو في قدرتو عمى قمب
المكازيف كاستغبلؿ غباء الحمار كجعمو يشتغؿ عكضاعنو.
أما في حكاية " التاجر مع العفريت ":
عمو (زكجتو) كىي
في حكاية ال ٌشيخ األكؿ  :تركم
القصة ٌ
ٌ
أف ال ٌشيخ كانت عنده ابنة ٌ
عاقر ال تنجب ،ككانت لديو أيضا سرٌية أنجبت لو كلدا ،كبفعؿ الغيرة تقكـ ابنة عمو

الراعي التي
بسحر ٌ
يتعرؼ ال ٌشيخ عمى ابنة ٌ
السرية إلى بقرة كابنيا إلى عجؿ .كبعدىا ٌ
القصة بفقداف ال ٌشيخ
السحر كيعكد إلى حالتو األكلى ،فتنتيي
ٌ
تخمص ابنو كتفؾ عنو ٌ
ت كبقي مرتبطنا بزكجتو العاقر التي أصبحت مسحكرة في ىيئة غزالة
لمسرٌية التي يذبً ىح ٍ
ٌ
عقابا ليا عمى ما فعمتو مف خيانة الثٌقة كالقياـ بإيذاء سريتو كابنيا.

طت
لمقكة بؿ كاف صكرة لمكلد المغدكر الذم ىسمَّ ى
نبلحظ ىنا ٌأف العجؿ لـ يكف رم از ٌ
و
الراعي كىي أيضا
عميو زكجة أبيو ال ٌشريرة سحرىا كحكلتو إلى عجؿ ،ثـ جاء دكر ابنة ٌ

زكجيا ال ٌشيخ األكؿ منو
خيرة استطاعت ف ٌ
ساحرة لكنيا ٌ
ؾ ٌ
السحر عمى ال ٌشاب ككمكافأة ليا ٌ
المأساكية ألـ الكلد التي يح ّْكلت إلى بقرة كانتيت
النياية
فكانت نياية سعيدة
لمقصة عكس ٌ
ٌ
ٌ

الساحر مف يش ٌكؿ عميو خط ار مف
يحكؿ بيا ٌ
بذبحيا ،فجاء العجؿ ىنا مف ٌ
الصكر التي ٌ
انية.
الصكرة الحيك ٌ
الصكرة البشرٌيةإلى ٌ
ٌ
 -8الغزالــــــــــــــــــــــة :أنظر المادة رقم ( )44المعجــــــــــــم:
الرقة كىي دليؿ عمى التفاؤؿ كالتشاؤـ.
ترمز الغزالة عادة إلى ٌ
1
الرمكز اإلسبلمية ،مرجع سابؽ ،ص.68
 معجـ ٌ2
السابؽ ،ص.234
 -ينظر ،المرجع ٌ
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1

في حكـــاية " التاجر مع العفريت ":
عمو التي كانت زكجة
لعبت الغزالة نا
دكر ميما في حكاية ال ٌشيخ األكؿ ،فقد كانت ابنة ٌ
تحكلت
مخمصة ،كلكف بسبب عقرىا كغيرتيا مف ٌ
السرٌية الكلكد التي أنجبت لم ٌشيخ كلدا ٌ
الراعي التي كانت بدكرىا ساحرة
لساحرة ماكرة ،سحرت األـ بقرة كالكلد عجبل .إالٌ ٌ
أف بنت ٌ

السحر عمى ابنو أف يزكجيا بو  ،كأف تسحر مف سحرتو
الراعي مقابؿ ف ٌ
ؾ ٌ
اشترطت عمى ٌ
بقكليا ":فتبسمت كقالت :يا سيدم ليس لي رغبة في الماؿ إال بشرطيف األكؿ :أف تزكجني

بو ،كالثٌاني :أف أسحر مف سحرتو كأحبسيا كاال فمست آمف مكرىا ...ثـ ٌانيا سحرت ابنة
عمي ىذه الغزالة.
في ىذه الحكاية كانت الغزالة صكرة المرأة شريرة كساحرة لـ تتصؼ ال بالرقٌة كال بالعذكبة
حكلت المرأة لغزالة عقكبة ليا عمى فعمتيا الماكرة كما فعمتو بسرٌية ابف عميا ككلده.
بؿ ٌ
فالغزاؿ حيكاف مقدس عند الجاىمييف  ،كلطالما ربط ال ٌشعراء صفات المرأة بصفات الغزاؿ
إالٌ ٌأنو في ىذه الحكاية الغزالة ىي امرأة ،ربما كانت صفاتيا الجسدية جميمة كفاتنة مثؿ
الغزالة إضافة إلى أنيا ابنة عمو ،كلكف تصرفاتيا كما بدر منيا ال ينطبؽ عمى صفاتيا

الخارجية كما رمزت إليو مف صفات.
-9القــــــــــرد :المادة رقم ( )47أنظر المعجم:
المادة رقـ ( )47يمنع صيد القركد كأكميا ألنيا قريبة مف اإلنساف ،ألف
كما قمنا في ٌ
إرادة عمكية حكلتيا منذ البدء مف بشر إلى قركد.
االنساء كدكائيا]:
كىذا ما نبلحظو في [حكاية تتضمف داء غمبة ال ٌشيكة في ٌ
الصبًٌيةي تعاشر عبدا أسكدا كلما اكتشؼ كالدىا األمر قتؿ العبد
ففي البدء كانت ى

آدمي ألنو يمتثؿ ألكامرىا كال
ككأنو
فاختارت ن
الصحراء كظمٌت تعاشره ٌ
قردا كسكنت معو ٌ
ه
1
السابؽ ،ص.103
 -ينظر،المرجع ٌ
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الديف  :في حكاية بمكقيا التي حكتيا ممكة
يرفض ليا طمبا .أما في حكاية [حاسب كريـ ٌ
الحيات لحاسب  ،عندما التقى بمكقيا بجانشاه كحكا لو كصكلو إلى جزيرة تحكميا القركد
كتعيش نظاما ِّ
ممكيا مثؿ بني البشر كنصب القركد جانشاه ممكا عمييـ.

أما حكاية " السندباد " :ففي سفرتو الثٌالثة كصؿ إلى جبؿ القركد ككاف يحكميـ كحش

الناس
السندباد لمدينة القركد التي تياجـ ٌ
السفرة الخامسة ،كصؿ ٌ
أما ٌ
أسكد بصكرة إنسافٌ ،
ليبل كتختفي بالنيار.
وفي حكاية "سيف المموك " :كقع سيؼ الممكؾ في جزيرة أيضا تممكيا القركد ،كىي
ضخمة مثؿ البغاؿ كحاكميا شاب آدمي.

أف تصرفات القركد كنظاـ عيشيا شبيو إلى حد ما بتصرفات البشر ،كبنظاـ
فنبلحظ ٌ
حكميـ ( العيش في جماعات،تنصيب حاكـ عمييـ ).
-10الكـــــركــــــــــــــدن :المــــــــــــادة رقم ( )49أنظر المعجم:
الكركدنيات.
المادة ( )49فإف الكركدف حيكاف عظيـ الجثٌة مف فصيمة
كما جاء في ٌ
ٌ
السفرة الثٌانية:
السندباد  :في ٌ
في حكاية ٌ
السندباد إلى جزيرة فييا حيكاف الكركدف يرعى فييا مثؿ البقر كجسمو أكبر مف
ذىب ٌ
الجمؿ  ،طكلو  10أذرع كفيو صكرة إنساف كىك يحمؿ الفيؿ عمى قرنو كلما يسيؿ دىنو
الرخ فيأخذه
مف حر ال ٌشمس يدخؿ في عيف الكركدف فيعمى فيبقى ىكذا حتى يأتي طائر ٌ
لصغاره.
الرخ العمبلؽ ،الذم
إف عظمة جثٌة ىذا الحيكاف جاءت مقابؿ عظمة جثة طائر ٌ
اليصمح لو إالٌ ىك غذاء فيك أكبر مف الجمؿ كيستطيع حمؿ الفيؿ ىذا الحيكاف العظيـ
الرخ كيأخذه لضغاره كىذا مف عجيب
الخمقة عمى قرنو ،كيظؿ حاممو حتى يأتي طائر ٌ
ىذا الحيكاف الذم يرمز ىنا لمقٌكة ،كالعظمة مف عظـ خمقتو كقدرتو اليائمة عمى حمؿ

انية.
الفيؿ،كككنو طعاما لمطٌائر األسطكرم العظيـ .فجاء رم از لمحدكد القصكل لمقدرة الحيك ٌ
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-11الكمــــــــب :المادة رقم ( )50أنظر المعجم:
السمكقي ،يعتبر رم از
في ٌ
الصيد ٌ
المادة رقـ ( )50كما قمنا سابقا أف الكمب بإستثناء كمب ٌ
النجاسة.
لمقذارة ك ٌ
في حكاية " التاجر مع العفريت "( :حكاية ال ٌشيخ الثٌاني لمعفريت) :تتحدث عف األخكة
الثٌبلثة الذيف بعد كفاة أبييـ اقتسمكا الثٌركة فيما بينيـ ،ثـ سافر أحد األخكة لمتٌجارة كفقد

فعكضو أخكه عف ثركتو ،ثـ سافر األخكاف مف جديد كأخذكا األخ
ثركتو كعاد إلى أخكيوٌ ،
لكف األخكيف
تعرؼ عمى فتاة ٌ
كتزكجيا كعاش معيا أياما ىانئة ٌ
الثٌالث معيـ حيث ٌ
أحبيا ٌ

أف زكجتو أنقذتو مف الغرؽ كأعادتو إلى
غا ار مف أخكييما فرميا ال ٌشيخ في البحر ،إالٌ ٌ
أحبت ال ٌشيخ كعاقبت األخكيف عمى فعمتيما
كعكضتو عف ثركتوٌ ،
جنية مسممة ٌ
ألنيا ٌ
البيت ٌ

حكلتيما إلى كمبتيف سمكقيتيف.
بأف ٌ

الجف (العالـ اآلخر) كالمتمثٌؿ في
أف الحكاية ٌ
قدمت عبلقة عجيبة مع عالـ ٌ
فينا نبلحظ ٌ
ثنائية
الجنية المؤمنة ،كعالـ البشر المتمثٌؿ في ال ٌشيخ الثٌاني راكم
القصة .فينا برزت ٌ
ٌ
ٌ

(الجنية المؤمنة المساعدة) كمف العالـ البشرم
الخير كال ٌشر فالعالـ اآلخر تمثٌؿ باإليجاب
ٌ
القصة
السمب تمثٌؿ في األخكيف الذيف عكقبا في نياية
ٌ
أما ٌ
الذم تمثؿ في ال ٌشيخ الثٌانيٌ ،

مدة عشرة سنكات.
حكلتيما
الجنية إلى كمبتيف سمكقيتيف ٌ
ٌ
بعد أف ٌ

أما في حكاية " عبد اهلل بن فاضل عامل البصرة مع أخويو " :فقد كاف الكمبيف أيضا ىما
كردا لمجميؿ الذم
أخكم عبد ا﵀ سحرتيما
الجنية عقكبة ليما عمى ما فعبله بأخكىماٌ ،
ٌ
فعمو معيا عبد ا﵀ عندما أنقذىا مف الثٌعباف الذم قتمو.

نبلحظ ىنا أف الكمب كاف أحسف صكرة استحقٌيا كبل مف أخكم ال ٌشيخ الثٌاني كأخكم
عبد ا﵀ بف فاضؿ ،فبسبب أفعاليـ كسكء أخبلقيـ يرُّدكا إلى أرذؿ خمقة كىي الكمب الذم

القصتيف متشابيتيف إلى حد
بقي محافظا عمى رمزيتو أال كىي القذارة مقابؿ العمؿ القذر ،ك ٌ
بعيد.
-12النجــــــــــــائب :المادة رقم ( )56أنظر المعجم:
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أف اإلبؿ مقترنة بال ٌشيطاف ك ٌأنيا مف مطايا
اء في المادة ( أنظر المعجـ) رقـ (ٌ :)56
كما ىج ى
النجائب فكمما
الجف ،كقد ظمٌت ىذه الصّْفة مسيطرة في كؿ الحكايات التي ذكرت فييا ٌ
ٌ
الساحر.
ذكرت ٌ
النجيبة إال كذكر معيا ٌ
السحر أك ٌ
الجف أك ٌ

ففي حكاية "حسن الصائغ " :لما أراد بيراـ المجكسي الكصكؿ إلى جبؿ األلماس أخذ
حسف معو كلما نزال مف المركب  ،أخرج مف جيبو طببل نحاسا كزخمة مف حرير منقكشة
بال ٌذىب كعمييا طبلسـ ثـ ضرب الطٌبؿ فمما فرغ ظيرت غبرة حتى انكشفت الغبرة عف

الجف.
ثبلثة نجائب كىي مف ٌ

الجف ،فمما استحضر
أف ٌ
الصكر التي يتشكؿ عمييا ٌ
فنبلحظ ىنا ٌ
النجيبة كانت مف بيف ٌ
لمرفاىية كما قمنا ،كجاؤكا ىنا
الساحر
الجاف جاؤا عمى صفة ٌ
ٌ
بيراـ ٌ
النجائب التي ىي رمز ٌ
كسيمة ليتنقؿ عمييا بيراـ رفقة حسف لمكصكؿ إلى جبؿ األلماس في فترة كجيزة.

شداد ،كأراد نقمو طمب مف مارد
أما حكاية " معروف اإلسكافي " :لما كجد معركؼ كنز ٌ
الخاتـ أف يساعده فأمر أكالده كأعكانو أف ينقمبكا عمى صفة نجائب لنقؿ األمتعة كالكنز.
النجائب عمى كظيفتيا كرمزيتيا ككنيا كسيمة نقؿ كرفاىية
كىنا في كمتا
القصتيف حافظت ٌ
ٌ
الجف.
الصكر التي يتشكؿ عمييا ٌ
كىي أيضا مف ٌ
أف:
كمنو مف خبلؿ ما تطرقنا إليو مف الحيكانات الخارقة في بعض الحكايات نجد ٌ
الجاف
البغــــــــــل والرخــــــــم والنجائــــــــب :كانكا عبارة عف كسائؿ استخدميا كؿ مف البشر ك ٌ
لممساعدة.
السحر
أما االعجل والكمب :فكانا مف الحيكانات التي يح ّْكلت إلييا بعض ال ٌشخصيات بفعؿ ٌ
السحر ،إما مف كائف بشرم أك بفعؿ كائف خارؽ.
كىذا ٌ
الجاف لمتٌشكؿ عمى صفتيا كالطيراف دكف أف ينتبو
الحمام :فكاف كسيمة استعممتيا بنات
ٌ
ليف أحد.
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السابقة .فكانت
الحية :فقد أخذت ٌ
الدكر الميـ كاألساسي أكثر مف كؿ الحيكانات ٌ
ميزتيا عف باقي
كتميزت بقدرات عجيبة كغريبة ٌ
ال ٌشخصية المركزية في حكاية حاسبٌ ،
السابقة الذكر.
الحيكانات ٌ

المبحث الثاني :الفعاليـــة الرمزيـة لمكائنـات الخارقة في الحكايـات العجيبـــــــة
والغريبة:

إما
 -الجن والعفاريت :ىي مف القكل الخارقة التي رافقت البطؿ في الحكايات ككانت ٌ

مساعدة أك معيقة لو .كمف خصائص ىذا الكائف:

 ٌأنو يرل غيره كغيره ال يراه  ،كذلؾ لو قدرات كطاقات كبيرة جدا ،كالقدرة عمى اإلنتقاؿالزمف  ،القدرة عمى الظٌيكر في أشكاؿ عديدة تبلئـ ظركفو.
في ٌ
سنتطرؽ في ىذا المبحث إلى بعض مفردات الكائنات الخارقة كالتي جاء ذكرىا في
البر
السعادات ،الممؾ األحمر ،بديعة الجماؿ ،جمنار البحرية ٌ ،
المعجـ كىي :أبك ٌ
جنيات ٌ
م،
السمندؿ ،األميرة شمسة ،عبد ا﵀ البحر ٌ
كالبحر،الممكة جكىرة ،حاتـ ،سعيدة ،الممؾ ٌ
الغكؿ كاألميرة منار.

 /1أبو السعادات :المادة رقم ( )01أنظر المعجم:
(شداد بف عاد) الذم قاؿ لمعركؼ :في حكاية [ معركؼ
السعادات مارد خاتـ كنز ٌ
أبك ٌ
طى ىؿ تريد أف تعمر أك تخرب مدينة أك تقتؿ
اإلسكافي ] ( :لبيؾ يا سيدم فاطمب تي ٍع ى

كلما سألو معركؼ عف ىكيتو أخبره ٌأنو مارد الخاتـ كسمطاف عمى أعكاف
ممكا كغيرىا )ٌ ،
مف الجاف (أنظر المادة رقـ  01مف المعجـ).

الجف كاإلنس ىك :المتعرم عف كؿ أنكاع الخير ،المتمبس بكؿ أنكاع الفساد
˺˺ كالمارد مف ٌ
المعصية ˹˹.1
مف ال ٌشرؾ ،كالكفر ،كاإللحاد ،ك
ٌ
 -1الشيطاف عميو المعنة ،مرجع سابؽ ،ص.16
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المدمرة
طيبة لـ يستعممو بصفتو
السعادات كبسبب كقكعو في يد شخصية ٌ
ٌ
لكف المارد أبك ٌ
ٌ
شداد كمف ثمة كصكلو إلى العرش
كال ٌشريرة بؿ استعممو في تمبية طمباتو كاستخراج كنز ٌ
ككأف ىذا المارد جاء كشخصية مساعدة لمبطؿ معركؼ
كتنصيبو ممكا عمى المدينة؛ ٌ
السعادة فمف
السعادات رم از لمثٌركة ك ٌ
إلنقاضو مف الفقر إلى الثٌراء الفاحش ،فجاء اسـ أبك ٌ

تكصؿ معركؼ
السعادات ٌ
السعادة كثرة الماؿ الذم يحقؽ األمنيات ،فبمساعدة أبك ٌ
أبكاب ٌ
فالجني ىنا لـ يكف مضادا لمبطؿ بؿ كاف كسيمة لتحقيؽ ال ٌذات
إلى ما كاف يرغب بو،
ٌ

الرغبة العجيبة في امتبلؾ كؿ شئ.
كٌ

الجف ىـ كائنات غير مادية كغير منظكرة ،كشريرة  ،خمقت مف مارج مف نار...تنفث
˺˺ ٌ
خفية كيشكمكف المادة األساسية لمميثكلكجية ال ٌشعبية في
الجف في جماعات ٌ
الشر ...ينتظـ ٌ
1
الزمف  ،كاإلنفبلت مف
العالـ العربي˹˹  .كترمز الكائنات الخارقة إلى القدرة عمى اختراؽ ٌ
القدرة المحدكدة لدل اإلنساف إلى القدرة البلٌمتناىية لمكائنات الخارقة التي ال يكقفيا ال

خاصا بيا.
لغكيا
حدكد المكاف كال ٌ
الزماف .كبذلؾ ٌككنت معجما ٌ
ٌ
 /2األحمر :المادة رقم ( )03أنظر المعجم :

˺˺األحمر في العر ٌبية معركؼ كلو صفات مثؿ قانئ أم شديد الحمرة ال يشكبو لكف آخر
كيقاؿ كرد كأشقر ككميت إذا خالطة سكاد ك أصيب إذا كاف بيف الحمرة كالبياض˹˹.2
كالممؾ األحمر ىنا ىك أحد ممكؾ الجاف.
تـ ذكر أكالد الممؾ األحمر الذيف ىـ
في حكاية " جودر ابن التاجر عمر وأخويو" ٌ
أف مف أراد أف يصؿ إلى كنز ال ٌشمردؿ
عفاريت بصفة أسماؾ يعيشكف في بركة قاركف ،ك ٌ

لمقكة
عميو أف يقكـ بحرب مميتة حمراء لمكصكؿ إلى فتح الكنز فربما ىرىم ىز األحمر ىنا ٌ
التي يمتمكيا أبناء الممؾ األحمر ،فقد كانكا في مكاف آخر كلما حاربيـ كالد المغاربة (كىك

1
الرمكز اإلسبلمية ،مرجع سابؽ  ،ص.176
 معجـ ٌ -2في لغة األدب كأدب المغة بحكث كدراسات ،خميؿ ابراىيـ  ،دار مجدالكم لمنشر كالتكزيع (ط)1,

1429ق2008ـ.ص.33
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تحكلكا عمى صفة أسماؾ في
كاىف عظيـ) تم ٌكنكا منو كىربكا إلى بركة قاركف حيث ٌ
غكاصة تعيش في الماء).
البركة( ،فيـ عفاريت ٌ
الجنية سعيدة بنت
أما في حكاية "عبد اهلل بن فاضل عامل البصرة مع أخويو" :فذكرت
ٌ
الممؾ األحمر كالتي أنقذىا عبد ا﵀ مف كزير الممؾ األسكد فأنقذتو مف غدر أخكيو كىي
الجاف ألنيا سحرت إخكة عبد ا﵀
الجف المسمميف .ككذلؾ مف سحرة
جنية ٌ
ٌ
ٌ
طيارة  ،مف ٌ
كحكلتيـ إلى صفة الكبلب.
 /3بديعـــــــــة الجمـــــــــــال :المادة رقم ( )05أنظر المعجــــــــــم:
في حكاية " سيف المموك وبديعة الجمال ":
الجاف ،الممؾ ال ٌشماخ بف شاركخ ممؾ بابؿ ،تسكف
بديعة الجماؿ إحدل بنات ممكؾ
ٌ
إنسي ككانت في البداية ممف يخافكف البشر كيرفضكف
بستاف إرـ بف عاد األكبر ،عشقيا
ٌ

اإلتٌصاؿ بيـ  ،إال ٌأنيا بعدما شاىدت ما فعمو مف أجميا سيؼ الممكؾ طمبت منو مقابمة
قدمت لو جممة مف المساعدات
جدتٌيا ألف الحؿ كالربط بيدىا .كفي سبيؿ اإلجتماع بو ٌ
جدتيا.
حتى يصؿ إلى ٌ

˺˺ فقالت بديعة الجماؿ :يا ابف الممؾ إذا دخمت بستاف إرـ ترل خيمة كبيرة منصكبة...

قداـ العجكز كأنت ساكت
كقكم قمبؾ فإنؾ ترل عجك از
فادخؿ الخيمة
ؼ ٌ
جالسة...كًق ٍ
ٌ
ى
1
مطرؽ الرأس،فإذا سألتؾ...فاسكت حتى تدخؿ جاريتي ىذه تتحدث معياكتستعطفيا˹˹...
جدتيا ككمٌفت خادمتيا الجارٌية
فبديعة الجماؿ ساعدت سيؼ الممكؾ في الكصكؿ إلى ٌ
مرجانة بسرد كؿ ما تعرض لو سيؼ الممكؾ في سبيؿ الكصكؿ ليا .كقد اغتاظت العجكز

مف كبلـ الجارية ˺˺ :فمما سمعت العجكز ىذا الكبلـ صرخت عمييا كاغتاظت منيا

2
إف العجكز قبمت طمبو شرط
كقالت˺˺ :مف أيف يحصؿ بيف اإلنس كالجف اتٌفاؽ ؟˹˹ ثـ ٌ
فالجنية بديعة الجماؿ جاء اسميا مطابؽ لشكميا فكانت آية
أنو يحفظ العيد كالميثاؽ˹˹.
ٌ

 -1ألؼ ليمة ك ليمة،مصدر سابؽ،ج،3ص.294
2
السابؽ،ج ،3ص.294
 -المصدر ٌ
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فقدمت
مف الجماؿ ،كبما ٌأنيا مف
الجاف المؤمنيف فإنيا كانت عكنا لمبطؿ كليس عائقا لو ٌ
ٌ
بالزكاج بيا ك اإلنتقاؿ إلى
تمناه ٌ
لو الكثير مف المساعدات ىي كأىميا كحقٌقكا لو كؿ ما ٌ

يحدىا
بمده في زمف كجيز
ألف قدراتيـ ال ٌ
الرغبات ٌ
أف ٌ
بخاصة ك ٌ
ٌ
الجف قادريف عمى تحقيؽ ٌ
م
تزكجت ببشر ٌ
زماف كال يقيرىا مكاف كقد كانت بديعة الجماؿ عمى صفة اآلدمييف ٌ

كلكف برغـ اتٌحادىا معو إال ٌأنيا لـ تنفصؿ عف عالميا الخارؽ فكاف
كانتقمت لمعيش معو ٌ
سيؼ الممكؾ يعيش معيا في بستاف إرـ ،ككمما اشتاؽ ألىمو ذىب لرؤيتيـ ثـ يعكد ليا
الجاف الذيف يستطيعكف اختراؽ الزمف بممح البصر (.فأمرت
كذلؾ بمساعدة خدميا مف
ٌ
جماعة مف خدميا أف يكصمكه ىك كساعد إلى أرض مصر فكصمكىما كاجتمع سيؼ
أمو ككذلؾ ساعد .كصا ار كمما اشتاقا إلى أىميما يركحاف كيرجعاف كعاش
الممكؾ بأبيو ك ٌ
ىىىناه).
سيؼ الممكؾ ىك كبديعة الجماؿ في أطيب عيش كأ ٍ
بالحيز الجغرافي الحقيقي
حد بعيد
أف الكائنات الخارقة تضيؽ إلى ٌ
ٌ
كما نبلحظو ىك ٌ
حيزىا األسطكرم الذم يبلئـ طبيعتيا ككائنات خارقة
تحف إلى ٌ
(مممكة سيؼ الممكؾ) بؿ ٌ
غير مرئية (سرنديب ،بستاف إرـ).

 /4جمنار البحرية :المادة ( )13أنظر المعجم:
السمندؿ":
في حكاية " زكاج الممؾ بدر باسـ بف شيرماف بنت الممؾ ٌ
جمنار ىي جارية أىديت إلى شيرماف ممؾ العجـ  ،كبعد سنة مف بقائيا عند الممؾ
صارحتو بحقيقتيا ،أال كىي ٌأنيا مف بنات البحر كأبكىا ممؾ مف ممكؾ البحر
أحب جكىرة بنت الممؾ
البر كأنجبت منو بدر باسـ كالذم بدكره ٌ
تزكجت مف ممؾ ٌ
السمندؿ ممؾ مف ممكؾ البحر ،كفي ىذه الحكاية تخبر جمنار الممؾ عف العالـ البحرم
السكاف
م بما فيو مف فضاءات كالجباؿ كالجزائر كالممالؾ ككذلؾ ٌ
الذم يشبو العالـ البر ٌ
كيحبكف ،كيتزكجكف ،كيتحاربكف ،كيسطكف عمى
م ٌ
الذيف يعيشكف في ذلؾ الفضاء البحر ٌ
بعضيـ البعض مثؿ ما فعؿ كالد جكىرة بً يم ٍم ًؾ أبييا الذم سطا عميو  ،كىذا كمٌو مف العالـ
م بؿ كأحسف منو أك ال يكجد ما يناظره في
العجائبي فالفضاء البحرم ٌيكازم الفضاء البر ٌ
الجف البحرييف يتصفكف
البر في ممالكو كس ٌكانو كعاداتيـ كتقاليدىـ .فجمنار
البحرية مف ٌ
ٌ
ٌ
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بالسحر كىي مف ال ٌشخصيات المساعدة التي قدمت يد العكف البنيا بدر باسـ بتزكيجو مف
ٌ
لسمندؿ.
جكىرة بنت الممؾ ا ٌ
الرماف) أم أعجمي كالممؾ الذم
كنبلحظ أف اسـ جمنار ىك اسـ فارسي كيعني (زىر ٌ
التقت بو ىك أيضا مف ممكؾ العجـ كجاء اسميا جاء مطابقا لصفاتيا فيي مف العالـ
اإلنسي
القصة غرابة ككنيا مف عالـ غير مرئي ال يشترؾ مع العالـ
الخارؽ كما يزيد
ٌ
ٌ
بشئ حتى في الكالدة  (،فمما اقترب أكاف كالدتيا طمبت مف الممؾ أف تستدعي أىميا ألف
كالدتيـ ليست كبني البشر فقامت باستحضراىـ بطرؽ سحرٌية عجيبة فجمنار البحرٌية كما
قاؿ ال ٌشيخ في الحكاية ˺˺:ثـ صفٌر صفرة عظيمة فخرج عفريت لو أربعة أجنحة فقاؿ لو:

فإنيما أسحر مف يكجد عمى
أميا فراشة ٌ
خذ ىذه الجارٌية كامضي بيا إلى مدينة جمنار ك ٌ
1
السحرم كرشتو عمى
كجو األرض˹˹  .ككذلؾ في ىذه الحكاية استعممت جمنار الماء ٌ

الصكرة التي
الصكرة إلى ٌ
السحر ˺˺:اخرج مف ىذه ٌ
العصفكر كقالت لو الكممة المعتادة في ٌ
كنت عمييا .فمـ تتـ كبلميا حتى انتفض كصار بش ار كما كاف˹˹.2

القكية كالعظيمة التي استرجعت عرشيا أنقذت ابنيا بفضؿ
 فجمنار ىنا رمزت لممرأة ٌالسحرية الخارقة.
دىائيا كقدراتيا ٌ
 /5جنيـــــــات البر والبحر :المادة رقم ( )15أنظر المعجم:
الجنيات فمنيا مف تنتمي إلى العالـ
تضمنت الحكايات العجيبة كالغريبة الكثير مف
لقد
ٌ
ٌ
م كمنيا مف تنتمي إلى العالـ البحرم.
البر ٌ
/1العالم البري:
الجنيات الذيف
 بديعة الجمال :كقد سبؽ الحديث عنيا أنظر المادة ( )05فيي مفٌ
البر.
البر في بستاف إرـ كىي بنت ممؾ الجاف كتزكجت مف ابف ممؾ ٌ
سكنكا ٌ

 -1ألؼ ليمة ك ليمة ،مصدر سابؽ،ج،3ص.263
2
السابؽ،ج ،3ص.263
 -المصدر ٌ
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الرجكع إلى بمده
 سعيدة :بنت الممؾ األحمر كىي ٌجنية ساعدت عبد ا﵀ بف فاضؿ في ٌ
كانقاضو مف أخكيو أنظر المادة رقـ (.)28
الجاف سكنت قمعة جكىر تكني
 شمسة :أنظر المادة ( )36بنت الممؾ شيبلف ممؾٌ
خمؼ جبؿ قاؼ.
تزكجت
 منار :أنظر ٌالمادة رقـ ( )53مف بنات ممكؾ الجاف تسكف جزائر الكاؽ كاؽ ٌ
الصائغ.
بحسف ٌ
/2العالم البحري:
البر) كأنجبت الممؾ بدر
تزكجت مف ممؾ العجـ (ممؾ ٌ
 جمنار البحرية :بنت ممؾ البحر ٌباسـ .أنظر المادةٌ رقـ (.)14
تزكجت مف الممؾ بدر
 جوىرة :انظر ٌالمادة رقـ ( )16بنت الممؾ ٌ
السمندؿ ممؾ البحر ٌ
البر.
باسـ ابف ممؾ ٌ
الجنيات
كجنيات البحر كانكا مف بنات الممكؾ كأغمب
ٌ
البر ٌ
أف كؿ مف ٌ
 نبلحظ ٌجنيات ٌ
إف أغمب الممكات قدمنا المساعدة لمبطؿ
البرٌ .
تزكجف مف إنسييف أغمبيـ مف ممكؾ ٌ

بيف عدا جكىرة بنت
كالبطؿ لـ يتكاف في قطع المغارات كالجزائر كالبحار في سبيؿ الظٌفر ٌ
السمندؿ التي كانت في البداية عائقا لمبطؿ حينما سحرتو إلى طائر لتحبط مف
الممؾ ٌ
عزيمتو كتردعو مف الكصكؿ إلييا.

 -6جوىرة بنت الممك السمندل :أنظر المادة رقم ( )16من المعجم:
السمندؿ ،سطا كالدىا عمى عرش كالدة بدر باسـ
ىي مف ممكات البحر بنت الممؾ ٌ
الممكة جمنار البحرٌية كالذم بدكره – بدر باسـ -تعمٌؽ قمبو بجكىرة التي عانى مف أجميا

أىكاال كبيرة ،فقد قاؿ فييا الممؾ صالح خاؿ بدر باسـ ˺˺:كا﵀ يأختي ما يصمح البنؾ إالٌ

السمندؿ كىي :مثمو في الحسف كالجماؿ كالبياء كالكماؿ كال يكجد
الممكة جكىرة بنت الممؾ ٌ
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البر ألطؼ كال أحمى شمائؿ منيا ألٌنيا ذات حسف كجماؿ كقد
في البحر كال في ٌ
كاعتداؿ.1˹˹...
كلكف الممكة جكىرة كانت ممف يمتيف السحر فمما أ ً
يس ىر كالدىا عمى يد الممؾ صالح أرادت
ٌ
ٌ ٌ
أف تنتقـ مف الممؾ بدر باسـ ،فتمت سحر الطٌبلسـ كالتعاكيذ ˺˺:فتكممت بكبلـ غير مفيكـ

الصكرة البشرٌية إلى صكرة طائر مف أحسف
كنفخت في كجيو كقالت لو :أخرج مف ىذه ٌ
الرجميف˹˹، 2كطمبت مف جاريتيا أف تتركو في الجزيرة
الريش أحمر المنقار ك ٌ
الطٌيكر أبيض ٌ
المعطشة التي مف عجيبيا ٌأنيا جزيرة ميمكة بالعطش كالجدب رغـ ككنيا جزيرة تحت
الماء.

الجف الذيف كانكا عائقا في كجو بدر باسـ
فالممكة جكىرة كانت ٌجنية ساحرة ككانت مف ٌ
بشرم إلى صكرة طائر.
فقامت بسحره كتحكيمو مف صكرة ٌ
 -7حـــــــــــــــاتم :أنظر المادة رقم ( )18أنظر المعجـــــــــــم:
في حكاية " سيف المموك وبديعة الجمال ":
 الممؾ حاتـ ىك ابف الممؾ األزرؽ قاـ بخطؼ دكلت خاتكف بنت ممؾ اليند  ،كطار بياالجف كمف مكاف إقامتيا إلى القصر
إلى قصر ٌ
مشيد ال يصؿ إليو أحد مف اإلنس كال ٌ
مسيرة مائة كعشريف سنة.
بالخصكصية كاإلٌتساع  ،فيك قصر
 نبلحظ أف فضاء الكائنات الخارقة فضاء يمتازٌ
الجني حاتـ كىك مكاف نائي كمخفي
مشيد يرجع إلى عيد يافث بف نكح ،كىك مسكف ٌ
كبير ٌ

كمف مميزات ىذه الكائنات الخارقة ٌأنيا ال تسكف إالٌ في القصكر التي عادة ما تككف
محاطة بالحدائؽ كالبحيرات كالكدياف ،أك تككف في جزر رائعة المنظر كتككف في أماكف
ال يكصؿ ليا إال بعد قطع بحار كجزائر كمغارات .كفضائيـ غير مسمكح ًاختراقو عمى
العكس مف ٌأنيـ قادريف ًاختراؽ فضاءات غيرىـ.
 -1ألؼ ليمة كليمة ،مصدر سابؽ،ج،3ص.248
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الجني حاتـ بخطؼ دكلت خاتكف ،كعمؿ الخطؼ ىذا كاف مف بيف
 كقد تمثٌؿ عمؿٌ
الكسائؿ المساعدة لسيؼ الممكؾ فمكال كصكلو القصر كانقاضو لدكلت خاتكف كقتمو الممؾ
تعرؼ عمى الممكة التي بفضميا تم ٌكف مف الكصكؿ
حاتـ (بعد معرفة نقطة ضعفو) لما ٌ
إلى بديعة الجماؿ.
القكة الخارقة بعد اكتشاؼ نقطة
القكة البشرٌية مف ىزـ ٌ
فقد تم ٌكف مف سيؼ الممكؾ ىذه ٌ
ضعفيا .فجاء حاتـ ىنا العنصر المضاد ،فيك مف الكائنات الخارقة ال ٌشريرة التي تقكـ
الحقيقية لمكائنات غير المرئية.
السمبية ك
الصكرة
ٌ
ٌ
بخطؼ بنات الممكؾ كاإلحتفاظ بيـ .فيك ٌ
-8السمندل :المادة رقم ( )31أنظر المعجم:
في حكاية "زواج الممك بدر باسم بن شيرمان بنت الممك السمندل ":

تزكجت
 ىك ممؾ مف ممكؾ البحر ٌجبار ،ذك سطكة كبيرة  ،كالد الممكة جكىرة التي ٌ
البر .فالكائنات الخارقة عرفت بعدائيتيا لبني
بالممؾ بدر باسـ  ،ابف الممؾ شيرماف ممؾ ٌ
العدائية حتى لبني جنسيا  ،فالممؾ
السمندؿ نبلحظ أف
ٌ
البشر ،إالٌ ٌ
أف في صكرة الممؾ ٌ
أف الممؾ صالح
بالسطك عمى ممؾ كالد جمنار البحرٌية كاستكلى عميو ،كرغـ ٌ
السمندؿ قاـ ٌ
ٌ

رده ˺˺:يا كمب
لما ذىب لخطبة الممكة جكىرة مف كالدىا ،كاف ٌ
مف ممكؾ البحر لكف ٌ
إف ابف أختؾ
الرجاؿ كىؿ مثمؾ يخاطبني بيذا الكبلـ ،كتذكر ابنتي في المجالس كتقكؿ ٌ
ٌ
جمنار كفؤ ليا فمف ىك أنت كمف ىي أختؾ كمف ىك ابنيا كمف ىك أبكه حتى تقكؿ لي

ىذا الكبلـ كتخاطبني بيذا الخطاب؟ فيؿ أنتـ بالنسبة إلييا إالٌ كبلب ˹˹.1

السمندؿ بالعنصر المضاد لمبطؿ ككذلؾ لم ٌشخصيات المساعدة لو .فيك
لقد جاء الممؾ ٌ
رمز لمسطكة كالجبركت إالٌ ٌأنو مف جاء بالقكة ال يردع إالٌ بالقكة ،فاستطاع الممؾ صالح

السمندؿ ثـ أطمؽ صراحة بعد تزكيج ابنتو مف الممؾ بدر
استرجاع الممؾ كأسر الممؾ ٌ
محيت معالمو كاندمجت في العالـ الحقيقي
ككأف العالـ الخارؽ ٌ
باسـ كارجاعو إلى الحكـٌ ،

كتعايش كبلٌ مف س ٌكاف العالميف مع بعضيـ البعض كىذا مف العجيب كالغريب.
1
السابؽ،ج،3ص.251
 -المصدر ٌ
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 -9سعيـــــــــــــــــــدة :المادة رقم ( )28أنظر المعجم:
في حكاية "عبد اهلل بن فاضل عامل البصرة مع أخويو ":

سعيدة بنت الممؾ األحمر ،أنقذىا عبد ا﵀ بف فاضؿ مف كزير الممؾ األسكد ككانت
ظنا منو أنو حيكاف
حية كىك عمى صفة ثعباف ،فقتؿ عبد ا﵀ الثٌعباف ٌ
ىي عمى صفة ٌ
شابة حسناء  ،كأخبرتو ٌأنيا
كليس مف
الحية كصارت ٌ
الجاف  ،كلكف سرعاف ما انتفضت ٌ
ٌ
أميا مباركة  ،كلما حاكؿ األخكاف الغدر بعبد ا﵀ كرميو في
سعيدة بنت الممؾ األحمر ،ك ٌ
حكلتيما إلى كمبيف كأمرتو
البحر أنقضتو سعيدة كأخبرتو بحقيقة أخكيو ،كعاقبتيما بأى ْن ٌ

بضربيما ك ٌؿ ليمة كاالٌ تأتي بنفسيا لتفعؿ ذلؾ كتعاقبو لمخالفة أكامرىا .فسعيدة ىي مف

ترد الجميؿ الذم صنعو معيا
الكائنات الخارقة التي جاءت مساعدة لمبطؿ  ،أرادت أف ٌ
عدة صكر فيي أيضا ساحرة ،فقد
عبد ا﵀ .كزيادة عمى قدراتيا الخارقة في التٌشكؿ عمى ٌ

الجف
الصكرة الحيك ٌ
انية عقابا ليما .كىي مف ٌ
الصكرة البشرٌية إلى ٌ
حكلت األخكيف مف ٌ
ٌ
البر ،حينما احترمت رغبة الخميفة ىاركف الرشيد ،كعفت
المؤمنيف الذيف يحترمكف ممكؾ ٌ
عف األخكيف كأعادتيما إلى صكرتيما الحقيقية.

 -10شمســــــة :المادة رقم ( )36أنظر المعجم:
 -في " حكاية حاسب كريم الدين":

المتضمنة داخؿ الحكاية اإلطار حكاية [ جانشاه لبمكقيا ] .فشمسة بنت الممؾ
في الحكاية
َّ

لمنبي سميماف
الجف تسكف قمعة جكىرتكني  ،كانت ترتاد قص ار تابعا
شيبلف مف ممكات ٌ
ٌ
في ما مضي ال يصؿ إليو أحد مف بني البشر ،كىناؾ رآىا جانشاه كتم ٌكف مف الحصكؿ

كتزكجت
عمييا بامتبلكو لثكبيا ٌ
الريش الذم بكاسطتو ترجع إلى أىميا  ،فظمٌت مع جانشاه ٌ
الحيز الجغرافي الحقيقي ،فمحظة حصكليا عمى ثكبيا
بو ،كلكف لـ تست ٍ
طع التٌعايش مع ٌ
الريش طارت كرجعت إلى مكطنيا كطمبت مف جانشاه المٌحاؽ بيا ،فخاض جانشاه رحمة
ٌ
ميمكة حتى كصؿ إلى قمعة "جكىر تكني".
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كتغيرت حياتو إالٌ ٌأنيا
فشمسة ترمز لم ٌشمس ك لمحياة  ،فبمجرد أف رآىا جانشاه تعمؽ بيا
ٌ
لـ تسايرهي ،بؿ ظمٌت معو فترة ابتعادىا عف ثكبيا  ،كساعة حصكليا عميو رجعت إلى

األصمي ،طمبت منو المٌحاؽ بيا بقمعة "جكىر تكني" ككانت القمعة المجيكؿ
مكطنيا
ٌ
بالنسبة لجانشاه إال أف ذلؾ زاده إص ار انر بخاصة أف الكائنات الخارقة يككف مكطنيا

ككأنو
المجيكؿ فيي ترتاد القصكر البعيدة كالمخفية التي ال يستطيع البشر الكصكؿ إليياٌ ،

الصعاب كخكض المغامرات كقطع المفازات حتى
في سبيؿ الحصكؿ عمييا يجب اجتياز ٌ
يظفر بيا.
-11عبد اهلل البحري :المادة رقم ( )39أنظر المعجم:

في حكاية "عبد اهلل البري مع عبد اهلل البحري ":
م الذم كاف كثير
م ىك أحد أكالد البحر ،الذم اصطاده عبد ا﵀ ى
البر ٌ
عبد ا﵀ البحر ٌ
ظف
مرة آدميا ٌ
العياٌؿ كلو تسعة أكالد كأميـ ككاف فقي ار جدا ال يممؾ إالٌ ال ٌشبكة  ،فاصطاد ٌ
ٌأنو مف العفاريت ،فأخبره ٌأنو مف أكالد البحر مؤمف با﵀ كرسكلو  ،فطمب مف عبد ا﵀

م أف يخمٌصو مف ال ٌشبكة كيصير صاحبو كيأتي لو ك ٌؿ يكـ بسمٌة مميئة بفكاكو األرض
البر ٌ
كىك يجئ لو بدؿ الفكاكو معادف مف جكاىر البحر.
م كىك
البر قابمو البحر فيناؾ عالـ بر ٌ
 نبلحظ في ىذه الحكاية كركد التماثبلت اآلتيةٌ :م الذم فيو مث يؿ ما في
م كىك عالـ عبد ا﵀ البحر ٌ
م كيكازيو العالـ البحر ٌ
عالـ عبد ا﵀ البر ٌ
صيادا فقي ار
م الذم كاف
ن
البر مف مدف كممالؾ كس ٌكاف كجباؿ كجزر ،الفقر كيمثمٌو البر ٌ
ٌ
م
م حيث لدييـ نفيس المعادف  ،الخكؼ الذم انتاب عبد ا﵀ البر ٌ
الثركة يمثميا البحر ٌ
الرضى كىك الحياة التي يعيشيا
م أف يعطيو لعبد ا﵀ البر ٌ
األماف الذم حاكؿ البحر ٌ
مٌ ،

م.
الرضى كىي الحياة التي يعيشيا عبد ا﵀ البر ٌ
عبد ا﵀ البحر ٌ
م عدـ ٌ

الصياد القبض عمى ىذا الكائف
فال ٌشبكة ىنا رمز لشئ ٌ
مقدس فيي كسيمة استطاع بيا ٌ
رمز لمتٌعبير عف
م ىك العنصر المساعد لمبطؿ أك ىك ه
الخفي الخارؽ  ،فعبد ا﵀ البحر ٌ

تغيرت حالو
م حياة البر ٌ
امتبلؾ القدرة عمى تغير الكاقع ،فبمجرد دخكؿ عبد ا﵀ البحر ٌ
م ٌ
كأصبح أغنى أىؿ زمانو كلكف ىذه الحالة العجيبة كالغريبة ما كاف ليا أف تدكـ في الحياة
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ركيبية لبني البشر في
السبب فييا ىي الطٌبيعة التٌ ٌ
الك ٌ
اقعية فسرعاف مازالت ىذه الٌنعمة ك ٌ
م كلـ يعد يحضر
م كترؾ البر ٌ
التٌأثر كالبكاء لفقد عزيز كىذا ما استغربو عبد ا﵀ البحر ٌ

الديف  ،أم نستمتع بالحياة دكف
اجية بيف الحياة ك ٌ
م كاف ذا إزدك ٌ
إليوٌ ،
فكأف عبد ا﵀ البحر ٌ
حي نياية كىي المكت.
أف ننسى ٌ
أف لك ٌؿ بداية نياية كلك ٌؿ ٌ
 -12الغـــــــــــــــــــــول :المادة رقم ( )45أنظر المعجم:
الخكؼ مف ال ٌشيطاف ،ككظيفة
كما قمنا في ٌ
المادة (ٌ )45
فإف الغكؿ يرمز ٌ
لمرعب كالى ٌ
الجف
الغكؿ أف تقطف البيداء كالفيافي كتخرج لممسافريف إذا كانكا كحيديف كباعتبارىا مف ٌ

فتخرج فقط لم ٌشاب الكسيـ أك الفتاة الحسناء ،فتمتزـ األمكنة البعيدة كاألكدية كالجزر كتعبث
فإما تظمميـ عف الطٌريؽ كا ٌما تفترسيـ.
بفريستيا ٌ
المتضمنة [حكاية الجارٌية لمممؾ :
كما في حكاية " كيد النساء ومكرىن " :في الحكاية
ٌ
لما خرجت البف الكزير الكسيـ غكلة بأبشع منظر بعد ما كانت جارٌية حسناء ،أكىمتو ٌأنيا
ٌ

التٌميمة بنت الطٌباخ ممؾ األرض ال ٌشيباء ككادت أف تفترسو .كذلؾ في حكاية " الممؾ
المتضمنة حكاية الكزير األكؿ :حكاية ابف الممؾ مع
يكناف كالحكيـ ركياف " :في الحكاية
ٌ
الجارٌية التي كجدىا غكلة تريد أف تطعمو ألكالدىا.

السابقة استطاعت الغكلة أف تتحكؿ عمى صفة أجمؿ فتاة كأبيرىا
ففي ىذه الحكايات ٌ
حسنا لئليقاع بفريستيا .كتتصكر الغكؿ غالبا في صكر بشعة مربكة لناظرييا تتغ ٌذل بمحـ
ن

الرابعة  ،عندما الحيـ المكج في جزيرة سكانيا
السندباد في ٌ
البشر كما في حكاية ٌ
السفرة ٌ
عراة كممكيـ غكؿ كىـ قكـ مجكس.
المتضمنة حكاية [جانشاه] كالذم كصؿ إلى جزيرة
الديف ]:
كفي حكاية [ حاسب كريـ ٌ
ٌ
القركد ،كجد فييا غيبلف عمبلقة بعضيا عمى صكرة رؤكس البقر ،كبعضيا عمى صكرة
الجماؿ.
وفي حكاية" سيف المموك وبديعة الجمال " :كقع سيؼ الممكؾ أسير غكؿ في جزيرة
يأكمكف لحـ بني آدـ أما أخكه ساعد كقع في جزيرة أخرل ممكيا غكؿ يأكؿ البشر.
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الدماء كىك العنصر المضاد لمبطؿ كالذم
لمرعب كسفؾ ٌ
 فنبلحظ ىنا ٌأف الغكؿ رمز ٌ
يسعى ليبلكو بشتٌى الطٌرؽ مف مكر كحيمة كتش ٌكؿ عمى صكرة بني آدـ إلستدراجو

سميت الغكؿ ألنيا تعني اليمكة كاليكؿ.
كىبلكو ،كمنو ٌ
 -13منــــــــــــــــــــــار :المادة رقم ( )53انظر المعجم:
في حكاية حسن الصائغ:

الجاف الذيف يسكنكف جزائر الكاؽ كاؽ كىي مف اسميا
منار الٌسنا ،ىي مف بنات ممكؾ ٌ
الجاف
الذم يدؿ عمى الٌنكر كعمى العمٌك كاإلرتفاع فيي ذات مكانة عالية ككنيا بنت ممؾ
ٌ

كمخفية يصعب
الرعب في قمكب المبلييف ،كىذه الجزائر بعيدة
ٌ
كتسكف جزائر طالما ألقت ٌ
الكصكؿ إلييا  ،كىنا نبلحظ في ىذه الحكاية تقارب في العبلقات األسرٌية بيف العالـ

الستة مف أبييـ
السابعة لبنات
ٌ
الجاف ٌ
السنا ىي األخت ٌ
المرئي كالعالـ غير المرئي  ،فمنار ٌ
كلكنيا مثؿ حكاية
الجف الطٌيبيف ٌ
كىي الكحيدة ذات القمب الطٌيب  ،فيي صكرة عف ٌ
(جانشاه مع شمسة بنت الممؾ شيبلف) ،ظمٌت مع حسف عندما امتمؾ ثكبيا الٌريش

كبمجرد حصكليا عميو لـ تبؽ دقيقة كاحدة في العالـ المرئي  ،فرجعت إلى مكطنيا

العجائبي كطمبت مف حسف المٌحاؽ بيا إلى المكطف المجيكؿ (جزائر الكاؽ كاؽ).
كبالرغـ مف انجابيا لكلديف إالٌ ٌأنيا طارت رفقة كلدييا إلى جزائر الكاؽ كاؽ  ،كبعد
ٌ
قكة أقكل منيا
األىكاؿ كالمصاعب التي اجتازىا حسف استطاع الكصكؿ إلييا كانقاذىا مف ٌ
الجنية (نكر اليدل) كالعكدة بيا رفقة كلديو إلى البصرة كالعيش معو فييا.
كىي أختيا
ٌ

تحكلت إلى مساعدة
السنا مف الكائنات الخارقة التي كانت ٌ
فمنار ٌ
ضد البطؿ ثـ سرعاف ما ٌ
ؼ أمرىا مف طرؼ أختيا ،فتزكجت مف
تعرضت لو مف أنكاع العذاب حينما ا ٍكتي ًش ى
لو بعدما ٌ
حسف كأنجبت منو كعاشت في عالـ ليس بعالميا.
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المبحث الثـــالث :العنصر الصوري المييمن في الحكايات العجيبة والغريبة:
 -سنركز في ىذا المبحث عف الكائنات التي ذكرت في المبحثيف األكؿ كالثٌاني الكائنات

انية كالكائنات الخارقة:
الحيك ٌ

/1الكائنـــــــــــــــات الحيوانيـــــــــــــة:
انية فمنيا مف جاءت في
الصكر التي جاءت عمييا الكائنات الحيك ٌ
نبلحظ مف خبلؿ ٌ
الحية فجاءت ىذه الحيكانات التي اتٌصفت
صكرتيا
الرخـ  ،ك ٌ
ٌ
العادية كحيكاف مثؿٌ :
إما لمبطؿ أك لؤلشخاص
بالغرابة كمٌيا تيدؼ لغاية كاحدة أال كىي تقديـ المساعدة ٌ

فالرخـ كاف كسيمة لمكصكؿ إلى األلماس المكجكد بأعالي الجباؿ التي
المساعديف لمبطؿ ٌ
الحية فكانت تكمف في عدـ شفاء ممؾ
أما ٌ
ال يصؿ إلييا سكل ىذا الطٌائر العجيبٌ ،

الحيات  ،ككانت أيضا كسيمة استعمميا بمكقيا لمعرفة العشب
المدينة إالٌ إذا أكؿ لحـ ممكة ٌ
النجيبة فكانت
أما البغؿ ك ٌ
السحرم الذم يم ٌكنو مف ٌ
ٌ
السير عمى الماء دكف أف يغرؽ ٌ ،

،إما ليتنقؿ عمييا أك
ٌ
الصكر التي تتشكؿ عمييا المردة كالعفاريت مف أجؿ مساعدة البطؿ ٌ
الزمف كالقدرة عمى التٌنقؿ مف مكاف إلى
لينقؿ أمتعة لً ٌما يمتازكف بو مف
خاصية ًاختراؽ ٌ
ٌ
الساحر
مكاف في ظرؼ
الصكر التي استعمميا كؿ مف ٌ
أما العجؿ كالكمب فكانت ٌ
قياسيٌ ،
ٌ
إما
سكاء
الصفة الحيك ٌ
الصفة البشرٌية إلى ٌ
جني في تحكيؿ ال ٌشخصية مف ٌ
انية ٌ
إنسي أك ٌ
ٌ
عقابا ليا عمى ما فعمتو كتحكيميا إلى كمب  ،أك غيرة منيا كتحكيميا إلى بقرة أك عجؿ.

السحر بتبلكة شعائر
فنبلحظ أف كبلٌ مف العالميف المرئي كغير المرئي يمتينكف الكيانة ك ٌ
الصفة
الصكرة التي يرغبكف بيا كىذه ٌ
كتعاكيذ يتم ٌكنكف بيا مف تحكيؿ ال ٌشخصية إلى ٌ
اشترؾ فييا كبل مف أفراد العالميف المرئي كغيره فميس فقط الكائنات الخارقة كحدىا مف

السحر ،كالتٌحكـ
السحر ،بؿ حتى ال ٌشخصيات البشرٌية لدييا القدرة عمى ٌ
لدييا القدرة عمى ٌ
في بعض الكائنات الخارقة لتسخيرىا لخدمتيا كاستعماليا كقت الحاجة.
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 الكائنـــــــــــات الخارقــــــــــــة:لقد جاءت الكائنات الخارقة في مجمميا مساعدة لمبطؿ كمتكافقة معو  ،عدا ابف الممؾ
األحمر كالممكة جكىرة فابف الممؾ األزرؽ ،قاـ بخطؼ بنت أحد الممكؾ كحجبيا عف
الم ٍعطشة فااتفؽ ىذيف الكائنيف
األعيف،كالممكة جكىرة حبست ابف الممكة جمنار في الجزيرة ي
مضاديف لمبطؿ كمعرقبلف لسير األحداث  ،كذلؾ نبلحظ محاكلة
الصفة نفسيا
ٌ
عمى ٌ
اإلندماج بيف العالميف المرئي كغير المرئي في زكاج بعض بني البشر كاالممؾ سيؼ

الجاف  ،كالمبلحظ ىنا أف
الممكؾ كالممؾ جانشاه كحسف البصرم كالممؾ بدر باسـ ببنات
ٌ
عالية
الجنيات
اإلنسييف كميـ ممكؾ عدا حسف البصرم  ،أما
فكميف ممكات كذات مراتب ٌ
ٌ
ٌ

كقدر مف الجاه كالجماؿ  ،فينا المساكاة في الطٌبقة كفي حياة التٌرؼ كالغنى ،كذلؾ بنات
ىف
الحيز الجغرافي الحقيقي كسرعاف
ماعدف إلى ٌ
الجاف جمعييف لـ يتأقممف مع ٌ
حيز ٌ
ٌ
ٌ
األسطكرم  ،ثـ يدعكف البطؿ لمذىاب كالعيش عندىـ كما فعؿ الممؾ سيؼ الممكؾ مع

بديعة الجماؿ.
التٌطابؽ كالتٌماثؿ بيف العالميف فكؿ ما ىك مكجكد في العالـ المرئي (عالـ اإلنس) ،العالـالجف) سكاء أكاف برٌيا أـ بحرٌيا ( ممكؾ قصكر
م ،يماثمو في العالـ غير المرئي (عالـ ٌ
البر ٌ

الجف.
جزائر،س ٌكاف ) كؿ ما ىك مكجكد في عالـ اإلنس يناظره الشئ نفسو في عالـ ٌ
كلكف ما كاف مييمنا في الحكايات ىك الكائنات الخارقة كالتي تتميز بقدرات عجيبة

السحر كالذم سيطر عمى معظـ الحكايات الغريبة كالعجيبة كالذم كاف مكجكدا
بخاصة ٌ
حتى عند الكائنات البشرٌية (فبفضؿ شعائر كتعاكيذ تستطيع القياـ بأشياء كانت مف

جمالية الحدث كحبلكتو ىك ذلؾ
المفركض حك ار فقط عمى الكائنات الخارقة) .كما زاد في
ٌ
فمرة جعمو عقدة
السحر ٌ
السارد مف ٌ
السحر ال ٌشائع في حكايات المٌيالي ،فقد اتٌخذ ٌ
ٌ
عدة أكجو ٌ

السحر الكسيمة الكحيدة
لمسرد كتارة جعؿ ييكؿ منو كيعظٌـ مف صكرتو  ،كتارة أخرل كاف ٌ
ٌ
ّْ
السحر (ال ٌشخصيات الممسكخة
ؾ عقدة بعض ال ٌشخصيات
لف ٌ
بخاصة مف يسمط عمييا فعؿ ٌ
ٌ
كالمسحكرة ).
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آدمية حيث انسجمت ىذه ال ٌشخصيات مع
كقد جاءت ال ٌشخصيات الخارقة عمى صكرة ٌ
العالـ المرئي مف حيث المٌغة ،فقد تكاصمت ال ٌشخصيات الخارقة كالعادية بالمٌغة نفسيا

عادية
شخصية خارقة مع
كذلؾ في العبلقات األسرٌية  ،فقد اجتمعت أكثر مف
شخصية ٌ
ٌ
ٌ
أف المبلحظ أف ال ٌشخصيات التي
كانتيت الحكاية ٌ
بالزكاج كالتآلؼ بيف العالميف  ،إال ٌ

بالزكاج تككف دائما األنثى مف العالـ الخارؽ  ،أما إذا كاف ال ٌذكر
انتيت العبلقة فيما بينيا ٌ
مف العالـ الخارؽ فدائما تككف الطٌرؼ الثاٌني في العبلقة ىك األنثى مف اإلنس لكف ىذه
الجني يقكـ باختًطاؼ الفتاة كارغاميا عمى العيش معو كما
أف
العبلقة تككف
بالغصب ،أم ٌ
ٍ
ٌ
الجاف ،قاـ
أف حاتـ ابف الممؾ األزرؽ ممؾ
ٌ
في حكاية [سيؼ الممكؾ كبديعة الجماؿ] حيث ٌ
باختطاؼ دكلة خاتكف بالغصب كابقائيا في قصر ميجكر لتظ ٌؿ برفقتو.
إما
 لقد سيطرت الكائنات الخارقة عمى الحكايات العجيبة  ،كتفاكتت ىذه ٌالسيطرة ٌ
القكة
إجابية بمساعدة البطؿ ،أك متسمٌطة كمعيقة لو ،بؿ أكثر مف ذلؾ إلى البطش ك ٌ

قكتيا الخارقة في الكصكؿ إلى رغباتيا.
كاستغبلؿ ٌ
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المبحث األول :البنية التركيبية لمنص العجيب والغريب وأثرىا في الداللة
 البنية التركيبية لحكايات ألف ليمة وليمة:الداللية بيف الحكايات الغربية
تقكـ دراستنا في ىذا الفصؿ عمى العبلقات ٌ
الفني لبعض الحكايات العجيبة كالغريبة،
صصناه لتحميؿ الييكؿ
كالعجبية .كىذا المبحث ىخ ٌ
ٌ
فكتاب ألؼ ليمة كليمة اجتمعت فيو العديد مف الحكايات التي اعتمدت أساسا عمى حكاية

كاحدة افتتحت بيا حكايات المٌيالي.

أف المرأة ىي أساس الخيانة
كقد جاءت كؿ الحكايات ٌ
مبنية عمى فكرة كاحدة كىي ٌ
كنصب المكائد ،كقد جاءت شيرزاد – كىي بطمة المٌيالي كالتي قامت بسرد الحكايات –

كمفندة لتمؾ الفكرة ،كىكذا تكالت بيف يدييا الحكايات
مؤيدة أ ٌ
إما ٌ
بسرد جميع حكاياتيا ٌ
القصصي في ألؼ ليمة كليمة بحكاية
الفف
كالتي بدكرىا
تضمنت حكايات أخرل  ،فقد بدأ ٌ
ٌ
ٌ
أف الممؾ
كاحدة كىي حكاية (الممؾ شيريار كأخيو الممؾ شاه زماف) كالتي جاء فييا ٌ
الزكاج بيا  ،فتعيش ىذه البنت ليمة كاحدة فقط كىذا
قرر قتؿ كؿ بنت بكر بعد ٌ
شيريار ٌ

بسبب خيانة زكجتو مع أحد عبيد القصر كالحالة نفسيا مع أخيو الممؾ شاه زماف الذم

كجد زكجتو أيضا تخكنو مع أحد عبيده  ،كىكذا ظ ٌؿ الممؾ شيريار ينفذ رغبتو في قتؿ

النساء رغـ تحذيرات كالدىا
البنات حتى جاء دكر ابنة كزيره التي ٌ
فداء لكؿ ٌ
قدمت نفسيا ي
صممت عمى قرارىا فما كاف عمييا إالٌ أف تقكـ بحيمة تحتاؿ فييا عمى
الكزير ٌ
كلكنيا ٌ

فقصت
الممؾ لتأجيؿ تنفيذ حكمو عمييا إلى الٌميمة المكالية  ،ككانت حيمتيا ىي
القص ٌ
ٌ
السككت عف
الصباح ٌ
عمى مسامعو حكاية تمك األخرل كاختارت المٌيؿ بداية لمحكاية ك ٌ
الكبلـ المباح .

فقد جاءت حكاية"الممؾ شيريار كأخيو الممؾ شاه زماف)"ىي الحكاية المفتتح لكؿ
الحكايات كمف ىذه الحكاية تتفرع حكايات أخرل ىي حكايات اإلطار ،التي تشبو إلى حد
ما الحكاية المفتتح كداخؿ حكايات اإلطار تكجد حكايات ضمف حكايات اإلطار كداخؿ
التضمينية يكجد حكايات خارج مضمكف الحكاية اإلطار ،بؿ تتعمؽ
ىذه الحكايات
ٌ
لتسمية ،أك لحكمة ما.
إما لعبرة أك
بالحكايات التٌ
ٌ
ٌ
ضمينية ٌ ،
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إف حكاية "الممؾ شيريار كأخيو الممؾ شاف زماف" ىي الحكاية المفتتح كالبداية لك ٌؿ
ٌ
أف ىدفيا ىك إطالة زمف
الحكايات ،ككانت ىناؾ حكايات ال عبلقة ليا بالحكاية األـ إالٌ ٌ

الفنية المذىمة في سرد
القص فقط ليطيؿ الممؾ بقاءىا عمى قيد الحياة ٌ
لعدة لياؿ ،كبيذه ٌ
ٌ
النساء كأبقى في
الحكايات تم ٌكنت شيرزاد مف ردع الممؾ شيريار عف فكرتو في قتؿ ٌ
القص.
األخير عمى حياتيا بعد ألؼ ليمة كليمة مف
ٌ

فإننا نبلحظ:
كمف خبلؿ تتبعنا لمحكايات ٌ
الصائغ البصرم كحكاية
 مدل التٌشابو الحاصؿ بيف الحكايات كما في حكاية حسف ٌالديف] ،كذلؾ التكرار
المتضمنة داخؿ الحكاية اإلطار كىي [حكاية حاسب كريـ ٌ
جانشاه ك ٌ

لبعض األحداث فيناؾ استطرادات متنكعة ،كزيادات جعمت بعض الحكايات متشابية مع

الديف
خصيات ،أك في مسار الحكاية  ،كما في حكايتي (نكر ٌ
بعضيا البعض إ ٌما في ال ٌش ى
الديف أبك ال ٌشامات).
كمريـ الزٌنارٌية) ك(عبلء ٌ
انية
تخص
 سنقكـ في ىذا المبحث بدراسة ثبلث حكايات كاحدةانية كالثٌ ٌ
شخصية حيك ٌ
ٌ
ٌ
نسية كىذه الحكايات ىي:
تخص
شخصية خارقة كأخي ار حكاية
تخص
شخصية إ ٌ
ٌ
ٌ
ٌ
ٌ
الديف.
 حكاية :حاسب كريـ ٌ حكاية التٌاجر كالعفريت. حكاية جكدر ابف التٌاجر عمر كأخكيو. /1البنية التركيبية لحكاية "حاسب كريم الدين ":الديف الحكاية اإلطار حيث تحكييا شيرزاد عمى مسامع
 -تعتبر حكاية حاسب كريـ ٌ

الممؾ شيريار كالتي تبدأ مف المٌيمة ( )465حتى المٌيمة ( )531حيث تبدأ شيرزاد حديثيا

بقكليا كمما يحكى˺˺ ٌأنو كاف في قديـ الٌزماف كسالؼ العصر كاألكاف...الخ˹˹ ،1كتنتيي
الحكاية بقكليا˺˺:كىذا آخر ما انتيى إلينا مف حديث حاسب بف دانياؿ رحمو ا﵀ تعالى
1

ألؼ ليمة ك ليمة،مصدر سابؽ ،ج3ص.4112
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1
تعرفو عمى بعض الحطٌابيف الذيف
كا﵀ أعمـ˹˹  .كحكاية حاسب كريـ ٌ
الديف ،تحكي عف ٌ
الحيات ،كقد حاكؿ
عمؿ معيـ مدة مف ٌ
ثـ غدرىـ بو ،إلى أف كصؿ إلى مممكة ٌ
الزماف ٌ

تقص
أف ممكة ٌ
العكدة إلى أىمو كلـ يستطع ،حيث ٌ
الحيات طمبت منو البقاء عندىا حتى ٌ
عميو حكايتيا ليظ ٌؿ عندىا فترة أطكؿ  ،ألٌنو ببقائو عندىا تطكؿ فترة حياتيا ،كفي األخير

الح ٌماـ ما داـ ِّ
كلكنو
حيا ٌ ،
تتركو يعكد ألىمو بعدما تطمب منو أف يعدىا ،بعدـ دخكلو ى
ألف في
الح َّماـ  ،مما يدفعو إلى اإلخبار عف مكانيا ٌ
بمجرد خركجو  ،يي ٍجىب ير عمى دخكؿ ى

تضمنت حكاية
لكنيا
السقيـ كىذه ىي الحكاية اإلطارٌ ،
لحميا ما ىك شفاء لممؾ المدينة ٌ
ٌ
تضمنت حكاية أخرل كىي حكاية ˺˺جانشاه˹˹ التي
أخرل كىي حكاية بمكقيا كالتي بدكرىا
ٌ

السياؽ ال ترتبط بالحكاية اإلطار.
تعتبر حكاية خارج ٌ
الحيات كمحاكالتو العكدة إلى
ب كلقائو بممكة ٌ
الج ٌ
ٌ
إف حكاية حاسب تبدأ عند دخكلو ي
أىمو فيتكقؼ سرد الحكاية لتبدأ حكاية بمكقيا كالتي أيضا يتكقؼ سردىا بمجرد ًالتقاء
الحيات لحاسب
بمكقيا بجانشاه الذم يحكي لبمكقيا حكايتو كعند نياية الحكاية تكمؿ ممكة ٌ
الديف.
حكاية بمكقيا كعند نيايتيا ،تعكد شيرزاد لتكممة حكاية حاسب كريـ ٌ
فنالحظ:
مرة يككف الفاصؿ بيف الحكايات ىك طمب
أ -مدل تداخؿ الحكايات فيما بينيا  ،كفي ك ٌؿ ٌ
المرة
حاسب مف ممكة ٌ
الحيات إخراجو مف العالـ ٌ
السفمي كاعادتو لمعالـ العمكم  ،ففي ٌ
تقص عميو حكاية
لما طمب منيا حاسب إعادتو لعالمو  ،طمبت منو البقاء حتى ٌ
األكلى ٌ
النبي محمد (ص) راجيا لقائو  ،ىذه الحكاية التي كما قمنا ىي
بمكقيا الذم خرج بحثا عف
ٌ
شبيية أك متأثرة بممحمة جمجامش كبميمة اإلسراء كالمعراج كاليدؼ مف تضميف ىذه

الحكاية داخؿ الحكاية اإلطار ىك:
ألف في خركجو مكت ممكة
ً -1ابقاء حاسب كريـ ٌ
الديف فترة أطكؿ في مممكة ٌ
الحيات ٌ
الحيات.
ٌ

1
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الحيات عمى حاسب ما حدث ليا مف حكادث رفقة بمكقيا ىذا ال ٌشاب
تقص ممكة ٌ
 -2أف ٌ
اإلسرائيمي.
القص فبمجرد دخكؿ شيرزاد في حكاية حاسب حتى ضمنتيا حكاية
 -3إطالة زمف
ٌ
القص  ،كتكالد األحداث
ضمنت حكاية جانشاه  ،إلطالة زمف
ٌ
بمكقيا،كداخؿ حكاية بمكقيا ٌ
كبذلؾ تضمف بقاءىا فترة أطكؿ.

أما حكاية جانشاه فتبدأ بمقاء بيف ال ٌشابيف بمكقيا كجانشاه الذم يككف يبكي بيف قبريف
بٌ -
فيسألو بمكقيا عف سبب بكائو كبقائو في ىذا المكاف فيسرد جانشاه حكايتو عمى بمكقيا بعد
أف حكى لو ىذا األخير حكايتو  ،كىذه الحكاية ال ترتبط بالحكاية اإلطار بؿ كجدت
الديف عبارة عف
لغرض ما إجتماعي أك أخبلقي أك غير ذلؾ كحكاية حاسب كريـ ٌ
لشخصيات جديدة انتقاال مف
مجمكعة مف األحداث مرتبطة ببعضيا البعض كدخكؿ
ٌ

حكاية ألخرل ،فانقسمت الحكاية إلى عدة أقساـ.
القســـــــــــم األول:

الزماف كسالؼ العصر
تبتدأ الممكة شير ازد عندما تقكؿ(:كمما يحكي ٌأنو في قديـ ٌ
كاألٗاُ) فتبدأ الحكاية عف الحكيـ دانياؿ ،ككيؼ ٌأنو كاف حكيما في بني اسرائيؿ كلـ يكف
الديف
لو مكلكد فتحمؿ زكجتو ،كحيف كفاتو يكصي زكجتو بتسمية الطٌفؿ حاسب كريـ ٌ

كيأمرىا أف تعطيو خمس كرقات إذا أحسف التٌصرؼ فييا امتمؾ العمـ كالحكمة فيكلد
أمو عف عمؿ.
حاسب كيكبر ثـ تبحث لو ٌ
القســـــــــــــــــم الثــــــــــــــاني:

إيجاد حاسب لعمؿ رفقة مجمكعة مف الحطٌابيف فيذىب ليحتطب معيـ ،كفي يكـ مف

األياـ يجدكف بئ ار مميئة بالعسؿ فيقتسمكف العسؿ كيتآمركف عمى حاسب كيغدركف بو
كيترككنو داخؿ البئر.
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القســــــــــــــــم الثـــــــــــــــــالث:
ً
اء
أمو أف كحشا مف الغابة افترسو فتقيـ لو عز ن
عكدة الحطٌابيف بنبأ كفاة حاسب كاخبار ٌ
ك تبكي عميو.
القســـــــــــــــم الرابـــــــــــــــع :
النياية  ،فيبحث في البئر عف مكاف لمخركج كفعبل يجد ثقبا
عدـ استسبلـ حاسب ليذه ٌ
السفمي كالذم يشبو العمكم تماما
فيخرج منيا  ،كلكف ليس إلى العالـ العمكم بؿ إلى العالـ ٌ
الحيات.
إالٌ ٌأنو مكجكد تحت األرض كلقائو بممكة ٌ
القســـــــــــــــــــم الخامس:
تعرفو عمييا ،ثـ يطمب منيا إخراجو مف ىذا المكاف إالٌ
لقاء حاسب بممكة ٌ
الحيات ك ٌ
تمح عميو بالبقاء حتى يستمع إلى حكايتيا.
ٌأنيا ٌ
الرئيسة ىي
فنبلحظ ٌ
أف ىذه األحداث جاءت مترابطة مع بعضيا ككانت ال ٌشخصية ٌ
شخصية "حاسب" فالحدث المركزم كالذم يعتمد عمى شخصية حاسب تفرعت منو عدة
ٌ

الرابط بيف األحداث ىك
أحداث كتكزعت ٌ
لكنيا بقيت متٌصمة بالحدث المركزم  ،ككاف ٌ
كممة (أما ما كاف مف أمر.)...

الديف كغيرىا مف الحكايات ًاحتكت عمى التٌداخؿ
كمنو فنبلحظ أف حكاية حاسب كريـ ٌ
السردم لؤلحداث كتضميف حكاية أك أكثر داخؿ الحكاية اإلطار:
ٌ
الديف
حكاية حاسب كريـ ٌ
الحكاية اإلطار

حكاية بمكقيا
حكاية متضمنة داخؿ

حكاية جانشاه
حكاية ضمف الحكاية
التظمنة داخؿ الحكاية اإلطار

الحكاية اإلطار

خارجة عف السياؽ

ض ّْمنت حكاية بمكقيا ،كداخؿ حكاية بمكقيا
فبدأت الحكاية بقصة حاسب كريـ ٌ
الديف ثـ ي
المتضمنة داخؿ
تـ العكدة إلى الحكاية
ي
ٌ
ض ّْمنت حكاية جانشاه فعند نياية حكاية جانشاه ٌ
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الحكاية اإلطار(حكاية بمكقيا) كصكال إلى الحكاية اإلطار حتى نياية األحداث مع نياية
الحكاية.
الخــــــــالصـــــــــــــــــــــة:

قصة بمكقيا عمى
إ ٌف ممكة ٌ
الحيات ىذا الحيكاف الخارؽ مف خبلؿ سردىا ألحداث ٌ
مسامع حاسب أرادت أف ٌتنبيو عمى حجـ الخطأ الذم كقع فيو بمكقيا ،حينما سجنيا

السحرم  ،كلـ يخبرىا بذلؾ حتى كجده فأخبرتو
كأخذىا معو لمجرد معرفتيا مكاف العشب ٌ
السحرم كلكف بعد فكات األكاف فأرادت مف
ٌأنو بإمكانيا معرفة كؿ األعشاب منيا العشب ٌ

الدرس كأف حياتيا متعمقة بكفائو بكعده ليا .كلكف ما إف خرج مف
حاسب أف يأخذ ٌ
السفمي حتى كقع في المصيدة التي عمميا كزير الممؾ كالتي راحت ضحيتيا ممكة
الطٌابؽ ٌ
الحيات.
ٌ

-2البنية التركيبية لحكاية التاجر والعفريت:
 حكاية التٌاجر كالعفريت ىي مف حكايات اإلطار جاءت مباشرة بعد الحكاية المفتتح كىياشتد عميو
حكاية "الممؾ شيريار كأخيو الممؾ شاف زماف" .كىذه الحكاية تركم أف تاج ار ٌ

الحر في إحدل تجاراتو فجمس تحث شجرة ،كأكؿ تمرة كرمى نكاتيا  ،كاذا بعفريت يخرج
ٌ
أف التٌاجر يطمب مف العفريت أف يميمو سنة حتى
إليو كيتٌيمو بقتؿ ابنو بسبب ٌ
النكاة  ،إالٌ ٌ
ً
السنة يعكد التٌاجر
يسدد ما عميو مف ديف فيتركو
يكدع أىمو ك ٌ
ٌ
الجني يذىب  ،كبعد انقضاء ٌ
ٌ
إلى نفس المكاف كيجمس ينتظر مصيره كىك يبكي  ،فيمتقي بثبلثة شيكخ كيحكي ليـ سبب
تكاجده بيذا المكاف فيركم ليـ قصتو  ،فينتظركف معو كما إف يأتي العفريت حتى يطمبكا
منو أف يستمع لقصة كؿ كاحد منيـ مقابؿ دـ التٌاجر ،فيقبؿ العفريت بيذا ال ٌشرط كيخمي
1
السعيد أنو ىناؾ تاجر˹˹ ...
سبيؿ التٌاجر  ،كقد ابتدأتيا شيرزاد بػ˺˺ :بمغني أييا الممؾ ٌ

ككانت مف المٌيمة{  1حتى الميمة .}3

كىذه الحكاية اإلطار اندرج تحتيا ثبلث حكايات تضمينية كىي حكايات ال ٌشيكخ الثبلثة.

-1ألؼ ليمة ك ليمة،مصدر سابؽ ،ج،1ص.82
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عمو التي
أ -حكاية الشيخ األول :كىك صاحب الغزالة الذم أخبرىـ عنيا ،كىي ابنة ٌ
حكلتيا لغزالة بعد اف
خانتو بعد أف سحرت زكجتو بقرة كابنو عجؿ ،فسحرتيا ابنة ٌ
الجزار ك ٌ

ف ٌكت ٌسحرىا عف ابف التٌاجر.
الجني بالحكاية ككىب لو ثمث دـ التٌاجر.
كبعد سرد ال ٌشيخ لمحكاية أعجب
ٌ
ب -حكاية الشيخ الثاني :كىي حكاية ال ٌشيخ مع الكمبتيف كالتي يخبرىـ فييا عف سبب
بأف الكمبتيف ىما شقيقاه ،حاكال الغدر بو فقامت اإلمرأة التي
مرافقة الكمبتيف لو  ،كيخبرىـ ٌ

لمدة عشر سنكات كىذه
تزكجيا بعد طمب مف أختيا بمعاقبتيما كتحكيميما إلى كمبتيف ٌ
ٌ
الجف المؤمنة ،فيعجب العفريت بيذه الحكاية فييبو الثمث الثٌاني مف دـ
ٌ
الزكجة ىي مف ٌ
التٌاجر.
ج -حكاية الشيخ الثالث:

كىي حكاية الشيخ مع البغمة كالتي في األصؿ ىي زكجتو التي خانتو مع عبد
الجزار بأف خمٌصتو مف
كحكلتو كمبا ،ثـ ساعدتو ابنة ٌ
أسكد،كلما اكتشؼ أمرىا سحرتو ٌ
ماءا في ككز كقالت لو ر ٌشو عمييا
ٌ
السحر  ،فطمب منيا ال ٌشيخ أف تسحر زكجتو  ،فأعطتو ن

فصارت بغمة .فأعجب العفريت بحكاية ال ٌشيخ كسامح التٌاجر.
الخالصة:

الديف ) ىناؾ
 -1نبلحظ أف في حكاية (التٌاجر كالعفريت) كما في حكاية (حاسب كريـ ٌ
ضمينية.
حكاية اإلطار  ،كبداخميا حكايات التٌ
ٌ

ضمينية األكلى كالثٌانية كالثٌالثة  ،فكؿ ال ٌشيكخ تشابيت
 -2ىناؾ تشابو كبير بيف الحكاية التٌ
ٌ
كحكلت إلى حيكاف.
حكايتيـ كتشاركت بفعؿ ٌ
السحر حيث عكقبت ال ٌشخصية الخائنة ٌ

إما ٌأنيا مف قكل خارقة كما في الحكاية الثٌانية أك
 -3ال ٌشخصية التي قامت بفعؿ ٌ
السحر ٌ
السحر  ،كما في الحكاية األكلى كالثٌالثة.
بالقكة الخارقة بفعؿ ٌ
بفعؿ شخص يتمتٌع ٌ

األكؿ مشابية لنياية حكاية ال ٌشيخ الثٌالث  ،ففي حكاية ال ٌشيخ
 -4نياية حكاية ال ٌشيخ ٌ
السحر كعاقبت
األكؿ :ابنة الىجزار اكتشفت ٌ
كحكؿ إلى عجؿ  ،فعطمٌت ٌ
أف ابف ال ٌشيخ يسحر ٌ

الجزار اكتشفت أف ال ٌشيخ الثٌالث
حكلتيا غزالة  ،كذلؾ حكاية ال ٌشيخ الثٌالث ابنة ٌ
الفاعمة بأف ٌ
فالرابط المشترؾ ىك
فتحكؿ إلى كمب ،فأزالت ٌ
كحكلتيا بغمة ٌ
السحر كسحرت زكجتو ٌ
مسحكر ٌ
السحر ،ثـ قامت بمعاقبة الجاني.
ابنة ٌ
الجزار ،كىي مف حمٌت العقدة كأزالت ٌ
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بخاصة الجزء
الحماؿ كالبنات
ٌ
 -5مدل التٌشابو بيف حكاية التٌاجر كالعفريت مع حكاية ٌ
المتعمؽ
ٌ

الصبية ،عمييـ أف يحككا ليا
الصعاليؾ الثٌبلثة ،حيث مقابؿ إخبلء سبيميـ مف قبؿ ٌ
بحكاية ٌ
حد ما حكاية
حكاية كؿ كاحد منيـ فإذا أعجبتيا تسامحيـ كتخمي سبيميـ ،كىذا مشابو إلى ٌ
ال ٌشيكخ الثٌبلثة فمقابؿ حكايتيـ يتحرر التٌاجر مف قبضة العفريت كيتخمص مف الحكـ الذم
حكمو عميو العفريت كىك حياتو مقابؿ حياة ابف العفريت.

-3البنية التركيبية لحكاية جودر ابن التاجر عمر وأخويو:
في حكاية جكدر ىناؾ الحكاية اإلطار ،كىي حكاية جكدر باإلضافة إلى تراكـ مف
شخصيات جديدة في الحكاية.
األحداث كظيكر
ٌ
فالحكاية ابتدئتيا شيرزاد ب:ػ˺˺كبمغني أيضا أف رجبل تاج ار اسمو عمر 1˹˹...مف المٌيمة

( )608إلى غاية المٌيمة ( .)634كتتضمف حكاية كاحدة كىي حكاية المغاربة الثٌبلثة كالتي
يحكييا المغربي الثٌالث لجكدر .كلحكاية جكدر مجمكعة مف األحداث.

أف
الحدث األول :ابتدأت الحكاية عف التٌاجر عمر كأكالده سالـ كسميـ كجكدر ،ككيؼ ٌ
يفضؿ جكدر عمى أخكيو مما كلٌد نكعان مف الغيرة القاتمة مف طرؼ
التٌاجر عمر كاف ٌ

يقسـ إرثو بالتٌساكم عمى أكالده.
األخكيف كىذا ما جعؿ التٌاجر عمر ٌ
الحدث الثاني :مكت األب كتخاصـ اإلخكة عمى القسمة التي اعتبركىا غير عادلة كخسركا
السمؾ
أمكاليـ في المحاكـ كالقضاة حتى صاركا فقراء إال ٌ
أف جكد ار ظ ٌؿ يصطاد كيببع ٌ
كأعاؿ أخكيو رغـ غيرتيـ منو.

الحدث الثالث:
سر كنز ال ٌشمردؿ
لقاء جكدر بالمغاربة الثٌبلثة  ،كسرد المغربي الثٌالث لجكدر عف ٌ
أف الكنز ال يفتحو إالٌ جكدر  ،كفعبل قاـ
كقصتيـ مع أكالد الممؾ األحمر كبركة قاركف  ،ك ٌ

المرة الثٌانية ألنو فشؿ في المحاكلة األكلى ك ال تكرر المحاكلة
جكدر بفتح الكنز لكف في ٌ
إال بعد سنة كاممة.

 -1ألؼ ليمة ك ليمة ،مصدر سابؽ،ج،3ص.174
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الحدث الرابع:

ً
السحرم كالخاتـ المرصكد  ،كاكتشاؼ
أٍ
حصتو مف الكنز كاحتفاظو بالح ٍؽ ٌ
ىخ يذ جكدر ٌ
الزكاج مف
كقرر ٌ
لسر جكدر كغدرىـ بو كقتمو .ثـ غدر سالـ بسميـ كقتمو ٌ ،
سالـ كسميـ ٌ

زكجة أخيو فسممت زكجة جكدر سالمان كقتمتو  ،ثـ كسرت الخاتـ المرصكد إلخماد نار

الطٌمع كالجشع.
الخالصــــــــــة:

تضمينية كاحدة كىناؾ نكعاف مف ال ٌشخصيات.
 احتكاء الحكاية اإلطار عمى حكايةٌ
أ /الشخصيات المرئية (التي تعيش في العالـ األرضي)(:التاجر عمر،جكدر ،أخكاه ،كالدتو
كالمغاربة كغيرىـ.)...

يجؼ ماء
ب /الشخصيات غير المرئية :كىي المتمثمة في تمؾ األشباح التي تظير ما إف
ٌ
إما عمى صكرة إنساف أك عمى صفة حيكاف كالتي حاكلت إعاقة جكدر مف
ٌ
النير ،كجاءت ٌ
تصكر لو شبح
فتحو لكنز ال ٌشمردؿ ك ٌ
اتبع خطكات المغربي الثٌالث إالٌ ٌأنو أخفؽ حينما ٌ
الكرة في العاـ المقبؿ كنجح في ذلؾ.
أمو حيف أراد تجريدىا مف ثيابيا كعاكد ٌ
بصكرة ٌ

 مدل تشابو حكاية جكدر ابف التٌاجر عمر كأخكيو ،مع حكاية عبد ا﵀ بف فاضؿ عامؿلما غدر األخكاف بأخييما استحقا نياية عادلة كىي
البصرة مع أخكيو ،ففي حكاية جكدر ٌ

لما غد ار بو
أما في حكاية عبد ا﵀ بف فاضؿ ٌ
فإف ألخكاف ٌ
المكت مثمما فعبل بأخييماٌ ،
الجنية سعيدة التي سحرت كبلٌ مف أخكيو إلى كمبتيف
قكة مساعدة خارقة تمثٌمت في
ٌ
كانت لو ٌ
السحر ،
الرشيد كطمبو مف
الجنية ف ٌ
ٌ
ؾ ٌ
السحر عمييما بعد ٌ
كتـ إزالة ٌ
تكسط الخميفة ىاركف ٌ
ٌ ،
فرجعا لنفس عممتيما األكلى بأف غد ار بعبد ا﵀ فصمبيما الخميفة عمى باب القصر  ،كبيذا
يككف ىناؾ تشابو إلى حد بعيد بيف ىاتيف الحكايتيف.
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المبحث الثــــاني :تحميل البنية الزمنية في خطاب الميالي وأثرىا في الداللة
 تعريف الزمن لغة:الزىم يف ك َّ
ماف:اسـ لقميؿ الكقت ككثيره كفي المحكـَّ :
الزىم يف ك َّ
˺˺ ًزمفَّ :
ص ير
الز ي
الز ي
الع ٍ
ماف ى
كزم هف ز ً
ً
ام هف شديد.كأ ٍىزىمف الشئ :طاؿ عميو َّ
الزماف .كاإلسـ
كالجمع أ ٍىزيمف كأزماف ك ٍأزمنة  ،ى ى
الزىم يف ك ُّ
مف ذلؾ َّ
الزٍمىنة ˹˹.1

الزمف معنى لو مف خبلؿ أبعاد ثبلثة تحدد أطرافة  ،كىي الماضي (الماقبؿ)
˺˺يتٌخد ٌ2
كالحاضر (ىذه األثناء) كالمستقبؿ (المابعد)˹˹.
محدد كال يمكف ضبط تاريخو ،فك ٌؿ
الزمف في حكايات ألؼ ليمة كليمة زمف غير ٌ
ًإ ٌف ٌ
خصيات
افي ،إالٌ ٌأنو يكجد بعض اإلشارات لبعض ال ٌش ٌ
األحداث جرت في زمف خر ٌ

زمنيا بعالـ الكاقع.
كاألمكنة لتجعؿ الحدث يرتبط ٌ

الزمف في مألكؼ العادة تنتيي لدل ثبلثة حدكد:
إف مفاىيـ ٌ
˺˺ ٌ
 -1التٌزامف :كىك يعني حدكث الشيئ دفعة كاحدة
يمر عمى عجمة فبل
 -2التعاقب :كيعني مفيكـ الٌتعاقب في عالـ ٌ
الزمف أف ىذا الزمف ٌ
ينتظر كال يتكقؼ  ،كال يرجئ كال يتمطٌؼ
المدة الحاؿ التي تمتد مف لحظة إلى لحظة أخرل معينة˹˹...
المدة :كتعني ٌ
ٌ -3

3

الزمف في حكايات المٌيالي بصكرة عامة عمى صيغة الماضي سكاء جاء عمى
 لقد جاء ٌكتـ ذلؾ بصكرة استطرادية تصاعدية
لساف شير ازد أك عمى لساف ٌ
السارد ال ٌشعبي ٌ ،
الزمف
الزمف  ،كداخؿ كؿ حكاية مف الحكايات أحداث تقطع تسمسؿ ٌ
عمى خط ٌ

 -1لساف العرب،مصدر سابؽ،ـ 13حرؼ(ف،ق).ص.241

 -2معالـ سيميائية في مضمكف الخطاب السردم  ،نادية بكشفرة.،دار األمؿ(،د،ط)،2011،ص.104

 -3ألؼ ليمة كليمة(تحميؿ سيميائي تفكيكي لحكاية جماؿ بغداد) ،عبد الممؾ مرتاض ،ديكاف المطبكعات
الجامعية(د،ط)(،د،ت ،ط) ،ص.155،156،157
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الزمف األكؿ  ،فالماضي في حكايات المٌيالي
الماضي لتعكد إلى زمف ماض بعيد عف ٌ
جاء بصيغ متعددة (ماضي سحيؽ يتخممو ماضي قريب كىكذا).
 كسنركز في ىذا المبحث عمى الحكايات نفسيا التي تطٌرقنا لدراستيا في المبحث األكؿأال كىي:

 حكاية التٌاجر مع العفريت.الديف.
 -حكاية حاسب كريـ ٌ

 حكاية جكدر ابف التٌاجر عمر كأخكيو.أ -الفضاء الزماني:
 -1حكاية التاجر مع العفريت:
الزمف الماضي ˺˺قالت  :بمغني ٌأييا الممؾ
النص تحيؿ األحداث
المركية إلى ٌ
إف زمنية ٌ
ٌ
ٌ
1
السعيد. ˹˹...
و
و
ماض قريب مف
لكف زمف سرد شيرزاد لمحكاية ىك
 إف زمف الحكاية ىكماض سحيؽ ٌ ،
الراكم ال ٌشعبي ينقؿ لنا ما حكتًو شيرزاد في ما
زمف كقكع الحكاية .إضافة إلى ذلؾ فإف ٌ
الزمف  ،فيقكؿ ( قالت :بمغني).
مضى مف ٌ
األكؿ  ،أال كىك
الركام ال ٌشعبي يدخؿ ماضي آخر في
كنجد ٌ
ٌ
أف ٌ
القصة سابقا لمماضي ٌ
النبي سميماف مع العفريت.في حكاية [التاجر مع العفريت] بدأت افتتاحية الحكاية
قصة
ٌ
ٌ

السعيد˹˹ 2فقد نقمت شيرزاد ذىف الممؾ
بالحديث عف ما مضى سابقا ˺˺بمغني ٌأييا الممؾ ٌ
القصة كىك الماضي
الزمف الحاضر (أم كقت سردىا لمحكاية) إلى زمف
شيريار مف ٌ
ٌ

القصة ككصؼ
الزمف أيضا جاءت بداية
السحيؽ الذم جرت فيو األحداث .إضافة إلى ٌ
ٌ
ٌ
لمجك العاـ لمحكاية .فكصفت التٌاجر أنو كثير الماؿ
لحالة التٌاجر لتييئة المستمع كالقارئ ٌ
كالمعامبلت في الببلد ...فقد جاءت بداية الحكاية قصيرة دكف مقدمات طكيمة كداخؿ

حكاية "التٌاجر مع العفريت" الذم يقكـ فييا التٌاجر بقتؿ ابف العفريت بنكاة التٌمر عف غير
 -1ألؼ ليمة ك ليمة ،مصدر سابؽ،ج1ص.8
2
السابؽ،ج،1ص .
 -المصدر ٌ
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قصد إلى غضب العفريت كاصدار ىذا األخير الحكـ باإلعداـ عمى التٌاجر نظير فعمتو ،
ثـ تتطكر األحداث ليتدخؿ ثبلثة شيكخ إلقناع العفريت بالعدكؿ عف حكمو .كيقكـ كؿ شيخ
بسرد حكايتو عمى مسامع الجني كطبعا زمف الحكاية ىك زمف الماضي السحيؽ حدث قبؿ
تضمينية داخؿ الحكاية اإلطار.
أحداث حكاية التٌاجر فيي حكايات
ٌ
التزامن:أف ىناؾ تٌزامف في حكاية التٌاجر مع العفريت ككما أشرنا سابقا لمصطمح التٌزامف
كنبلحظ ٌ
الذم يفيد معناه (كقكع حدثيف أك أكثر في آف كاحد كفي آماكف مختمفة) كلكف مف
المستحيؿ أف يتـ سرد الحكايات في كقت كاحد لذلؾ حكى كؿ شيخ حكايتو بعد األخر.
مسار متسمسبل ،حيث جاء الحدث األكؿ بقتؿ التٌاجر
نا
الزمني ألحداث يأخذلو
إف الخطٌ ٌ
 ٌالجني ذلؾ إلى
الجني عميو باإلعداـ ثـ طمب التٌاجر ميمة سنة فقبؿ
الجني ،ثـ حكـ
البف
ٌ
ٌ
ٌ

السارد ما حدث مع
أف انتيت ٌ
السرد فمـ يفصؿ فييا ٌ
المدة كىي سنة كاممة تكقؼ فييا ٌ
المدة بؿ جاء بإختصار ( ...فرجع إلى بمده كقضى جميع تعمٌقاتو كأكصؿ
التٌاجر ،كؿ تمؾ ٌ
الحقكؽ إلى أىميا كأعمـ زكجتو كأكالده بما جرل لو فبككا ككذلؾ جميع أىمو كنسائو كأكالده

السنة .)...إذا فيذا زمف مسقط مف الحكاية فيك إضمار:
كأكصى كقعد عندىـ إلى تماـ ٌ
النص مف زمف الحكاية كيسمى
˺˺ىك الجزء المسقط مف الحكاية أم المقطع المسقط في ٌ

1
الراكم بسنة كاممة ثـ تتسمسؿ األحداث مف حكاية
كذلؾ الثٌغرة˹˹  ،كىذه الثٌغرة حددىا ٌ
ال ٌشيخ األكؿ  ،ثـ الثٌاني  ،ثـ الثٌالث التي انتيت باسقاط العفريت لحكـ اإلعداـ عمى

التاجر.

 كاإلضمار لـ يتكقؼ عند حكاية التٌاجر مع العفريت فقط (الحكاية اإلطار) ،بؿ شمؿضمينية ،ففي حكاية ال ٌشيخ األكؿ :حيث قاؿ ال ٌشيخ:
كذلؾ الحكايات التٌ
ٌ
السفر 2.˹˹ ..ىنا لـ
˺˺فطرأت لي سفرة إلى بعض المدائف ...ثـ جئت بعد مدة طكيمة مف ٌ
بالتحديد بؿ أتت
السارد ٌ
المدة ٌ
الزمنية التي قضاىا فقد جاءت مبيمة ك لـ تذكر ٌ
يذكر ٌ
 -1الييكؿ التنظيمي لحكايات المٌيالي  ،داكد سميماف الشكيمي  ،ذم قار 5،حزيراف.1993،
2

 -ألؼ ليمة ك ليمة،مصدر سابؽ ،ج.1ص.10
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1
مدة
ىنا
مدة سنة كأنا حزيف القمب باكي العيف˹˹.
تـ فيو ذكر ٌ
ثـ يقكؿ ˺˺فجمست ٌ
ٌ
ٌ
ضمنيةٌ .
الضحية˹˹ 2ك لـ
جمكسو كىي سنة دكف التٌفصيؿ فييا ثـ جاء قكلو ˺˺:إلى أف جاء عيد ٌ

الساعة فمقد جاءا مضمراف .كىناؾ إضمار في حكاية ال ٌشيخ الثٌاني ˺˺...
ييحدد الكقت كال ٌ
3
مدتو
مدة سنة مع القكافؿ ˹˹ ...كىذا إضمار يح ٌددت ٌ
عنا ٌ
كسافر أخي بتجارتو كغاب ٌ
الزمف.ك أيضا في قكلو ( كأقمنا
بالسنة دكف ذكر ما حدث لو في تمؾ الفترة المنقضية مف ٌ
ٌ
قصة ال ٌشيخ الثٌاني حيث
مع بعضنا أياما) لـ يتـ تحديد األياـ بؿ ظمٌت مبيمة.ككذلؾ في ٌ
4
بالسنة
حددت ٌ
قاؿ ...˺˺ :بؿ أقمنا في دكاكينا نبيع كنشرم سنة كاممة ˹˹ ...كقد ٌ
المدة ٌ
أيضا ,كقد جاء ىذا المقطع بصيغة الحاضر (نبيع كنشرم) عمى لساف ال ٌشيخ صاحب

الركاية.

المدة بست
حددت ٌ
كأيضا قكلو( ....كأنا لـ أرض حتى مضت ست سنكات ككامؿٌ )...
السنكات الست.
سنكات دكف أف يذكر ماذا حدث في تمؾ ٌ
ككذلؾ قكلو(فجئت كأنا سائر إلييا تخمصيـ بعد إقامتيـ عشر سنكات في ىذا الحاؿ) ...ىنا
إضمار مذككر كىك عشر سنكات.
...إف ىذه البغمة كانت
 أيضا في حكاية ال ٌشيخ الثٌالث ىناؾ إضمار محدد ٌالمدة بقكلوٌ ˺˺ :
زكجتي سافرت كغبت عنيا سنة كاممة ،5˹˹ ...كذلؾ في قكلو ˺˺كلـ أزؿ سائر حتى كصمت

6
السياؽ.
جزار ˹˹ ...فمـ تحدد ٌ
يد ٌكاف ٌ
السير بؿ جاءت مضمرة ضمنية في ٌ
مدة ٌ

الجني بعدما
الزمف الذم قضاه
 كىناؾ أيضا زمف مضمر تمثٌؿ في الحكاية اإلطار كىك ٌٌ
ً
ليتـ مكاصمة األحداث بعد مركر
السرد كتكقؼ عند
الصياد ٌ
مدة سنة فقد انقطع ٌ
ترؾ ٌ
الجني ٌ
ٌ
يخص العفريتة زكجة ال ٌشيخ
سنة كذلؾ في حكاية ال ٌشيخ الثٌاني ىناؾ زمف مستقطع كالذم
ٌ
1
السابؽ،ج.1ص.10
 المصدر ٌ2
الصفحة.
 -المصدر نفسو ك ٌ

 -3المصدر نفسو،ج،1ص.11
 -4المصدر نفسو،ج،1ص.12

5
السابؽ،ج،1ص.13
 المصدر ٌ6
الصفحة.
 -المصدر نفسو ك ٌ
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الثٌاني حيث لـ يتـ ذكرىا كال ماذا فعمت مع ال ٌشيخ بعد أف أنقذتو كلـ يذكر مكانيا،إالٌ قكلو
أنو سيمتقي بيا بعد انقضاء عشر سنكات.
السرد عند الحديث عف ال ٌشخصيات التي مف العالـ
أف ٌ
نبلحظ ٌ
الزمف يتكقؼ كيستأنؼ ٌ
الزمف الكاقعي ،فيك يختمؼ كؿ اإلختبلؼ كالعالماف غير
اآلخر زمف العالـ اآلخر غير ٌ

السرد في تمؾ
يتكقؼ ٌ
متطابقاف لذلؾ ال يمكف ذكر فيما قيضي ذلؾ الكقت المضمر ،بؿ ٌ
النقطة لينطمؽ مف نقطة أخرل.
ب -الفضاء المكــــــــاني:

إف الفضاء المكاني في الحكاية اإلطار أكال فضاء الممكة شيرزاد كالممؾ شيريار ىك
ٌ /1
أما في
الم ٍمؾ حيث كاف زمف ٌ
السرد ىك المٌيؿ كبالتٌحديد في غرفة الممؾ ٌ
فضاء القصكر ك ي
يحدد المكاف لكف مف سياؽ الكبلـ يبدك ٌأنو في أحد القفار حيث قالت
حكاية التٌاجر فمـ ٌ
شيرزاد ...˺˺ (:كخرج يطالب في بعض الببلد˹˹) 1أم كاف مسافرا.

ضحة معالمو فقط ذكر في مدينة
األكؿ كاف الفضاء المكاني غير مك ٌ
 /2كفي حكاية ال ٌشيخ ٌ
جار في مدينة تجارية غير
أما ال ٌشيخ الثٌاني في حكايتو كانكا تي نا
تجارٌية ٌ
ألنو كاف تاجر ،ك ٌ
ألنيـ سافركا في مركب كذلؾ في
كاضحة المعالـ إالٌ ٌأنيا قريبة مف البحر ٌ
ت لىيىا في المركب 2˹˹ ...فقد كانكا مسافريف عمى متف
قكلو...˺˺:فىأ ى
ىخ ٍذتييا ىك ىك ىس ٍكتيا كفى ىر ٍش ي

مركب في البحر.

يحدد المكاف إال ٌأنيا مدينة غير كاضحة المعالـ
 /3كفي حكاية ال ٌشيخ الٌثالث :أيضا لـ ٌ
خيرة تمثٌمت في
السحر ،فيناؾ قكة ٌ
كل ٌكف القاسـ المشترؾ في ىذه الحكايات الثٌبلثة ىك ٌ
التٌاجر كال ٌشيكخ الثٌبلثة كزكجة كابف ال ٌشيخ األكؿ .كىناؾ قكل فاعمة شرٌيرة تمثٌمت في
الساحرة في حكاية ال ٌشيخ األكؿ كالثٌالث ،كأخت
العفريت(العالـ اآلخر) ك ٌ
الزكجة الخائنة ك ٌ

الجزار
القكة المنقضة ك
ٌ
المضادة لمقكة الخارقة ىي ابنة ٌ
العفريتة في حكاية ال ٌشيخ الثٌانيٌ ،
أما ٌ
الم ىسمٌط
السحر لف ٌ
األكؿ كفي حكاية ال ٌشيخ الثٌالث فقد استعممت ٌ
ؾ الظٌمـ ي
في حكاية ال ٌشيخ ٌ
1

-المصدر نفسو ،ج.1ص.08

2
السابؽ ،ج1ص.12
 -المصدر ٌ
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عمى ابف التٌاجر في الحكاية األكلى كعمى ال ٌشيخ الثٌالث كفي األخير تنجح قكل الخير في
السيطرة كالٌتغمب عمى القكل الشرٌيرة.
ٌ
 -2حكــــــاية حــــــاسب كريـــــــــــــــم الدين:
أ -الفضاء الزمــــــــاني:
الزمف الم ػػاضي
نجد في حكاية حاسب كريـ ٌ
النص تحيؿ األحداث إلى ٌ
زمنية ٌ
الديفٌ ،
الزماف كسالؼ العصر
السحيؽ أيضا فقد ابتدئت ˺˺ (كمما يحكى) ٌأنو كاف في قديـ ٌ
ك ٌ
كاألكاف 1˹˹...فأحداث الحكاية كقعت في زمف بعيد كلكف في نفس الكقت نجد أحداثنا داخؿ
الحيات
الحكاية اإلطار كقعت في ماضي الحكاية مثؿ حكاية «بمكقيا» التي تحكييا ممكة ٌ

الديف كأيضا داخؿ حكاية بمكقيا نفسيا ىناؾ ماضي لحكاية أخرل ىي حكاية
لحاسب كريـ ٌ
˺˺جانشاه˹˹ ابف الممؾ طيغمكس فيناؾ ماضي قريب يحتكيو ماضي بعيد ،كقد جاءت
لمجك العاـ لمحكاية كمف ذلؾ:
افتتاحية
ٌ
القصة ككصؼ لكالد حاسب لتييئة القارئ كالمستمتع ٌ
الزماف كسالؼ العصر كاألكاف حكيـ مف حكماء اليكناف ككاف ذلؾ
˺˺ ٌأنو كاف في قديـ ٌ
2
الديف حدث
الحكيـ يسمى دانياؿ ككاف لو تبلمذة كجنكد ˹˹...كداخؿ حكاية حاسب كريـ ٌ

الحيات لحاسب عف الممؾ بمكقيا،فكؿ مف بمكقيا
ىناؾ تزامف في الحكاية التي حكتيا ممكة ٌ
كجانشاه حدثت ليما حكاية في نفس الكقت كلكف في أماكف مختمفة  ،كمف المستحيؿ سرد
الحكايتيف في آف كاحد لذلؾ حكى بمكقيا لجانشاه حكايتو ثـ حكى جانشاه حكايتو عمى

مسامع بمكقيا.
الديف
زمنيا حيث جاء الحدث األكؿ عف حياة حاسب كريـ ٌ
كقد جاءت األحداث متسمسمة ٌ
الجب تبدأ حكاية أخرل عف
جب العسؿ،كىناؾ داخؿ
ٌ
كعائمتو إلى أف تركو أصحابو في ٌ
الحيات بحاسب ككيؼ حكت لو عف بمكقيا كرحمتو العجيبة كالغريبة  ،ثـ
اجتماع ممكة ٌ
النياية ،ثـ يخرج
قصتو مف البداية إلى ٌ
داخؿ حكاية بمكقيا التقى بجانشاه الذم حكى لو ٌ

(السفمي) إلى العالـ الخارجي (فكؽ األرض) كتبدأ حكاية أخرل
حاسب مف العالـ األرضي ٌ
1
2

المصدر نفسو،ج3ص.24الصفحة.
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السبب في شفائو عندما يحصؿ عمى لحـ ممكة
الممؾ كمرضو ،ككيؼ يككف حاسب ٌ
عف ى
ً
لمرغكة الثٌانية مف الماء الذم طبخ
ٌ
الحيات  ،كيصبح حاسب ىعالـ زمانو كحكيما بعد شربو ٌ

الحيات ىك استرجاع لزمف
الحيات).إذا فحكاية بمكقيا عمى لساف ممكة ٌ
فييا لحـ (ممكة ٌ
مضى مف األحداث ،ك ىناؾ استرجاع أيضا حينما حكى كؿ مف بمكقيا ك جانشاه حكايتيما
لبعضيما البعض.
مرتيف األكلى
 في حكاية حاسب ىناؾ استباؽ لؤلحداث قبؿ كقكعيا كىنا جاء اإلستباؽ ٌأف عندىـ في الكتاب ٌأنو سيأتي رجؿ كيظ ٌؿ سنتيف عند ممكة
عندما أخبر الكزير حاسب ٌ

لمزمف حدث
الحماـ
لما يخرج مف
ٌ
فتسكد بطنو  ،كىذا استباؽ ٌ
ٌ
ٌ
الجب يدخؿ ٌ
ثـ ٌ
الحياتٌ ،
إف
فعبل بعد لقاء الكزير بحاسب ˺˺:فأحضر الكزير كتاب كفتحو كصار يحسب ثـ قاؿٌ :

الحيات تجتمع برجؿ كيمكث عندىا سنتيف كيرجع مف عندىا كيطمع عمى كجو
ممكة ٌ
1
أما اإلستباؽ الثٌاني فحدث عندما قالت ممكة
الحماـ
ٌ
تسكد بطنوٌ ˹˹ ...
األرض فإذا دخؿ ٌ

فإنو يقكؿ لؾ اذبح ممكة
الحيات لحاسب ...˺˺ :فقالت لو إذا كصمت إلى بيت الكزير ٌ
ٌ
الحيات كقطٌعيا ثبلث قطع فامتنع مف ذلؾ كال تفعؿ كقؿ لو أنا ما أعرؼ ال ٌذبح ألجؿ أف
ٌ
يذبحني ىك بيده كيعمؿ ما يريد فإذا ذبحني كقطٌعني يأتيو رسكؿ مف عند الممؾ كرزداف

النحاس كيضع القدر فكؽ الكانكف
كيطمبو إلى الحضكر عنده فيضع لحمي في قدر مف ٌ
النار عمى ىذا القدر حتى تطمع رغكة المٌحـ فإذا
قبؿ ال ٌذىاب إلى الممؾ كيقكؿ لؾ أكقد ٌ
الرغكة فخذىا كحطٌيا في قنينة كاصبر عمييا حتى تبرد كاشربيا أنت فإذا شربتيا ال
طمعت ٌ
الرغكة الثٌانية فحطٌيا عندؾ في قنينة ثانية حتى أجئ مف
يبقى في بدنؾ كجع فإذا طمعت ٌ
عند الممؾ كأشربيا مف أجؿ مرض في صمبي 2˹˹ ...كىكذا فنصائح كتعميمات ممكة
الزمف القادـ.
الحيات ىي استباؽ لما سيقع في ٌ
ٌ

السرد ليبدأ الكصؼ كخاصة في حكاية بمكقيا
كىناؾ كقت مستقطع كبير عندما يتكقؼ ٌكما كجده في سفرتو ،مف كصؼ لمجزر كالبحار كاألماكف التي كصؿ إلييا:

1
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˺˺ ...فرآىا جزيرة عظيمة ترابيا زعفراف كحصاؤىا مف الياقكت كالمعادف الفاخرة كسياجيا
الياسميف كزرعيا مف أحسف األشجار كأبيج الرياحيف كأطيبيا كفييا عيكف جارية كحطبيا

مف العكد القمارم.1˹˹...

كباألخص حكاية بمكقيا بمساف ممكة
الديف
كىذا الكقؼ مكجكد كبكثرة في حكاية حاسب كريـ ٌ
ٌ
حيات كأيضا حكاية جانشاه...˺˺:كفتح المقصكرة كدخميا فرأل فييا بحيرة عظيمة كبجانب
ال ٌ

الفضة كالبمكر كشبابيكو مف الياقكت كرخامو
البحيرة قصر صغير كىك مبني مف ال ٌذىب ك ٌ
الزمرد،2˹˹...فيناؾ يتكقؼ زمف القص ليبدأ الكصؼ كىك
مف الزبرجد األخضر كالبمخش ك ٌ

تـ الحديث عنيا
كثير كما قمنا ،كذلؾ في حكاية حاسب كريـ ٌ
الديف ىناؾ فترات ٌ
زمنية ٌ
زمنية كبيرة أكبر
كتـ فييا تمخيص األحداث مع العمـ ٌأنيا في الكاقع أخذت مساحة ٌ
إجماال ٌ

لخصت فييا .مثال:
مف األسطر التي
ٌ

كالحديث عف الفترة التي عاشيا كالد حاسب باإلجماؿ ،ككذلؾ عف الفترة التي قضاىاالرحمة الغريبة كما قاساه كمٌو
الحيات ك ٌ
حاسب عند ممكة ٌ
المقدرة بسنتيف ،أيضا حكاية بمكقيا ك ٌ
الرحمة ،كحكاية جانشاه التي حكاىا
الكـ الذم عاشو في تمؾ ٌ
جاء في أسطر ال تعادؿ ٌ

لبمكقيا كالتي أخذت جزءا كبي ار مف الحكاية اإلطار إالٌ ٌأنيا لـ تعادؿ الفترة التي قضاىا
جانشاه  ،فيك قضى سنتيف فقط عند ال ٌشيخ نصر كعاش مع زكجتو ست سنكات كغيرىا
مف األحداث.
اإلضمار:

كيسمى بالثٌغرة
محدد
الزمف المسقط في الحكاية فقد جاء بنكعيو :زمف ٌ
أما اإلضمار أك ٌ
ٌ
 ٌمنية.
محدد
المذككرة كزمف غير ٌ
الض ٌ
كيسمى الثٌغرة ٌ
ٌ

1
الصفحة.
 -المصدر نفسو ك ٌ

 -2المصدر نفسو،ج.3ص.52
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ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ اىعالقبد اىذالىٍخ
نمــــــــــــاذج من الثغرة المذكورة (المصرح بيا):
 -1الثغرة المذكورة:
الديف ˺˺:فمما بمغ خمس سنيف ألحقتو بالمكتب.1˹˹...
ما قيؿ عف حاسب كريـ ٌ
˺˺ ...فمـ يشعر بعد ساعة إال كطمع خمفو مف البحر كحكش مختمفة األلكاف( 2˹˹...عف
حكاية بمكقيا) ك أيضا ˺˺ :كلـ يزؿ يتفرج فييا مدة عشرة أياـ ...˺˺.3˹˹...فتمشى فييا
ساعةٗ. 4˹˹...مزىل ّجذ اىثّغشح فً دنبٌتً دبست  ٗ،جبّطبٓ:

مدة شيريف.)...
(كلـ يزؿ سائ ار ٌ
كعف حكاية حاسب ...(:كمكث يبكي مدة عشرة أياـ)....
مدة شيريف)....
كعف حكاية جانشاه( ...كمكث الكزير عند الممؾ بيركاف ٌ
سمطانا عمى القركد سنة كنصؼ...
 ...كمكث جانشاه في القمعة
ن
مدة شيريف.5˹˹...
˺˺...فمما سمع جانشاه ذلؾ الكبلـ قعد عند الييكدم ٌ
˺˺ ثـ مكث في الجبؿ ثبلثة أياـ.6˹˹...
˺˺ ...فمما سمع جانشاه كبلـ ال ٌشيخ نصر اطمأف قمبو كقعد عنده إلى ثاني عاـ.7˹˹...
مدة ثبلثة أشير.8˹˹...
السيدة شمسة عند ال ٌشيخ نصر ٌ
˺˺...ثـ قعد جانشاه ىك ك ٌ

1
السابؽ ،ج.3ص.24
 المصدر ٌ -2المصدر نفسو ،ج.3ص.33
3
الصفحة.
 اامصدر نفسو ك ٌ4
الصفحة.
 -المصدر نفسو ك ٌ

 -5المصدر نفسو  ،ج.3ص.49

6
السابؽ ،ج.3ص.51
 المصدر ٌ -7المصدر نفسو ،ج.3ص.54

 -8المصدر نفسو ،ج.3ص.56
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ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ اىعالقبد اىذالىٍخ
˺˺ ...فقاؿ ليما جانشاه:اذىبا إلى أبي كأعمماه بذلؾ كأتيانا بالخياـ كنحف نقعد في ىذا
الراحة.1˹˹...
المكاف سبعة أياـ ألجؿ ٌ

 -2نمــــــــــــاذج من الثغــــــــــرة الضمنيــــــــــة(غير المصرح بيا):
˺˺ ...فبينما ىك ذات ليمة مف المٌيالي.2˹˹...
˺˺ ...ثـ بعد أياـ سافر إلى مكاف في مركب.3˹˹...
وفي حكــــاية بموقيــــــــــــــــا:

˺˺...ككقع مغ ٌشيا عميو كمكث في غشيتو طكؿ ذلؾ اليكـ.4˹˹...
الصبح إلى
˺˺...ثـ ركب عمى ظيرىا كطارت بو مف كقتيا كساعتيا كلـ تزؿ طائرة مف ٌ
كقت الظٌير.5˹˹ ...
الجك كسار بو يكما كليمة.6˹˹...
˺˺...ثـ حممو الطٌير كعبل بو إلى ٌ
التعميــــــــــــق:
ّْ
تـ إسقاط الكثير مف الفترات
إف ٌ
استي ٍخ ًدـ أك يكظؼ بطريقة ٌ
ٌ
الزمف ٍ
فنية جميمة بؿ كرائعة فقد ٌ
القصة مف أحداث
الزمنية كاسترجاع كاستباؽ كتزامف بعض الفترات ،مع ترؾ ما ال يفيد
ٌ
ٌ

أف
الزمف كىك عمؿ استخدمو
باختزاؿ ٌ
القاص ال ٌشعبي لغايات ىادفة .كذلؾ ما نبلحظو ىك ٌ
ٌ
الزمف المستغرؽ
بالنسبة لم ٌشخصيات العادية ليس ىك نفسو ٌ
ٌ
الزمف المستغرؽ في الحدث ٌ
عند ال ٌشخصيات الخارقة (العالـ غير المرئي).

 -1المصدر نفسو ،ج.3ص.57
 -2المصدر نفسو ،ج.3ص.24
 -3المصدر نفسو ،ج.3ص.24

4
السابؽ ،ج،3ص.53
 المصدر ٌ -5المصدر نفسو ،ج ،3ص.7،

 -6المصدر نفسو ،ج.3ص.67
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ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ اىعالقبد اىذالىٍخ
كمثػ ػ ػػاؿ ذلؾ :في حكاية بمكقيا...˺˺ :قاؿ لو الفارس خمؼ جبؿ قاؼ بمسيرة خمسة كسبعيف

سنة.1˹˹...

فإنيا تقطعيا بظرؼ قياسي
أما بالنسبة لم ٌشخصيات الخارقة ٌ
كىذه المسافة بالنسبة لآلدمييفٌ ،
ألنو ال يكجد عمى أرض
الزمني ىك فارؽ
خيالي كىك تابع ٌ
لمزمف الخارؽ ٌ ،
كىذا الفارؽ ٌ
ٌ

الزمف يستغرؽ
فإف ٌ
الكاقع مكاف يبعد بيذه المسافة ( 75سنة)  ،فقط في العالـ غير المرئي ٌ
إف الممؾ براخيا سأؿ بمكقيا كقاؿ لو متى فارقت الممؾ صخر؟
السنكات...˺˺.ثـ ٌ
بال ٌشيكر ك ٌ
مدة يكميف ،فقاؿ الممؾ براخيا لبمكقيا أتدرم مسافة كـ يكـ
(صخر ممؾ
الجاف) فقاؿ لو مف ٌ
ٌ
سافرت في ىذيف اليكميف ؟ قاؿ ال ،قاؿ مسيرة سبعيف شي ار  ،كلكنؾ لما ركبت الفرس
فزعت منؾ كعممت أنؾ ابف آدـ كأرادت أف ترميؾ مف عمى ظيرىا فأثقمكىا بيذيف

الجمميف.2˹˹...

وفي حكـــــــــاية جانشـــــــــــاه:

كقبميا
الصبح إلى كقت الظٌير...نزؿ جانشاه مف فكؽ ظيرىا ٌ
˺˺ ...كلـ تزؿ طائرة مف ٌ
بيف عينييا فقالت لو ياحبيبي كقرة عيني أتدرم المسافة التي سرناىا؟ قاؿ:ال قالت :مسافة
ثبلثيف شيرا.3˹˹...

الجاف ثـ ٌإنيـ ساركا مف ذلؾ الكقت بعد أف
˺˺...كأعطى جانشاه ثبلثمائة مممكؾ مف أكالد
ٌ
السماء
طمعكا بأجمعيـ عمى ذلؾ التخت كاألعكاف األربعة قد حممتو كطارت بو بيف ٌ
كاألرض كصاركا يسيركف في كؿ يكـ مسيرة ثبلثيف شيرا.4˹˹...

 -1المصدر نفسو ،ج.3ص.35

2
السابؽ ،ج.3ص.37
 المصدر ٌ -3المصدر نفسو ،ج.3ص.57

 -4المصدر نفسو ،ج.3ص.72
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ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ اىعالقبد اىذالىٍخ
˺˺ ...فقاؿ لو بمكقيا :يا أخي ياجانشاه ما كاف طكؿ المسافة التي بيف تمؾ القمعة كبيف
كنا نقطع في كؿ يكـ مسافة ثبلثيف شي ار ككنا نصؿ إلى
ببلدىـ فرد عميو جانشاه كقاؿ لوٌ :
القمعة في عشرة أياـ.1˹˹...
˺˺...فأخبره بمكقيا بجميع ما جرل لو مف األكؿ إلى اآلخر إلى أف أتى ككصؿ إلى المكاف
الخ ً
ضر ثـ قاؿ لو :ياسيدم ما مقدار الطٌريؽ مف ىنا إلى
الذم ىك جالس فيو بيف يدم ى
مصر؟ فقاؿ لو مسيرة خمسة كتسعيف عاما.2˹˹...

كلكف عندما أعاده سيدنا ى ً
فإف مسافة خمسة كتسعكف سنة
الخضر ىذه ال ٌشخصية العجيبة ٌ
قضاىا بخطكة كاحدة...˺˺:فتعمؽ بمكقيا ً
السبلـ كقبض عميو بيديو كأغمض
بالخ ٍ
ضر عميو ٌ
عينيو كخطى ً
السبلـ خطكة ثـ قاؿ لبمكقيا افتح عينيؾ ففتح عينيو فرأل نفسو
الخ ٍ
ضر عميو ٌ
كاقفا عمى باب منزلو.3˹˹...

الزمني:
كمنو نبلحظ الفارؽ ٌ
 يكميف عادييف يقابميا :مسيرة سبعيف شيرا.الصبح إلى كقت الظٌير يقابميا :مسافة ثبلثيف شيرا.
 مف كقت ٌ يكـ كاحد يقابمو مسافة ثبلثيف شيرا. خمسة كتسعكف سنة يقابميا خطكة كاحدة مف سيدنا ًضر.
الخ ٍ
بخاصة إذا تعمٌؽ األمر بشخصية خارقة (مف
الزمف يختزؿ اختزاال عجيبا
أف ٌ
كمنو نبلحظ ٌ
ٌ
الجاف) أك قصر ال ٌشيخ نصر ممؾ
الجاف) أك مكاف عجيب كقمعة جكىر تكني (مممكة
ٌ
ٌ

الزمف في ظرؼ قياسي
الجاف).فأعكاف
الطٌير ،أك األرض البيضاء(أرض
الجاف يخترقكف ٌ
ٌ
ٌ
م أف يستكعبو فيك زمف أسطكرم عجيب كلـ تخؿ
كخارؽ جدا حيث ال يمكف لمعقؿ البشر ٌ
 -1المصدر نفسو ،ج.3ص.73
 -2المصدر نفسو ،ج.3ص.75

3
السابؽ،ج.3ص.75
 -المصدر ٌ
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ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ اىعالقبد اىذالىٍخ
أف الصيغة الغالبة
القصة مف صيغة الحاضر لكف بنسبة قميمة  ،كأيضا صيغة األمر إالٌ ٌ
ٌ
في الحكاية ىي صيغة الماضي.
 -فجاء بصيغة الحاضر عمى لساف حاسب...˺˺:أنا أقعد كأحرسو 1˹˹...كصيغة

األمر...˺˺:اسحبكني فما بقي فيو شيئ.2˹˹...

˺˺...صار يتفكر كيبكي عمى فراؽ تخت كالده.3˹˹...
˺˺...فصار يستغيث كيبكي.4˹˹...
كصيغة األمر في قكليا:
˺˺...كقالت ياجانشاه اركب فكؽ ظيرم كاغمض عينيؾ.5˹˹...
الحيات لحاسب:
كأيضا :عمى لساف ممكة ٌ
الحيات كقطٌعيا ثبلث قطع فامتنع.6˹˹...
˺˺...اذبح ممكة ٌ
ب /الفضـــــــــاء المكـــــــــــــــــــاني :لقد تنكع الفضاء المكاني  ،فالحكاية حدثت في اليكناف ثـ
م أيف كسرت المركب بالنبي دانياؿ كضاعت كتبو  ،ثـ تنتقؿ الحكاية
جاء الفضاء البحر ٌ
مرت تقريبا
إلى الفضاء
السفمي) في ٌ
األرضي (الفضاء ٌ
جب العسؿ تحت األرض  ،حيث ٌ
ٌ
نصؼ األحداث ،كداخؿ ىذا العالـ األرضي لتأتي حكاية الممؾ بمكقيا التي تنكع فييا

السبعة العجيبة كالغريبة حيث بدأ مف
الفضاء المكاني مف جزر كبحار بخاصة البحار ٌ
أرض مصر مممكة بمكقيا حتى كصؿ إلى مكاف جانشاه كالذم أيضا بدأ بببلد كابؿ ببلد
الجاف العجيب الى غاية
لمزمف بدخكلو عالـ
العجـ  ،ثـ جاءت رحمة جانشاه كاختراقو ٌ
ٌ
 -1المصدر نفسو .3،ص.25
2
الصفحة.
 -المصدر نفسو ك ٌ

 -3المصدر نفسو،ج.3ص.46
 -4المصدر نفسو،ج.3ص.51

5
السابؽ ،ج ،3ص.57
 المصدر ٌ -6المصدر نفسو ،ج ،3ص.79
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ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ اىعالقبد اىذالىٍخ
الجاف لتعكد األحداث بخركج
كصكلو قصر ال ٌشيخ نصر  ،ثـ قمعة جكىر تكني مممكة
ٌ
ب كالعكدة إلى العالـ الفكقي  ،عالـ البشر أيف انتقمت األحداث مف بيت
الج ٌ
حاسب مف ي
السبب في شفائو.
حاسب كريـ ٌ
الديف إلى قصر الممؾ الذم ٌ
عينو كزي ار لو بعدما كاف ٌ
 -3حكاية جودر ابن التاجر عمر وأخويو:
أ /الفضـــــاء الزمـــــــــــاني:
في حكاية جكدر ابف التٌاجر عمر كأخكيو  ،جاءت الحكاية أيضا بصيغة الماضي بقكؿ
شيرزاد ˺˺:بمغني أيضا.1˹˹...
كقد جاءت افتتاحية الحكاية عف التٌاجر عمر كحالتو اإلجتماعية حيث جاء...˺˺:أف رجبل
اسمو عمر كاف قد خمؼ مف الذرٌية ثبلثة أكالد أحدىـ يسمى سالما كاألصغر يسمى جكد ار

2
الجك العاـ لمحكايةٌ ،كفي ىذه الحكاية لـ يكف ىناؾ
كاألكسط يسمى سميما ˹˹...لتييئة ٌ
أما اإلستباؽ فقد كرد ثبلثة مرات في الحكاية كذلؾ عندما
تزامف في زمف سرد األحداثٌ ،
التقى جكدر بالمغاربة الثٌبلثة كاحد بعد اآلخر ككؿ كاحد صار يي ٍعمً يموي بما سيحدث مستقببل
شدا قكيا كارمني في البركة
كشد كتافي ٌ
ليساعده بقكؿ المغاربي  ...˺˺:كقاؿ لو :كتفني ٌ

يدم مف الماء مرتفعة قبؿ أف أظير فاطرح أنت
عمي قميبل فإف رأيتني أخرجت ٌ
كاصبر ٌ
ال ٌشبكة كأجذبني سريعا.كاف رأيتني أخرجت رجمي فاعمـ أني ميت فاتركني .3˹˹...ك ٌأيضا

عندما أخبر ال ٌشيخ المغاربي جكدر ٌأنو لف يي ٍفتح كنز ال ٌشمردؿ إالٌ عمى يدم شاب اسمو
جكدر :حيث قاؿ:

أف ىذا الكنز ال يفتح إالٌ عمى كجو غبلـ مف أبناء مصر اسمو جكدر بف
˺˺...ال فرأيت ٌ
عمر فإنو يككف سببا في قبض أكالد الممؾ األحمر.4˹˹...

 -1المصدر نفسو،ج.3ص.174

2
السابؽ ،ج.3ص.174
 المصدر ٌ -3المصدر نفسو،ج.3ص.177

 -4المصدر نفسو،ج.3ص.179
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ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ اىعالقبد اىذالىٍخ
 كذلؾ عندما شرح ال ٌشيخ المغاربي الطٌريقة التي يتٌبعيا لمعالجة كنز ال ٌشمردؿ:النير كباف لؾ باب مف ال ٌذىب
˺˺...اعمـ ٌأني متى ٌ
عزمت كألقيت البخكر نشؼ الماء مف ٌ
مدة ،ثـ
قدر باب المدينة بحمقتيف مف المعدف فانزؿ إلى الباب كأطرقو طرقة خفيفة كاصبر ٌ
مدة ثـ أطرقو ثبلث طرقات متتابعات كراء
اطرقو الثٌانية طرقة أثقؿ مف األكلى كاصبر ٌ
بعضيا.1˹˹...

ليتـ كصؼ مكاف
كذلؾ في حكاية جكدر ىناؾ زمف مستقطع
بخاصة عندما يتكقؼ ٌ
ٌ
السرد ٌ
ما مثؿ ما حدث عندما كصؼ القصر الذم بناه المارد لجكدر.
أما ما كاف مف أمر الخادـ فإنو جمع األعكاف كأمرىـ ببناء القصر فصار البعض
˺˺...ك ٌ
منيـ يقطع األحجار كالبعض يبني كالبعض يفرش˹˹ ...

˹.2

تـ الحديث عنيا إجماال ،كلـ يكف
 كىناؾ أيضا الحديث عف بعض الفتراتٌ
الزمنية التي ٌ
النص جمالو الفني .كىذا
النص ،فتحدث ممبل أك تكرار يفقد ٌ
ىناؾ داعيا لمحديث عنيا في ٌ
اإلجماؿ أك االختصار تمثؿ في حكاية جكدر ،عندما أخبرتو كالدتو عف المعاممة القاسية

التي تمقتيا مف كلدييا سالـ كسميـ بعد غيابو عنيا.
˺˺...فجاءت إلى ابنيا جكدر كقالت لو :قد فعؿ أخكاؾ معي كذا ككذا.3˹˹...
 ككذلؾ عندما حكى جكدر لممغاربي عف حالو كما فعؿ أخكاه بو ˺˺...فمما رآه سمٌـ عميوكسألو عف حالو فبكى ثـ أخبره بما جرل لو فأخذه معو.4˹˹...

 -كيكجد اإلضمار في حكاية جكدر بنكعيو المذككر كالضمني.

 -1المصدر نفسو،ج،3ص.182

2
السابؽ،ج.3ص.190
 -المصدر ٌ

 -3المصدر نفسو،ج.3ص.175
 -4المصدر نفسو،ج.3ص.189
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ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ اىعالقبد اىذالىٍخ
 -1نمـــــــــــــــــــــاذج من الثغــــــــــــــرة المذكورة:

مدة شير.1˹˹...
˺˺ ...كصاركا عمى ىذه الحالة ٌ

مدة سبعة أياـ.2˹˹...
˺˺...كمازاؿ عمى ىذه الحالة ٌ
الزماف.3˹˹...
˺˺...ككقؼ ينتظره ساعة مف ٌ
˺˺...فأقاـ عنده في أكؿ طيب كشرب طيب ككؿ يكـ يمبسو حمٌة فاخرة إلى أف فرغت
السنة.4˹˹...

مدة عشرة أياـ.5˹˹...
˺˺...كفي ثاني يكـ الفطكر ،كذلؾ ما زالكا عمى ىذه الحالة ٌ
˺˺...كأما ما كاف مف أمر جكدر فإنو أقاـ سنة كاممة يخدـ في السكيس.6˹˹...
 -2نمـــــــــــــــــــاذج من الثغـــــــــــــــــرة الضمنيــــــــــــــة:
مدة قميمة مات كالدىـ.7˹˹...
˺˺...ثـ بعد ٌ
˺˺...فركب عمى ظير البغمة كسافركا مف الظير إلى العصر.8˹˹...
˺˺...كلـ يزاال مسافريف إلى كقت الظير.9˹˹...
الزمف نفسو بالنسبة
الزمف المستغرؽ لم ٌشخصيات العادية ليس ٌ
 كذلؾ في حكاية جكدرٌ ،السفر...(:ثـ ٌإنو
لم ٌشخصية الخارقة .فعندما سأؿ المغاربي جكدر المسافة التي قطعكىا في ٌ
 -1المصدر نفسو ،ج.3ص.176
2
الصفحة.
 -المصدر نفسو ك ٌ

 -3المصدر نفسو،ج.3ص.177

4
السابؽ،ج.3ص.184
 -المصدر ٌ

 -5المصدر نفسو،ج.3ص.187
 -6المصدر نفسو،ج.3ص.188
 -7المصدر نفسو،ج.3ص.175
 -8المصدر نفسو،ج.3ص.186
 -9المصدر نفسو ج.3ص.181
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ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ اىعالقبد اىذالىٍخ
قاؿ :ياجكدر ىؿ تعمـ ما قطعنا مف مصر إلى ىنا ؟ قاؿ لو :كا﵀ ال أدرم .فقاؿ لو :اعمـ
الجف تسافر في اليكـ مسافة سنة كلكف مف شأف
أف البغمة التي تحتنا مارد مف مردة ٌ
ٌ
خاطرؾ مشت عمى ميميا.)...
الزمف خارقة
الجف في اختراؽ ٌ
أف سرعة مردة ٌ
 نبلحظ ىنا مف خبلؿ كبلـ ال ٌشيخ المغاربي ٌالزمف الغالب في
أف ٌ
كعجيبة ،كذلؾ لـ تخؿ حكاية جكدر مف صيغ الحاضر كاألمر إالٌ ٌ
الزمف الماضي البعيد.
الحكاية ىك ٌ
 صيغــــــــــــة الحــــــــــــــــاضر:˺˺ ...كصار يكممو كىك متكئ.1˹˹...
˺˺ ...كأرادكا أف يقتمكا العبد فقاؿ ليـ.2˹˹...
 صيغــــــــــــــة األمــــــــــــــــر:˺˺...امش ال تكف كثير الكبلـ.3˹˹...
˺˺ ...قاؿ لو :رح أعمـ الممؾ بما قتمو.4˹˹...
كغيرىا مف األمثمة المكجكدة في الحكاية.
 الفضـــــــــــــــــــاء المكـــــــــــــــــــــاني:تنكعت األماكف في حكاية [جكدر ابف التٌاجر عمر كأخكيو] في البداية كانت في البحر
ٌ
أيف كاف جكدر يسترزؽ منو ليعيؿ عائمتو كىذا في مدينة مصر ،ثـ بعد لقاء جكدر
بالمغاربي انتقؿ المكاف إلى بركة قاركف ،ثـ سافر جكدر مع المغاربة إلى مدينة فاس

ً
يع جكدر مف طرؼ أخكيو إلى رٌيس
كمكناس ،ثـ رجعت األحداث إلى البحر عندما ب ى
1
السابؽ،ج.3ص.192
 المصدر ٌ2
الصفحة.
 المصدر نفسو ك ٌ3
الصفحة.
 -المصدر نفسو ك ٌ

4
الصفحة .
 -المصدر نفسو ك ٌ
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ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ اىعالقبد اىذالىٍخ
جدة أيف التقى بالمغاربي كأىداه الخاتـ المرصكد كالذم لديو قدرة
البحرٌية ،فانتقؿ إلى ٌ
قياسي خارؽ ثـ رجع إلى بمده كانتقؿ مف فضاء
إحضار كؿ ما يرغب بو جكدر كبزمف
ٌ

الفقر إلى فضاء القصكر كالثٌركة بفضؿ الخاتـ المرصكد كالذم كاف سببا في مكت اإلخكة

الثٌبلثة بسبب الطٌمع.

فنية رفيعة المستكل ،فيناؾ
تـ تكزيع ٌ
بتقنية ٌ
الزمف ٌ
كالمبلحظ في الحكايات الثٌبلث ٌأنو ٌ
العادية كبيف ال ٌشخصيات الخارقة كىذا
خصيات
ًاختبلؼ في الفترة ٌ
ٌ
الزمنية المتعمٌقة بال ٌش ٌ
الديف ،كحكاية جكدر ابف التٌاجر عمر
فارؽ كاضح في الحكايتيف (حكاية حاسب كريـ ٌ
كأخكيو).

المبـــحـــــث الثــــــالــــــث :لـــــغـــــــة الســــــــرد في النــــــــص العــــــجائبي وأثـــــــرىا في

الـــــداللـــــــة:

يميز كؿ
نكد في ىذا المبحث أف نتناكؿ المعجـ
ٌ
السارد كالذم كاف ٌ
الفني الذم استعممو ٌ
ٌ
الرئيسة
يميز كؿ مف ال ٌشخصيات
خصيات
ٌ
بخاصة المعجـ الذم ٌ
شخصية مف ال ٌش ٌ
ٌ
ٌ
العادية ٌ

المتميزة كالتي
في الحكايات كال ٌشخصيات الخارقة ،كقد رٌكزنا عمى المحاكر
األساسية ك ٌ
ٌ
سيطرت عمى معظـ حكايات المٌيالي إالٌ ٌأننا بقينا مرٌكزيف عمى الحكايات نفسيا أال كىي:
 حكاية التٌاجر مع العفريت.الديف.
 حكاية حاسب كريـ ٌ حكاية جكدر ابف التٌاجر عمر كأخكيو. -كالمحاكر التي يدكر حكليا المعجـ الفني ىي:

السحر كالمسخ كالكائنات الخارقة.
 -1معجـ ٌ
م) كما يد ٌؿ عمييما.
م كالبحر ٌ
 -2معجـ الفضاء المكاني (البر ٌ
 -3مكاقؼ البطش كالعقاب كما إلى ذلؾ.
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ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ اىعالقبد اىذالىٍخ
 -4مشاىد الحزف كالفرح كما إلى ذلؾ.
النص.
 -5مصطمح العجب كتكرارىا في ٌ
 /1حكــــــــــــــاية التــــــــاجــــــــر مــــــع العــــــــفريــــــــــت:

 المعجم األول :معجم السحر والمسخ والكائنات الخارقة:مرة كىذا
لقد تكاترت العبارات التي ٌ
المسخ ك ٌ
تتحدث عف ٌ
الجاف إلى أربعة كأربعيف ٌ
السحر ك ٌ
فيدؿ عمى
المخيمة ال ٌشعبية
السحر عمى
كبخاصة في معظـ المٌيالي ٌ
ٌ
ٌ
التكاتر يد ٌؿ عمى سيطرة ٌ

الفعاؿ.
بقكة ال ٌسحر كسرعة تأثيره ٌ
انبيار كتعمٌؽ ٌ
السارد ٌ

ففي حكاية "التاجر والعفريت " :في حكاية الشيخ األول:

السحر كالكيانة مف صغرىا.1˹˹...
˺˺ ...ككانت بنت عمي ىذه الغزالة تعمٌمت ٌ
انية:
الصكرة الحيك ٌ
الصكرة البشرٌية إلى ٌ
كمف عبارات المسخ كتحكيؿ ٌ
أمو بقرة.2˹˹...
˺˺...فسحرت ذلؾ الكلد عجبل  ،كسحرت الجارية ٌ
السحر في صغرىا مف امرأة عجكز كانت
˺˺ ٌ
...أييا التٌاجر إف لي بنتا كانت تعمٌمت ٌ
عندنا.3˹˹...
الجزار...˺˺ :أنا أسحر مف سحرتو كأحبسيا.4˹˹...
ك ٌأيضا قكؿ بنت ٌ
وفي حكاية الشيخ الثاني:

˺˺...فكجدت ىاتيف الكمبتيف مربكطتيف فييا فمٌما رأتاني قامتا إلي كبكتا كتعمقتا بي فمـ

1
السابؽ،ج.1ص.10
 المصدر ٌ2
الصفحة.
 المصدر نفسو ك ٌ3
الصفحة.
 -المصدر نفسو ك ٌ

 -4المصدر نفسو،ج.1ص.11
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ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ اىعالقبد اىذالىٍخ
أشعر إال كزكجتي قالت...:أنا أرسمت إلي أختي ففعمت بيـ ذلؾ.1˹˹...
وفي حكاية الشيخ الثالث:

الصكرة إلى
إلي بككز فيو ماء فتكمٌمت عميو كر ٌشتني كقالت:أخرج مف ىذه ٌ
˺˺...كقامت ٌ
صكرة كمب فصرت في الحاؿ كمبا.2˹˹...
عمي منو قميبل كقالت :أخرج مف ىذه
˺˺ ...فأخدت كك از فيو ماء كت ٌكممت عميو كر ٌشت ٌ
الصكرة إلى صكرتؾ األكلى فصرت إلى صكرتي األكلى.3˹˹...
ٌ
فنيا
السحر المكجكد في الحكايات ما زاد الحكاية إالٌ جماال كأضاؼ عمييا سح ار ٌ
ٌ
إف ىذا ٌ
السحر في أغمب األحياف ىك ح هؿ لم ٌشخصيات كأيضا ىك عقاب
،ففي ىذه الحكايات كاف ٌ

األكؿ كالثٌالث كأخكم ال ٌشيخ الثٌاني ،ككاف
بالمقابؿ
ٌ
لشخصيات أخرل مثؿ ى
زكجتى ٍي ال ٌشيخ ٌ
الجزار التي أرجعت ابف ال ٌشيخ
بمثابة ح ٌؿ بالنسبة لم ٌشيخ األكؿ ،كجاء الح ٌؿ عمى يدم ابنة ٌ

أما في حكاية ال ٌشيخ الثٌالث فقد كاف الحؿ عمى
مف صكرة عجؿ إلى صكرتو البشرٌية ٌ ،
يدييا ىي أيضا  ،حيث أرجعت ال ٌشيخ إلى صكرتو األكلى .ك ً
القكل القادرة عمى فعؿ

الزكجتيف الخائنتيف استعانتا بقكل
السحر كانت مف قبؿ
عادية تمثٌمت في ٌ
شخصيات ٌ
ٌ
ٌ
السحر فيك أيضا
السحر
ٌ
أما فؾ ٌ
خارقة لتنفيذ ٌ
كشخصيات خارقة مثؿ العفريتة المؤمنة ٌ ،
الجزار في الحكاية
جاء عمى يدم
عادية ك خارقة في الكقت نفسو (ابنتي ٌ
شخصيات ٌ
ٌ
أما الكائنات الخارقة  ،فقد
األكلى كالثٌالثة  ،كعمى يدم العفريتة في الحكاية الثٌانية)ٌ .
جاء في ذكرىا مرتيف في الحكاية األكلى كالحكاية الثٌانية.

األكؿ...˺˺ :كاذا ىك بعفريت طكيؿ القامة كبيده سيؼ.4˹˹...
 حكاية ال ٌشيخ ٌ -حكاية ال ٌشيخ الثٌاني...˺˺:فمما استيقظت زكجتي انتفضت فصارت عفريتة...اعمـ
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ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ اىعالقبد اىذالىٍخ
فأحبؾ قمبي كأنا مؤمنة با﵀ كرسكلو (ص).1˹˹...
أنني ٌ
جنية رأيتؾ ٌ
الجف كالعفاريت أخذكا قسما كبي ار مف حكايات المٌيالي فقد كانكا
أف ٌ
 كنبلحظ ٌكيتزكجكف
شخصيات رئيسة إلى درجة ٌأنيـ يتراؤكف لمبشر كيتعاممكف معيـ ،بؿ
ٌ
ٌ

كمحب لمخير كلفعؿ الخير.
جيد
ٌ
السيئ المضاد كفييـ ما ىك ٌ
منيـ،كيتنقمكف معيـ كفييـ ٌ
الدالة عمى ال ٌسحر مف تمتمة عمى
السحرم في الحكايات مممكء بالمصطمحات ٌ
كالمعجـ ٌ
الماء كقكؿ كممات غريبة أك إحراؽ بخكر كقراءة أقساـ كىميمة بكبلـ غير مفيكـ كغير
ذلؾ.
في حكاية الشيخ األول:

عزمت عمييا كر ٌشت بيا العجؿ كقالت لو :إف
˺˺ ...أخذت طاسة كمؤلتيا ماء ثـ ٌإنيا ٌ
كاف ا﵀ خمقؾ
الصفة كال تتغير كاف كنت مسحك ار فعد إلى خمقتؾ األكلى.2˹˹...
عجبل فدـ عمى ىذه ٌ
وفي حكاية الشيخ الثالث:

عجمت كقامت إلي بككز فيو ماء فتكممت عميو كرشتني.3˹˹...
˺˺ ...فمما رأتني ٌ
عزمت كالثٌانية
فالزكجة األكلى ٌ
السحر جاءت غامضة مبيمةٌ ،
كىنا كؿ طقكس ٌ
تكمٌمت بكبلـ غير مفيكـ ك ر ٌشت الماء عمى ال ٌشخصيتيف كما ىي إالٌ لحظات حتى

فإنيا أرسمت أخكم ال ٌشيخ
حدث ما أرادتو ٌ
أما العفريتة في حكاية ال ٌشيخ الثٌاني ٌ
الزكجتيفٌ ،
كحكلتيما إلى كمبتيف.
ٌ
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ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ اىعالقبد اىذالىٍخ
السحر كالمسخ
السحر ك ٌ
الجاف كالعفاريت كالمسخ كالتٌخمص مف ٌ
لذا فقد احت ٌؿ معجـ ٌ
السحر كاف مسيط ار منذ القدـ عمى
الصدارة في معظـ الحكايات ،كىذا راجع إلى ٌ
أف ٌ
ٌ

المخيمة ال ٌشعبية ككانت ىناؾ معتقدات بخصكص ىذا الجانب.
ٌ

المعجــــم الثانـي :معجـم الفضـاء المكاني (البري والبحري) وما يدل عمييما:
أ -الحيز البحري:
م إالٌ في حكاية ال ٌشيخ الثٌاني كالبحر
عرض إلى الفضاء البحر ٌ
في ىذه الحكاية لـ ييتى ٌ
بالسفف المبحرة مف مدينة إلى أخرل كالقكافؿ التٌجارية المسافرة مف أجؿ نقؿ
ىنا متعمؽ ٌ

السندباد عمى ىذا المفيكـ  ،فك ٌؿ سفراتو كانت
البضائع لمتٌجارة ،كقد سيطرت حكاية ٌ
عبر البحر.
في حكاية الشيخ الثاني:

مدة شير كامؿ إلى أف
˺˺ ...كجيزنا بضائع كاكترينا مركبا كنقمنا فييا حكائجنا كسافرنا ٌ
دخمنا مدينة كبعنا بضائعنا.1˹˹...
شخصية
السفينة مف أجؿ التٌجارة  ،لكف سرعاف ما تدخؿ
ٌ
فينا ٌ
الحيز الجغرافي تمثٌؿ في ٌ
فيتعرؼ ال ٌشيخ عمى امرأة غريبة
بالنسبة لمبطؿ ،
الرحمة كتككف المنقذ ٌ
غريبة تي ٌ
ٌ
غير مسار ٌ

السفينة  ،كبسبب غيً ىرة األخكيف يرغباف في قتؿ أخكىما فيمكراف
كيأخذىا معو في ٌ
كيغدراف بو كيرميانو في البحر ،فتنتؼ زكجتو كتصير عفريتة فتنقذه مف الغرؽ.

...كزيف ليـ ال ٌشيطاف أعماليـ فجاؤكني كأنا نائـ بجانب زكجتي كرمكني في البحر فمما
˺˺ ٌ
استيقظت زكجتي انتفضت فصارت عفريتة كحممتني كأطمعتني عمى جزيرة كغابت عني
قميبل.2˹˹...
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ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ اىعالقبد اىذالىٍخ
 أما الحيز البري :فتمثٌؿ ٌأكؿ األمر بالمكاف الذم بدأت فيو الحكاية اإلطار كىك مكافخاؿ ًقفر ال يكجد فيو أحد...˺˺:ما سبب جمكسؾ في ىذا المكاف كأنت منفرد كىك مأكل
الجف.1˹˹...
السبلـ عمييما عف سبب جمكسيما في ىذا المكاف كىك مأكل
˺˺...فسأليما بعد ٌ
2
المتضمنة داخؿ الحكاية اإلطار فالحدث كقع في مدينة
أما في الحكايات
ٌ
ٌ
الجفٌ . ˹˹...
مف المدف لـ يتـ ذكرىا ،فال ٌشيخ األكؿ ىك تاجر كعنده مزرعة لؤلبقار حسب ما حدث
تحدد ىي أيضا  ،كفي حكاية ال ٌشيخ
في الحكاية ،كال ٌشيخ الثٌاني كذلؾ في مدينة لـ ٌ
يحدد اسـ المدينة.
الثٌالث أيضا لـ ٌ

 -3المعجم الثالث :مواقف البطش والعقاب وما إلى ذلك:
القكية تفرض
بالسحر ك ٌ
ٌ
القكة كالبطش متعمقة ٌ
الجف كالعفاريت ،فال ٌشخصية ٌ
إف مظاىر ٌ
بقكة
السحر ك
ى
إما عف طريؽ ٌ
قكتيا ٌ
الشعكدة ،أك عف طريؽ اإلستعانة ٌ
سمطتيا بإظيار ٌ

أف ال ٌشخصية الخارقة تفرض سيطرتيا عمى شخصية مف ال ٌشخصيات كفي
خارقة أك ٌ
فإنيا
أغمب الحكايات تككف ال ٌشخصية الخارقة ظالمة كمتسمٌطة إالٌ في بعض الحكايات ٌ
مساعدة لمبطؿ.

القكة كتسميط العقاب مثبل في الحكاية اإلطار...˺˺:كاذا ىك بعفريت طكيؿ
كتتجمٌى ٌ
القامة كبيده سيؼ فدنا مف ذلؾ التٌاجر كقاؿ لو قـ حتى أقتمؾ مثؿ ما قتمت
كلدم.3˹˹...
بالسحر لتسميط قكتيا عمى
فإف ٌ
األكؿ ٌ
الزكجة الخائنة استعانت ٌ
كفي حكاية ال ٌشيخ ٌأمو بقرة.4˹˹...
سرٌية ال ٌشيخ كابنيا ...˺˺:فسحرت ذلؾ الكلد عجبل كسحرت الجارٌية ٌ
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ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ اىعالقبد اىذالىٍخ
السحر عمى
القكة
الجزار كالتي ٌ
قكة أخرل عادلة ىي ابنة ٌ
ٌ
ترد فعؿ ٌ
المتجبرة ٌ
كيقابؿ ىذه ٌ
الزكجة الخائنة بتحكيميا إلى غزالة.
الكلد بإعادتو عمى صكرتو
الحقيقية كمعاقبة تمؾ ٌ
ٌ
فإف نياية سالـ ك سميـ جاءت نتيجة لغدرىـ بأخييـ:
 كفي حكاية ال ٌشيخ الثٌانيٌ :˺˺ ...كقالكا :نقتؿ أخانا كيصير الماؿ جميعة لنا ،1˹˹...فعاقبتيما زكجة ال ٌشيخ عمى
حكلتيما إلى كمبيف أسكديف.
فعاليما بأف ٌ
فالزكجة الخائنة تسمٌط عقابيا
األكؿٌ :
أما حكاية ال ٌشيخ الثٌالث ٌ
ٌفإنيا تشبو حكاية ال ٌشيخ ٌ
ً
الجزار التي
تحكلو إلى كمب ،كبالمقابؿ نجد بنت ٌ
عمى ٌ
الزكج الم ٍكتىشؼ لخيانتيا لو بأف ٌ

حكلتيا
تقكـ بف ٌ
السحر عنو كارجاعو إلى صكرتو األكلى ،كتقكـ بمعاقبة ٌ
ؾ ٌ
الزكجة بأف ٌ
إلى بغمة نتيجة لفعمتيا.
قكة كبطشا فابنة
كنبلحظ ىنا كحتى في أمكر ٌ
السحر كالكيانة ىناؾ مف ىك أكثر ٌ
زكجة ال ٌشيخ ،كالعفريتة أكثر مف كمييما (مف زكجة ال ٌشيخ
ٌ
قكة مف ٌ
الجزار كانت أكثر ٌ
الجزار).
كابنة ٌ
المعجــــم الرابع :مشاىد الحزن والفرح وما إلى ذلك :

النص  ،فأيضا المعجـ الخاص بالحزف
فكما لمعجـ البطش كالعقاب مف تأثير في ٌ
النص العجائبي.
كالعكيؿ كالبكاء كما يقابمو مف مشاىد لمفرح لو تأثيره في ٌ
الرحمة كما في حكاية التٌاجر
كفي أغمب األحياف يككف البكاء لئلستعطاؼ كطمب ٌ
الجني عميو باإلعداـ ...˺˺.فبككا لذلؾ جميع
أف ال ٌشيخ فزع مف حكـ
كالعفريت حيث ٌ
ٌ

ككدع أىمو كجيرانو كجميع أىمو
أىمو كنسائو كأكالده كأكصى ...كأخذ كفنو تحت إبطو ٌ
كخرج رغـ أنفو...فبينما ىك جالس يبكي عمى ما سيحصؿ لو.2˹˹...ككذلؾ بكاء ال ٌشيكخ

 -1المصدر نفسو،ج.1ص.12

2
السابؽ،ج1ص.09
 -المصدر ٌ

111

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ اىعالقبد اىذالىٍخ
الجني كجعمو يعدؿ عف حكـ اإلعداـ...˺˺:فانتحب ذلؾ
الثٌبلثة عميو كمحاكلة استمطاؼ
ٌ
النحيب.1˹˹...
التٌاجر كبكى ،كأعمف الثٌبلثة شيكخ بالبكاء كالعكيؿ ك ٌ
أمو:
 كذلؾ في بكاء العجؿ ابف ال ٌشيخ ٌالمسحكر في الحكاية األكلى ككذلؾ البقرة ٌ
˺˺ ...كتييأت لذبحيا فصاحت كبكت بكاءا شديدا فقمت عنيا.2˹˹...
˺˺ ...فمما رآني ذلؾ العجؿ قطع حبمو كجاءني كتمرغ عمي ككلكؿ كبكى.3˹˹...
كلكنو لـ يفيـ
فبكاء العجؿ كالبقرة ىك إلستمطاؼ ال ٌشيخ بعدـ ذبحيما كمحاكلة تنبييوٌ ،
تمؾ اإلشارة...˺˺:فنظرت إليو بنتي كغطٌت كجييا كبكت ثـ ٌإنيا ضحكت.4˹˹...
كلكنو
أف العجؿ ىك الكلد ٌ
الجزار بكت لمكت البقرة كضحكت ٌ
فإبنة ٌ
ألنيا عرفت ٌ
مسحكر...˺˺:خرجت معو كأنا سكراف مف غير مداـ مف كثرة الفرح كالسركر 5˹˹...كىذا
قصتو العجيبة.
السركر تعبي ار عف فرح ال ٌشيخ برجكع كلده إليو بعدما اكتشؼ ٌ
ٌ
المعجــــــــــــم الخامس :مصطمح العجب وتكراره في النص:

تكررت بكثرة عمى امتداد
إف كممة العجب كالعجيب كالتٌعجب كاإلنبيار ك ٌ
ٌ
الدىشة ٌ
تحس بيا ال ٌشخصيات
الحكايات ،ككممة ٌ
تكررت كثي ار كذلؾ راجع لمحيرة التي كانت ٌ
تعجب ٌ

بخاصة في المكاقؼ الحرجة أك األحداث كالحكايات التي كانت تسمعيا فتدعكىا لمحيرة
ٌ
كالتٌعجب منيا ،فال ٌشخصية كانت تعبر عف استغرابيا كعدـ استيعابيا لمحدث الذم تسمع
بو أك يحدث أماميا فتعبر بذلؾ بإحدل المفردات اآلنفة ال ٌذكر.
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ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ اىعالقبد اىذالىٍخ
دينؾ إال ديف عظيـ كحكايتؾ حكاية
في حكايــــــــــــــــــــة الشيخ مع العفريت ...˺˺:كا﵀ يأخي ما ٍ
عجيبة.1˹˹...
وفي حكايــــــــــــــــــــة الشيخ األول:

˺˺ ...إذا حكيت لؾ حكايتي مع ىذه الغزالة كرأيتيا عجيبة أتيب لي ثمث دـ ىذا
التٌاجر.2˹˹...

˺˺ ...كلـ يخبر الكزير بشئ مف ذلؾ فتعجب الكزير غاية العجب.3˹˹...
يتعجب مف ذلؾ الكبلـ العجيب.4˹˹...
الجني ٌ
˺˺ ...كؿ ذلؾ ك ٌ
أما سبب بكائي مف أجؿ أمو حيث ذبحيا أبكه فتعجبت مف ذلؾ غاية
˺˺ ...ك ٌ
العجب.5˹˹...
˺˺ ...فقاؿ الجني :ىذا حديث عجيب.6˹˹...
وفي حكايـــــــــــــــــة الشيخ الثاني:

الجنيٌ :إنيا حكاية عجيبة.7˹˹...
˺˺...قاؿ
ٌ
وفي حكايــــــــــــــــــــة الشيخ الثالث:
˺˺ ...كقاؿ لمجني :أنا أحكي لؾ حكاية أعجب مف حكاية اإلثنيف.8˹˹...

 -1المصدر نفسو،ج1ص.09
2
الصفحة.
 -المصدر نفسو ك ٌ

 -3المصدر نفسو،ج1ص.10
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 -7المصدر نفسو،ج1ص.12
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ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ اىعالقبد اىذالىٍخ
بالسحر
ٌ
إف العجب متعمٌؽ باألحداث الخارقة كالتي لـ تستكعبيا ال ٌشخصية كىك مرتبط ٌ
الجاف ألنيما أساسياف في إحداث االنفعاؿ كاالستغراب كالتٌعجب مف الحدث
كعالـ
ٌ
كمحاكلة تفسيره كاستعابو.

العادية أك ال ٌشخصيات الخارقة كاتصاليا
السحر التي تقكـ بيا ال ٌشخصيات
ٌ
فأفعاؿ ٌ
الجف كالعفاريت
بالسحر ك ٌ
بالبشر ىي التي تستدعي العجب  ،إذا فالعجب لو عبلقة ٌ
فبكجكدىـ يستمزـ كجكده.

 /2حـــــــــــــــــكـــــــــــــايـــــــــة حـــــــــــــــــــاسب كـــــــــــــــــــــــــــريم الديــــــــــــــــــن:
 المعجم األول :معجم السحر والمسخ والكائنات الخارقة:جب
في حكاية حاسب كريـ ٌ
لمسحر إالٌ عندما خرج حاسب مف ٌ
الديف لـ يكف ىناؾ ذكر ٌ
العسؿ كالتقى بكزير الممؾ ،كالذم كاف ساحرا ،كمثاؿ ذلؾ:
˺˺...ثـ تقدـ الكزير كجمس كأطمؽ البخكر كأقسـ كتبل الغرائـ كنفث كىميـ ألنو كاف ساح ار
ماك ار كاىنا يعرؼ عمـ الركحاني كغيره.1˹˹...

السابقة  ،فيما فقط تكممتا
أف الكزير كاف أكثر سح ار مف ٌ
نبلحظ ىنا ٌ
الزكجتيف في الحكاية ٌ
شدة مكره
مرة كاحدة كىذا دليؿ عمى ٌ
أما الكزير فقد قاـ ٌ
بعدة أفعاؿ ٌ
بكبلـ غير مفيكـٌ ،
شخصي كليس لمساعدة الممؾ فقط.
السحر لغرض
كخداعو كاستعماؿ ٌ
ٌ

أما الكائنات الخارقة فقد كانت المحكر األساسي في ىذه الحكاية ككذلؾ في الحكاية
 ٌالحيات.
الضمنية كىي حكاية جانشاه لبمكقيا عمى لساف ممكة ٌ
ٌ
الديف كمف العجيب ٌأنيا ممكة
الحيات كانت ىي أساس حكاية حاسب كريـ ٌ
إف ممكة ٌ
ٌ
الحيات ،كما ٌأنيا تتكمٌـ
الحيات كليا مممكة كمجمس لمحكـ كتخضع لسمطتيا جميع ٌ
عمى ٌ

مدة سنتيف ،ككاف
بمساف فصيح ك تدعى "يمميخا" ،كقد أجبرت حاسب عمى البقاء عندىا ٌ
القص) فيي ظمٌت تسرد
تأثيرىا عميو يشبو تأثير شيرزاد عمى الممؾ شيريار بكاسطة ( فعؿ
ٌ
1
السابؽ،ج3ص.78
 -المصدر ٌ
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ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ اىعالقبد اىذالىٍخ
عميو طيمة ىذه الفترة حكايتيا إلى أف جاء مكعد إطبلؽ صراحو حيث كاف بقاء حاسب
الديف عندىا متعمٌؽ بحياتيا.
كريـ ٌ
الحيات كالخطكات المتٌبعة في قتميا كاالستفادة مف
أما الطٌريقة التي قيبض فييا عمى ممكة ٌ
ٌ
ألنيا كانت مكجكدة
السحر كالكيانة ٌ ،
لحميا لشفاء الممؾ  ،فيي أمكر متعمٌقة بال ٌشعكذة ك ٌ

عندىـ في كتاب عمى قكؿ الكزير لحاسب...˺˺:فأحضر الكزير كتابا كفتحة كصار يحسب

الحيات تجتمع برجؿ كيمكث عندىا سنتيف كيرجع مف عندىا كيطمع عمى
إف ممكة ٌ
ثـ قاؿٌ :
تسكد بطنو.1˹˹...
كجو األرض فإذا دخؿ ٌ
الحماـ ٌ
المحرؾ األساسي لمحكاية كىي ح ٌؿ لعقدة
الحيات اكتسبت صفة خارقة جعمت منيا
فممكة ٌ
ٌ
الممؾ الذم ال يتٌـ شفاؤه إالٌ إذا أكؿ مف لحميا  ،كأيضا ىي التي دلٌت بمكقيا عمى العشب
السحر
السحرم الذم بكاسطتو يستطيع المشي فكؽ البحر دكف غرؽ  ،كىذا مف باب ٌ
ٌ
العجيب أيضا.

الحيات لحاسب فممكة
 حكايــــــــــــــــــــــة "جانشــــــــــــاه" :ىذه الحكاية التي حكتيا ممكة ٌقصت عمى حاسب حكاية بمكقيا الذم التقى بشاب اسمو جانشاه ،كىك حكى بدكره
ٌ
الحيات ٌ

قصتو عمى مسامع بمكقيا .كجانشاه ىك ابف الممؾ طيغمكس حاكـ ببلد بابؿ كىك شاب

عدة أىكاؿ بسبب ضياعو في البرٌية بعد رحمة صيد ،ليدخؿ في عالـ غير
تعرض إلى ٌ
ٌ
عالمو كزمف غير زمنو كيعيش مغامرة مميئة بالمصاعب إلى أف يصؿ إلى قصر ال ٌشيخ

بشابة حسناء يكتشؼ فيما بعد ٌأنيا
نصر ممؾ الطٌيكر كىناؾ تتغير حياتو عندما يتعمٌؽ قمبو ٌ
الجاف.
مف بنات
ٌ
الجاف
فمما سمع ال ٌشيخ نصر كبلمو قاؿ لو :اعمـ يا كلدم أف ىذه البنات مف بنات
ٌ
˺˺ٌ ...
كفي كؿ سنة يأتيف إلى ىذا المكاف فيمعبف كينشرحف إلى كقت العصر ثـ يذىبف إلى
ببلدىف.2˹˹...

 -1المصدر نفسو،ج3ص.77
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ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ اىعالقبد اىذالىٍخ
فإنيا ليس
الخاص
الريش
بالجنيةٌ ،
ٌ
إف عقدة جانشاه انفرجت بعد غـ كىـ حينما ٌ
ثـ ٌ
ٌ
خبأ ثكب ٌ
الريش.
لدييا القدرة لمعكدة إلى ببلدىا دكف ثكبيا ٌ
الجنية اإلجتماع بجانشاه لكف بعدما كعدىا
في ىذه الحكاية نبلحظ ٌأنو في البداية رفضت ٌ
جنية كىك
كأخذت منو ميثاؽ بكجكد ال ٌشيخ نصر قبمت ال ٌذىاب معو كالعيش معو رغـ ٌأنيا ٌ
إنسي كعالميا غير عالمو  ،فيي تسكف في قمعة جكىرتكني:

˺˺ ...ككانت قمعة عظيمة كاسـ ممكيا شيبلف كىك أبك البنات الثبلث ،˹˹...ككاف اسـ
السيدة شمسة.1
ٌ
الجنية ىي ٌ

˺˺ ...ككانت شمسة قد أرسمت عكنا مف األعكاف في شغؿ.2˹˹...
الجاف الممؾ
الجاف يككنكف في خدمة ممككيـ كأسيادىـ كقد أىدل ممؾ
األعكاف ىـ نكع مف
ٌ
ٌ
شيبلف الكثير مف العطايا لجانشاه.
الجاف ...ككاف أبكىا قد أعطاىا ثبلثمائة
˺˺...ثـ أمر لو بفرس عظيمة مف خيؿ ممكؾ
ٌ
السرارم الحساف كأعطى جانشاه ثبلثمائة مممكؾ مف أكالد الجاف.3˹˹...
جارٌية مف ٌ
السيدة شمسة الممؾ
ككاف جانشاه يقضي سنة عند كالده الممؾ طيغمكس كسنة عند كالد ٌ
شيبلف.
المعجـــــــــم الثـــــــــاني :معجم الفضاء المكاني (البري والبحري) وما يدل عمييا:
النبي دانياؿ حتى ميبلد
كبالضبط بيت
القصة ىك اليكناف
إف مكاف
ٌ
في الحكاية اإلطار ٌ
ٌ
ٌ
جب العسؿ أيف تيًرؾ حاسب مف ًقبؿ أصحابو
حاسب ككفاة كالده ،ثـ انتقؿ المكاف إلى ٌ

الجب حينما دلٌو عقرب صغير عمى مكاف
الحطٌابيف ،ثـ بدأ يمشي في
ٌ
الخركج...˺˺:كتمشى ساعة حتى كصؿ إلى بحيرة عظيمة...فمـ يزؿ يمشي حتى كصؿ إليو
فرأل تبل عاليا مف الزبرجد األخضر كعميو تخت منصكب مف ال ٌذىب مرصع بأنكاع
 -1المصدر نفسو،ج3ص.69
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ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ اىعالقبد اىذالىٍخ
1
السفمي
الجكاىر...ثـ ٌ
عدىا فرآىا اثنى عشر ألؼ كرسي . ˹˹...كظ ٌؿ حاسبا داخؿ العالـ ٌ
الحيات.
عند ممكة ٌ

م عمييا ،فبداية كانت
أما الحكاية
ٌ
المتضمنة حكاية بمكقيا فقد سيطر الفضاء البحر ٌ
 ٌحبو لرؤية رسكؿ ا﵀ كالذم لـ يكف قد أتى زمنو جعمو
بمصر أيف كاف يحكـ بمكقيا ،كلكف ٌ

ككأنيا رحمة إلكتشاؼ المجيكؿ أك ما يصعب عمى العقؿ
يقطع البحار كالجزر بحثا عنوٌ ،
البشرم إدراكو ،فقطع رحمة طكيمة مميئة بالعجائب كالمغامرات حيث كاف البحر األساس
ألف البحر كاف عبارة عف متاىة تضيع فييا ال ٌشخصية كيرمييا البحر مف جزيرة
فييا ٌ ،
تككف
الحيز الجغرافي لتدخؿ إلى ٌ
ألخرل لتخرج مف ٌ
الحيز الخرافي المبير ك ٌ
السحرم ك بذلؾ ٌ
معجما خاصا بعالـ البحار ك الجزر ،ك مثاؿ ذلؾ:

˺˺...دىنا أقداميما مف ذلؾ الماء كمشيا عمى كجو البحر كصا ار يتفرجاف عمى عجائب
البحر ٗ.2˹˹...قذ قطع ثي٘قٍب فً سديتٔ سجعخ أثذش ٍِٗ رىل:

...دىف قدميو مف الماء الذم كانا أخذاه مف العشب كنزؿ البحر كصار ماشيا فيو أياما
كليالي كىك يتعجب مف أىكاؿ البحر كعجائبو كغرائبو ...كدىف قدميو مف الماء كنزؿ
البحر الثٌاني...فدىف قدميو مف الماء الذم معو كنزؿ البحر الثٌالث ...كنزؿ في البحر

الٌرابع ...دىف قدميو كنزؿ البحر الخامس...كنزؿ البحر الٌسادس ...كدىف قدميو مف الماء

السابع.3
الذم معو كنزؿ البحر ٌ

الحيز المكاني كالمتمثٌؿ في قصر الممؾ إلى أف
 كفي حكاية جانشاه فقد شغمت الحكايتيف ٌأف
تاه في الغابة ،ثـ بمجرد رككبو المركب تبدأ رحمة العجائب في البحر كالتي كما قمنا ٌ
تكسر
السارد التٌصرؼ فيو ،فتارة ىبكب عاصفة ٌ
البحر ىك ٌ
قكية ٌ
الحيز الذم استطاع ٌ
المركب ثـ تظير لم ٌشخصية عجائب البحر كالثٌعباف أك الحكت المفترس ،كىذا ما حدث
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ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ اىعالقبد اىذالىٍخ
الريح كأجرت المركب كسط البحر...فضربتيـ
لجانشاه ...˺˺.كتاىكا في البحر فيٌبت عمييـ ٌ
الرياح فألقتيـ إلى جزيرة أخرل.1˹˹...
ٌ
الحيز المكاني فكاف تمؾ الجزر التي كاف البحر يكصميـ إلييا بخاصة الجزيرة العجيبة
أما ٌ
ٌ
التي كانت ممكا لمقركد حيث جاء˺˺...فنظركا إلى تمؾ الجزيرة فرأك فييا أشجا ار كأنيا ار

كأثما ار كبساتيف.2˹˹...

أف ًالتقى بالييكدم الذم أكصمو إلى جبؿ األلماس كتركو ىناؾ
ثـ كاصؿ جانشاه رحمتو إلى ٌ
كىرب بعد أف رمى لو باأللماس.
لمنبي
ثـ كاصؿ رحمتو حتى ًالتقى بال ٌشيخ نصر ممؾ الٌطيكر كشاىد القصر الذم كاف ممكا
ٌ
السبلـ˺˺...كفتح المقصكرة كدخميا فرأل فييا بحيرة عظيمة كبجانب البحيرة
سميماف عميو ٌ
الفضة كالبمٌكر كشبابيكو مف الياقكت كرخامو مف الٌزبرجد
قصر صغير كىك مبني بال ٌذىب ك ٌ
األخضر.3˹˹...
المعجـــــــــــــــــم الثالث :مواقف البطش والعقاب وما إلى ذلك:
أ -في الحكاية اإلطار كاف ىناؾ مكقؼ كاحد لمبطش كىك عندما غدر جماعة الحطٌابيف

إف الذم لقي ذلؾ العسؿ ىك حاسب...كمالنا
بحاسب˺˺...فقالكا لبعضيـ يكما مف األياـ ٌ
الجب ليعبئ العسؿ الذم بقي كنتركو ىناؾ فيمكت عمدا
خبلص مف ذلؾ إال أف نتركو في
ٌ
كال يدرم بو أحد.4˹˹...

الحية قالت
الحية˺˺...ثـ إف ٌ
كفي حكاية بمكقيا عندما لـ يمتزـ عفٌاف صديؽ بمكقيا بتعميمات ٌ
الحية فنفخت عميو
لعفٌاف إف لـ ترجع ىمكت فاشتغؿ عفاف باألقساـ كلـ ينزعج مف تمؾ ٌ

نفٌخة عظيمة كادت أف تحرؽ ذلؾ المكاف.5˹˹...فعفٌاف لـ يكف ساح ار بؿ تعمٌـ أقساـ
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ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ اىعالقبد اىذالىٍخ
القكة الخارقة فبطشت بو كعاقبتو عمى عدـ
كتعاكيذا ٌ
ظف ٌأنو بذلؾ يستطيع التٌغمب عمى ىذه ٌ
اإللتزاـ بنصيحتيا فيمؾ.
ب -كذلؾ عندما سيطرت القركد عمى جانشاه كأجبرتو عمى أف يصير حاكما عمييا كظ ٌؿ

مدة سنتيف.
عندىا ٌ

ج -كذلؾ عندما استغ ٌؿ الممؾ كيفد حزف الممؾ طيغمكس عمى فقد كلده كىاجمو كظمٌت

السيدة
لمدة سبعة سنكات إلى أف رجع جانشاه كقامت أعكاف
الحرب ٌ
ٌ
الجاف بطمب مف ٌ
السعيد أف طيغمكس ىك كابنو
شمسة بمعاقبة الممؾ كيفد كجيكشو ˺˺...بمغني أييا الممؾ ٌ

السيدة شمسة ارتقك إلى أعمى القصر كصاركا يتفرجكف عمى قتاؿ
جانشاه كزكجتو ٌ
األعكاف1˹˹...كمف عبارات القتؿ كالفزع:

˺˺...كصار الكاحد يأخذ عشرة أك ثمانية كىك عمى ظير الفيؿ كيطير بيـ إلى الجك ثـ
يمقييـ فيتمزقكف في اليكاء...ككاف بعض األعكاف يضرب العساكر بالعمد الحديد...ككاف

منيـ مف يأخذ العمكد الحديد كيضرب بو الفيؿ فينيرس الفيؿ.2˹˹...

الرغكة األكلى
كذلؾ نياية الكزير شميكر الذم أراد أف يغدر بحاسب حينما نصحو بشرب ٌ
كتكرـ كانتفخ بطنو كمات.3˹˹...
مف طبخ لحـ ٌ
الحية...˺˺ .شرب القنينة ٌ
المعجــــــــــــــــــــم الرابع :مشـــــــــاىد الحــــــــزن والفـــــــــرح ومـــــــــــا إلى ذلك:
الديف مشاىد لمحزف كما حكت أيضا ما يقابميا مف مشاىد
لقد حكت حكاية حاسب كريـ ٌ
لمفرح.
 مشـــــــــــــاىد الحــــــــــــزن:حكاية [ حاسب كريم الدين ]:

1
السابؽ،ج3ص.73
 -المصدر ٌ

 -2المصدر نفسو،ج3ص.73
 -3المصدر نفسو،ج3ص.80
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ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ اىعالقبد اىذالىٍخ
˺˺...فبكى عميو أىمو كأصحابو ثـ ٌغسمكه.1˹˹...
˺˺ ...كصار يستغيث كيبكي كيقكؿ ال حكؿ كال قكة إال با﵀.2˹˹...
أمو كبلـ الحطٌابيف لطمت عمى كجييا كحثت التٌراب عمى رأسيا كأقامت
˺˺...فمما سمعت ٌ
عزاء.3˹˹...
˺˺...فمما ً
الحيات جميعا ألجمو.4˹˹...
سمع منيا ذلؾ بكت كبكت ٌ
 -الحكـــــــــــــاية المتضمنة داخل الحكـــــــاية اإلطــــــار:

"حكــــــــــــاية بموقيــــــا ":أمو كقالت.5˹˹...
˺˺...فبكت عميو ٌ
كتضرع إلى ا﵀ تعالى فتقبؿ ا﵀ دعاءه.6˹˹...
˺˺...فبكى بمكقيا
ٌ
" حكـــــــــــــــاية جانشــــــــــــــاه ":˺˺...فمما سمع الممؾ ذلؾ الكبلـ بكى بكاءا شديدا كرمى التاج مف فكؽ رأسو.7˹˹...
˺˺...إف كالدة جانشاه لما عممت بذلؾ لطمت عمى كجييا كأقامت عزاء.8˹˹...
˺˺...فمما سمع كبلـ السيدة شمسة بكى حتى بؿ ثيابو.9˹˹...

 -1المصدر نفسو،ج3ص.24
 -2المصدر نفسو،ج3ص.25

3
السابؽ،ج3ص.26
 -المصدر ٌ

 -4المصدر نفسو،ج3ص.42
 -5المصدر نفسو،ج3ص.28
 -6المصدر نفسو،ج3ص.40
 -7المصدر نفسو،ج3ص.45
8
الصفحة.
 -المصدر نفسو ك ٌ

9
السابؽ،ج3ص.55
 -المصدر ٌ
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ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ اىعالقبد اىذالىٍخ
˺˺...كلـ يزؿ سائ ار أياما كليالي كىك باكي العيف حزيف القمب.1˹˹...
األحبة  ،ككحشة الفراؽ.
كنبلحظ ىنا أف جميع مشاىد الحزف كالبكاء سببيا فقد
ٌ
مشــــــــــــــــــــاىد الفـــــــــــــــــرح:...فرت ابنيا كاقفا فمما رأتو صاحت مف شدة فرحتيا
حكــــــــــــاية " حـــــــــاسب كريــــــــــــم الدين " ˺˺:أ
كألقت نفسيا عميو كبكت فمما سمعت زكجتو بكاءىا خرجت إلييا فرأت زكجيا فسممت عميو

كقبمت يده كفرح بعضيـ ببعض فرحا عظيمػ ػ ػ ػػا.2˹˹...
" حكــــــــــــاية بمـــــــــــوقيـــــــــــــــا ":

˺˺...فمما رأتو أمو صاحت صيحة عظيمة ككقعت مغشيا عمييا مف شدة الفرح.3˹˹...
" حكــــــــــــــــاية جانشــــــــــــــــاه ":

شدة
˺˺...فمما سمع الممؾ كبلـ المممككيف فرح فرحا شديدا ككقع مغشيا عميو مف ٌ
الفرح.4˹˹...

˺˺...فانتشر المبشركف في جيات المدينة ليبشركا أـ جانشاه.5˹˹...
˺˺...كلما جاءتيـ البشائر بذلؾ فرحكا فرحا عظيما.6˹˹...
˺˺...فمما سمع ذلؾ جانشاه فرح فرحا شديدا.7˹˹...

 -1المصدر نفسو،ج3ص.66
 -2المصدر نفسو،ج3ص.75
3
الصفحة.
 -المصدر نفسو ك ٌ

 -4المصدر نفسو،ج3ص.58

5
السابؽ،ج3ص.58
 -المصدر ٌ

 -6المصدر نفسو ،ج3ص.70
7
الصفحة.
 -المصدر نفسو ك ٌ
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ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ اىعالقبد اىذالىٍخ
˺˺ ...ثـ إف الممؾ شيبلف جمس فكؽ التخت كأمر أرباب الدكلة أف يعممكا فرحا عظيما
كيزينكا المدينة سبعة أياـ بميالييا.1˹˹...

˺˺...ما كاف مف أمر الممؾ طيغمكس فإنو لما رأل ابنو كاد يمكت مف شدة الفرح كصاح
صيحة عظيمة ككقع مغمى عميو.2˹˹...

تعبير عف لقاء األحبة كعكدة الغائب إلى أىمو ككطنو بعد رحمة
كىنا مشاىد الفرح جاءت نا
عجيبة.
المعجـــــــــــــــم الخــــــــــــــامس :مصطمــــح العجب وتكرارىـــا في النص:
الديف كبمكقيا
الرحبلت العجيبة التي حدثت لكؿ مف حاسب كريـ ٌ
ٌ
إف كثرة المغامرات ك ٌ
كجانشاه كما عانكه مف أىكاؿ كغرائب جعمتيـ يقعكف في حيرة كتعجب لك ٌؿ ما حدث ليـ
لذلؾ كثر مصطمح كممة (تعجب /العجب) في حكاية حاسب.

 -حكــــــــــاية "حاسب كريم الدين":

يتحير
إف المكاف الذم شاىده حاسب كىك تحت األرض يحتكم عمى قصكر كبحيرات جعمو ٌ
ٌ
كيتعجب مف ذلؾ
ٌ
˺˺ ...كلـ يزؿ متعجباحتى غمب عميو النكـ.3˹˹...
الحيات تعجب منو غاية العجب.4˹˹...
˺˺...فمما سمع حاسب كبلـ ممكة ٌ
أف حياتو عمى يديؾ فتعجب
 حكــــــــــاية بموقيــــــــــــــــــا...˺˺:كقد دلت عندنا الكتب عمى ٌحاسب مف أمرىـ.5˹˹...

1
الصفحة،ج3ص.71
 المصدر نفسو ك ٌ2
الصفحة.
 -المصدر نفسو ك ٌ

3
السابؽ،ج3ص.26
 -المصدر ٌ

 -4المصدر نفسو،ج3ص.42
 -5المصدر نفسو،ج.ص.77
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ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ اىعالقبد اىذالىٍخ
˺˺...فمما رأل بمكقيا تعجب غاية العجب.1˹˹...
˺˺...كنزؿ البحر كصار ماشيا فيو أياما كليالي كىك يتعجب.2˹˹...
˺˺...فتعجب بمكقيا مف تمؾ الخيمة.3˹˹...
˺˺...فمما سمع الممؾ كبلمو تعجب منو كمكث بمكقيا عنده مدة شيريف.4˹˹...
˺˺...فمما رأل جانشاه تمؾ الجزيرة أعجبتو.5˹˹...
˺˺...فتعجب جانشاه مف حسف ذلؾ المكاف.6˹˹...
˺˺...فتعجب جانشاه مف ىذه الكبلب كمف عظـ خمقتيا.7˹˹...
˺˺...فمما سمع كبلمو تعجب منو عجبا شديدا.8˹˹...
˺˺...فمما رأل جانشاه ىذا األمر تعجب منو غاية العجب كصار يتفرج في ذلؾ البستاف
كفي ذلؾ القصر.9˹˹...

 -1المصدر نفسو،ج3ص.28
 -2المصدر نفسو،ج3ص.32
 -3المصدر نفسو،ج3ص.35
 -4المصدر نفسو،ج3ص.38

5
السابؽ،ج3ص.45
 -المصدر ٌ

 -6المصدر نفسو،ج3ص.46
 -7المصدر نفسو،ج3ص.47
 -8المصدر نفسو،ج3ص.51

 -9المصدر نفسو ،ج3ص.52
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ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ اىعالقبد اىذالىٍخ
˺˺...كأخبرىـ بما قاساه في الطٌريؽ كما رآه مف األىكاؿ كالعجائب.1˹˹...
 /3حكــــــــــــــاية جودر ابن التاجر عمر وأخويو:
المعجـــــــــــم األول :معجــــــــــم السحر والمسخ والكائنات الخارقة:
السحر كخاصة عندما يمتقي جكدر بالمغاربة
إف حكاية جكدر كمٌيا ٌ
ٌ
مبنية عمى معجـ ٌ
كأخبركه بكنز ال ٌشمردؿ ك ٌأنو ال يفتح إالٌ عمى يدم شاب اسمو جكدر،كمما جاء:
السحر كصرنا نعالج حتى خدمتنا مردة
(...ككاف كالدنا عممنا حؿ الرمكز كفتح الكنكز ك ٌ
الجف كالعفاريت كنحف أربعة إخكة كالدنا اسمو عبد الكدكد .)...لقد كاف كالد المغاربة
ٌ

أف الكنز ال يفتح إالٌ بحضكره حيث
كاىف عظيـ،ك قد أخبر المغاربة جكدر ٌ
جاء...˺˺:فضربت لو تقكيما فرأيت أف ىذا الكنز ال يفتح إال عمى كجو غبلـ مف أبناء
مصر اسمو جكدر بف عمر فإنو يككف سببا في قبض أكالد الممؾ األحمر.2˹˹...

إف المغاربي تبل عزائـ كألقى بخكر ليفتح
لقد كاف كالد المغاربة ساحر ككاىف عظيـ ،ثـ ٌ
باب الكنز.
˺˺...ثـ ٌإنو أخرج قصبة كألكاحا مف العقيؽ األحمر كجعميا عمى القصبة كأخذ مجمرة
النار كأحضر البخكر.3˹˹...
ككضع فييا فحما كنفخيا نفخة كاحدة فأكقد فييا ٌ
الجف فكاف لديو حقٌ ٍي ًف سحرييف يمبياف رغبتو كذلؾ الخاتـ
ككاف المغاربي يتعامؿ مع ٌ
بالجاف كاألعكاف.
الرعد القاصؼ ،فالمغاربي لو قدرة عمى التٌحكـ
ٌ
المرصكد لو خادـ اسمو ٌ

السحرم كككفئ جكدر بأف أعطاه الخاتـ المرصكد
كتم ٌكف المغاربي مف فتح كنز ال ٌشمردؿ ٌ
كالذم بسبب جشع إخكتو كاف سببا في نيايتيـ.
الرعد القاصؼ.
قكة خادـ الخاتـ كىك المارد ٌ
 ٌالقكة الخارقة فتمثٌمت في ٌ
أما ٌ
 -1المصدر نفسو،ج3ص.71

2
السابؽ،ج3ص.179
 -المصدر ٌ

 -3المصدر نفسو،ج3ص.182
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ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ اىعالقبد اىذالىٍخ
الرعد القاصؼ فجميع ما تحتاج
˺˺...خذ ىذا الخاتـ فإنو يبمغؾ مرادؾ ٌ
ألف لو خادمو اسمو ٌ
الدنيا فادعكو يظير لؾ الخادـ كجميع ما تأمره بو يفعمو لؾ.1˹˹...
إليو مف حكائج ٌ
˺˺...كأما ما كاف مف أمر الخادـ فإنو جمع أعكانو كأمرىـ ببناء القصر.2˹˹...
 /2المعجــــم الثـــــــاني :معجـــم الفضاء المكاني (البري والبحري وما يدل عمييما):
كباألخص
بداية كاف الفضاء المكاني ىك مدينة جكدر كدارت األحداث في تمؾ المدينة
ٌ
حكؿ
عند بحيرة قاركف أيف التقى جكدر بالمغاربة ٌ
كتغيرت ،حياتو بمقائيـ فبعد الفقر كالجكع ت ٌ
إلى غنى كثراء فاحش كسمطة.

ثـ انتقؿ مع المغاربي إلى مدينة فاس كمكناس ك مما جاء:
˺˺...فيؿ تطاكعني كتركح معي إلى مدينة فاس كمكناس كنفتح الكنز.3˹˹...
ثـ انتقمت األحداث إلى قصر المغاربي...˺˺:فمما دخبل ذلؾ القصر اندىش جكدر مف كثرة
الفرش الفاخرة  ،كمما رأل فيو مف التحؼ كتعاليؽ الجكاىر كالمعادف.4˹˹...
المرة الثٌانية
ثـ انتقمت األحداث إلى المكاف الذم فيو كنز ال ٌشمردؿ  ،كبعد فتح الكنز في ٌ
(بعد فشمو في المرة األكلى) رجع إلى بمده .كىناؾ تآمر عميو أخكيو كباعكه لرٌيس البحرية

حيث جاء...˺˺:فقاـ جكدر كناـ فنامكا حتى غفؿ فقامكا كتعاكنكا عميو فمـ يفؽ إالٌ كالعقمة
في فمو فكتفكه كحممكه كخرجكا بو مف القصر تحت المٌيؿ.5˹˹...

السارم كالعبيد سنة كاممة.6˹˹...
˺˺...كأقاـ يخدـ كىك ساكت كلـ يزؿ يخدـ خدمة ٌ

 -1المصدر نفسو،ج3ص.189
 -2المصدر نفسو،ج3ص.190

3
السابؽ ،ج3ص.180
 المصدر ٌ -4المصدر نفسو ،ج3ص.181

 -5المصدر نفسو ،ج3ص.188
 -6المصدر نفسو ك الصفحة.
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ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ اىعالقبد اىذالىٍخ
الحج
إلى أف تنفتح عقدة جكدر بمقائو في ىج َّدة مع المغاربي كالذم كاف يؤدم مناسؾ ٌفتحكؿ إلى
فأعطاه الخاتـ الذم ٌ
تغيرت مف خبللو حياتو ،فقد كاف يسكف في بيت فقير ٌ

فتحكؿ إلى رجؿ صاحب جاه كماؿ حتى أكثر مف
قصر عظيـ ،كقد كاف مجرد ٌ
صياد ٌ
الممؾ نفسو.
المعجـــــــــــــــــم الثالث :مواقف البطش والعقـــــاب وما إلى ذلك:
بأميـ كأخكىـ مف ظمـ كاعتداء.
تمثٌمت مكاقؼ البطش كالعقاب في ما فعمو أخكة جكدر ٌ
˺˺...ثـ جاء أخكاه إلى أميما كضحكا عمييا كأخذ ماليا كضرباىا كطرداىا.1˹˹...
إف أخكيؾ مك ار عمي فأخذاىا كقاال :مرادنا أف نشترم بيا شيئا ،كطرداني
˺˺ ...قالت ٌ
فصرت أساؿ في الطٌريؽ مف شدة الجكع.2˹˹...
الرياسة.3˹˹...
˺˺...فاتفقا عمى قتؿ جكدر مف شأف حب الدنيا ك ٌ
كيسيطر عمى مارد الخاتـ لكف سالـ غدر بجكدر كسميـ
ا
السـ ألخييما حتى يمكت
فكضعا ٌ
السـ لسالـ كقتمتو ككسرت الخاتـ
فإف زكجة جكدر كضعت ُّ
اء عمى فعمتو ٌ
كقتميما ،كلكف جز ن
السـ في الماء فأىمكتو
˺˺...فمما دخؿ عمييا أظيرت لو الفرح كأخذتو بالتٌرحيب كأذابت لو ٌ
ثـ ٌإنيا أخذت الخاتـ ككسرتو حتى ال يممكو أحد كشقٌت الخرج.4˹˹...
المعجـــــــــــــم الرابــــــــــــــــــع :مشاىـــــــــــــد الحـــــــــــزن والفـــــــــــرح وما إلى ذلك:
˺˺ ...فتبسـ في كجكىيـ كقاؿ :مرحبا يأخكام نيار مبارؾ.5˹˹...
˺˺ ...فطار عقمو كنزؿ مف فكؽ ظير البغمة كرمى ركحو عمييا فمما رأتو بكت.6˹˹...
 -1المصدر نفسو،ج3ص.175
 -2المصدر نفسو،ج3ص.185

3
السابؽ،ج3ص.195
 -المصدر ٌ

 -4المصدر نفسو،ج3ص.196
 -5المصدر نفسو،ج3ص.175
 -6المصدر نفسو،ج3ص.185
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˺˺...فضحؾ كقاؿ ليا :مرحبا بؾ يا أمي فاطمبي أم شئ تأكمينو.1˹˹...
أف مشاىد الحزف جاءت تأسفا عمى المعاممة التي عامؿ بيا أخكة جكدر
نبلحظ ىنا ٌ
كالدتيما بسبب الجشع كالطٌمع ،كىناؾ دمكع الفرح التي انيمرت عند لقاء األـ بكلدىا
الغائب  ،ككيؼ ٌأنو سامح أخكاه عمى كؿ أفعاليما بسبب تسامحو كعطفو عكسيـ.

المعجــــــــــــــــم الخــــامس :مصطمــــــــح العجب وتكراره في النص:
بالمرة كاحدة في حكاية جكدر رغـ األحداث العجيبة
ٌ
إف مصطمح العجب لـ يذكر ٌ
لمرة كاحدة.
كالغريبة التي حدثت في الحكاية  ،بؿ كردت كممة عجائب ٌ
السمؾ فرغ مف البحر؟.2˹˹...
˺˺...فقاؿ :عجائب ،ىؿ ٌ
لكف اإلندىاش كالحيرة حدثا بصيغة التٌعجب:
˺˺ ...فقاؿ لو الممؾ :ما صنعت بأمكالي التي في خزانتي؟ فقاؿ :كا﵀ ما صنعت فييا شيئا
كال أدرم ما سبب فراغيا باألمس دخمتيا فرأيتيا ممتمئة كاليكـ دخمتيا فرأيتيا فارغة ليس

ضبتيا كلـ يدخميا سارؽ.3˹˹...
فييا شيئ كاألبكاب مغمكقة كال نقبت كال كسرت ٌ

النيار رأيت
˺˺...يا ممؾ ٌ
فمما طمع عنيا ٌ
الزماف طكؿ المٌيؿ كأنا أتفرج عمى ٌبنائيف يبنكف ٌ
قص ار مبنيا ليس لو نظير فسألت لمف ىذا القصر.4˹˹...
أف مشاىد التٌعجب كالحيرة مكجكدة كلكف دكف ذكر لفظة (تعجب).
نبلحظ ٌ
فإنيا تعبر عف الحيرة التي
فك ٌؿ الحكايات التي كردت فييا لفظة العجب كما إلى ذلؾ ٌ
فعبرت عف عجزىا لتغيير ذلؾ الحدث كقصكرىا عف اإلدراؾ كما إلى
انتابت ال ٌشخصيات ٌ

 -1المصدر نفسو،ج3ص.185

2
السابؽ،ج3ص.176
 -المصدر ٌ

 -3المصدر نفسو،ج3ص.191
4
الصفحة.
 -المصدر نفسو ك ٌ
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تحير
السامع كالقارئ لمحكاية يساكره ىذا العجب لً ىما يسمعو مف أحداث عجيبة ٌ
ذلؾ فحتى ٌ
عقمو كخيالو.
السحر كالمسخ كالعفاريت ىك الذم طغى عمى الحكايات الثٌبلث.
كيبدك ىنا ٌ
أف معجـ ٌ
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ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ اىخبتَخ
نص" ألؼ ليمة ك
الدر
يتٌضح لنا مف خبلؿ ىذه ٌ
ٌ
اسة،أف أدب العجيب ك الغريب في ٌ
كسع المخياؿ العربي في تصكر العالـ اآلخر ،ك حكار المخمكقات،فكاف العجيب ك
ليمة" ٌ

الغريب منبثٌا في معظـ الحكايات ك حضر بأشكاؿ متنكعة،بيف المرعب ك المخيؼ،الجميؿ

بالخصكصية الثٌقافية ك
اقع،النادر ك المدىش.كىذا التٌنكع مرتبط
ك الطٌريؼ،المفارؽ لمك
ٌ
ٌ
لمقاص ال ٌشعبي.
الحضارٌية
ٌ
النتائج اآلتية:
ك مف خبلؿ ماسبؽ ذكره نتكصؿ إلى ٌ

ثقافية متن ٌكعة فكمٌما بحثنا في العجيب أك الغريب سكاء
إف العجيب كالغريب ظاىرة ٌ
 ٌالمخيمة ال ٌشعبية في تصكير
خاصة امتازت بيا
بالجمع بينيما أك بفصميما برزت لنا لغة
ٌ
ٌ
كما ىائبل مف المفردات الغريبة
غريب لؤلحداث يستجمع فيو القارئ لقصص المٌيالي ٌ

السرد فقد جاء العجيب منبثا في لغة حكار المخمكقات غير
كالعجيبة التي ٌ
ميزت لغة ٌ
الناطقة مع بعضيا البعض ،كقد حضر بأشكاؿ مختمفة كمتن ٌكعة ،ما بيف الخارؽ
ٌ

السرد بالمفردات
الرائع ،الطٌريؼ كالغريب كغيرىا ،كبذلؾ أثريت لغة ٌ
كالمخيؼ،الجميؿ ك ٌ
الخاصة بو.
ٌ
الرمكز عف
افية ٌ
أف ألؼ ليمة كليمة فييا حكايات خر ٌ
 مف الجدير بال ٌذكر ٌتعبر مف خبلؿ ٌ
البلٌشعكر كذلؾ يتجمٌى في تمؾ المكضكعات التي تتجاكز المألكؼ كعف الكائنات فكؽ

انية إلى ككنيا عبارة عف كسائؿ
بيعية  ،فقد رمزت مفردات أسماء الكائنات الحيك ٌ
الطٌ ٌ
فتككف بذلؾ معجـ خاص بيذه الحيكانات
استخدميا كؿ مف البشر ك ٌ
الجاف ٌ
لمرفاىية ٌ

السحر فمسخت
أف ىناؾ بعض األسماء جاءت
ٌ
ككظائفيا إالٌ ٌ
لشخصيات يسمٌط عمييا فعؿ ٌ
إلى حيكانات.
بخاصة في الحكايات التي اخترناىا نمكذجا
 ىيمنت لفظتا العجيب كالغريب في المٌياليٌ
إما مف أشخاص
ٌ
لمدراسة فالعجيب كالغريب جاءا دائما بعد أفعاؿ ٌ
السحر التي صدرت ٌ

السرد
الجفٌ ،
السحر كالكيانة أك مف قبؿ العفاريت ك ٌ
السارد ال ٌشعبي ابتدأ ٌ
فكأف ٌ
يمتينكف ٌ
الجاف كصكال إلى العجب الذم يقع مف ىذه المخمكقات ،سكاء أكانت مرئية
بحكايات عف
ٌ
بالسحر كانتيت بالعجب كىذا لـ يأت عبثا بؿ ربما نتيجة
أـ غير ذلؾ فجاءت البداية ٌ
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فجرىا مف خبلؿ سرده ليذه الحكايات المميئة بالعجب كالغرابة
السارد ٌ
لمكنكنات في نفس ٌ
تنكع مفرداتو.
مالية ٌ
مستعينا في ذلؾ بقامكس خاص بمفردات زادت في ج ٌ
النص ك ٌ
 لقد جاءت جميع المفردات العجيبة كالغريبة أسماء ألعبلـ (أشخاص ,حيكانات ,جماد) كتنكعت بيف التٌركيب كاإلفراد ،المٌقب كالكنية ،أسماء أعبلـ مرتجمة كمنقكلة ،كقد انقسمت ىذه
ٌ
أعجميا ،كقد طغت
المفردات إلى قسميف منيا ما كاف أصميا عر ٌبيا ،كمنيا ما كاف أصميا
ٌ
المفردات ذات األصؿ العربي عمى األخرل.

النص العجائبي
 طبيعة أسماء المفردات العجيبة ك الغريبة كاف ليا أثر كبير في لغة ٌكبتنكع كظائؼ أسماء ال ٌشخصيات بيف
فيي مشتقٌة مف أفعاؿ ك أسماء أثرت لغة ٌ
السردٌ ،

ككف معجما مف المفردات
كثانكية كانقساميا إلى قسميف مساعدة أك
رئيسة
ٌ
ٌ
مضادة لمبطؿٌ ،
كحقميف داللييف ،حقؿ خاص بالمخمكقات الخارقة المساعدة كما يصدر عنيا مف أفعاؿ
المضادة كما يصدر عنيا.
كأقكاؿ ،كحقؿ خاص بالمخمكقات
ٌ
تنكعت لغة
 سيطرت مفردات الكائنات الخارقة عمى مفردات الكائنات الحيك ٌانية ،كبذلؾ ٌ
فاىية ،كمنيا ما جاءت رمزا:
الرمز كتناثرت المفردات في ثنايا ٌ
الر ٌ
النص منيا ما تشير إلى ٌ
ٌ
السيطرة كالجبركت
الرعب كالخكؼٌ ،
لمثركة ك ٌ
القكة كالعظمةٌ ،
السعادة ،الجماؿ كاألنكثةٌ ،
الخاصة بمجاؿ معيف ككاف صدل تأثيره
النص بالمفردات
السحر كالكيانة فأثريت لغة ٌ
ٌ
ٌ

نص
النص العجائبي ،كما سيطرت أيضا صيغة ٌ
كاضحا في ٌ
الزمف الماضي البعيد عمى ٌ
كيفية
جميا
المٌيالي ،إالٌ ٌأنو لـ يخؿ ٌ
كبخاصة ٌ
النص مف صيغ الحاضر كاألمر التي بدا أثرىا ٌ
ٌ
بتقنية رائعة.
الزمف فقد ٌ
تنقؿ ال ٌشخصيات عبر ٌ
كزع ٌ

السحر كالمسخ كالعفاريت ،فك ٌؿ الحكايات التي كردت فييا لفظتي العجيب
 ىيمف معجـ ٌعبرت عف الحيرة التي ًانتابت ال ٌشخصيات كعف عجزىا في تفسير ذلؾ الحدث ك
كالغريب ٌ
فالسامع كالقارئ لمحكاية يساكرىما العجب لما يسمعانو أك يقرآنو مف
قصكرىا عف إدراكو ٌ
خاصة تظير
يستفزه ًالستعماؿ لغة
يحير عقمو ك
ٌ
تعرضت ليا ال ٌشخصيات ،مما ٌ
ٌ
أحداث ٌ
السحر ،كما زاد في
تميزت الكائنات الخارقة بقدرات عجيبة
فييا تمؾ الحيرة فقد ٌ
خاصة ٌ
ٌ
عدة
السحر ٌ
السحر ال ٌشائع في المٌيالي فقد اتٌخذ مف ٌ
السرد ذلؾ ٌ
جمالية الحدث كثراء لغة ٌ
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ً
ؾ عقد بعض ال ٌشخصيات
تحكؿ إلى الكسيمة الكحيدة لف ٌ
فمرة يجع ىؿ عقدة ٌ
لمسرد ك ٌ
كجكه ٌ
مرة ٌ
السحر (الممسكخة ك المسحكرة ).
كىي التي يسمٌط عمييا فعؿ ٌ
الجاف ) فك ٌؿ ما ىك مكجكد في العالـ المرئي
 التٌطابؽ كالتٌماثؿ بيف العالميف ( اإلنس ك ٌلغكيا
يكجد ما يماثمو في العالـ اآلخر سكاء أكاف برٌيا أـ بحرٌيا ،كالمٌيالي تمتمؾ معجما ٌ

خاصا في ذلؾ ( ممكؾ ،قصكر ،جزائر ،شعكب.)...

انية ،بشرٌية )
 القدرة العجيبة لمكائنات الخارقة في التٌمثؿ عمى ٌعدة صكر ( حيك ٌ
الزكاج منيـ كىذا ما يحدث مع العديد مف
كانسجاميا مع البشر كالقدرة عمى معاشرتيـ ،بؿ ك ٌ

مميزة جاءت فقط لكصؼ
ال ٌشخصيات في أكثر مف حكاية فحكت الحكاية عمى مفردات ٌ
ىذه القدرة العجيبة كالغريبة.

 ًالمتنكعة كالتي جعمت بعض الحكايات متشابية مع بعضيا البعض في
االستطرادات
ٌ
الصائغ البصرم كحكاية جانشاه
ال ٌشخصيات أك في مسار الحكاية كما في حكايتي حسف ٌ

الديف" كالتي حدث فييا تكرار لبعض األحداث
المتضمنة داخؿ حكاية اإلطار "حاسب كريـ ٌ
ٌ
النص ك يجعؿ القٌاص في دائرة العجز (عجزه عف إيجادكقائع مغايرة
الٌذم ينقص مف قيمة ٌ
الركاة
دكف الكقكع في التٌكرار) ،كىذا ال ينطبؽ عمى ك ٌؿ الحكايات ،كىذا ما يؤكد اختبلؼ ٌ
لحكايات "ألؼ ليمة ك ليمة.

الجف
 ال ٌشخصيات التي انتيت العبلقة فيما بينيا ٌبالزكاج تككف دائما البطمة فييا مف عالـ ٌ
أما البطؿ فمف البشر كيخكض رحمة عجيبة غريبة في الكصكؿ إلييا ،كيككف ىناؾ تكافؽ
ٌ
الجف فيككف ىذا األخير عفريتا قاـ
أما إذا كانت البطمة مف اإلنس كالبطؿ مف ٌ
كتآلؼ ٌ
باختطافيا ك إكراىيا عمى البقاء معو كما في حكاية "سيؼ الممكؾ كبديعة الجماؿ " كىنا
السمطة ال ٌذككرٌية عمى ك ٌؿ الحكايات.
دليؿ عمى غمبة ٌ
النسؽ العاـ
النماذج المختارة ،التي مثٌمت ٌ
تميزت بيا المٌيالي مف خبلؿ ٌ
الخصكصية التي ٌ
ٌ
لمدالالت التي
لمحكايات حيث تجمٌت في عبلقات التٌضمف التي جاءت
مدعمة ٌ
متضمنة ك ٌ
ٌ
فنيا
ضمف
جمالية ك إبداعا ٌ
ٌ
جاءت بيا أك رمزت إلييا حكايات اإلطار ،حيث أضفى ىذا التٌ ٌ

121

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ اىخبتَخ
ك أىدافا أخفاىا في ثنايا الحكايات الٌتي جاءت داخؿ الحكاية اإلطار حيث ٌأنو لـ يفصح
تصكراتو.
عنيا بؿ ترؾ القارئ ٌ
حر في ٌ
أف ألؼ ليمة كليمة انحازت لممثؿ
النتاج الفكرم ٌا
 مف خبلؿ دراستنا ليذا ٌالرئع ٌ
تبيف لنا ٌ
بالرغـ مف كجكد بعض
جتماعية ك
اال
ٌ
ٌ
األخبلقية التي آمنت بيا فئات كبيرة مف المجتمع ٌ

الرجؿ بالمرأة ،كمع ذلؾ فقد بقيت محافظة عمى بعض
يتعرض لعبلقة ٌ
التٌجاكزات حينما ٌ
جتماعية التي مازالت ال ٌشعكب إلى يكمنا ىذا تحافظ عمييا ك قد حكت في
األخبلقيات اال
ٌ
عبرت عف تمؾ األخبلقيات.
ذلؾ عمى معجـ خاص يحكم مفردات ٌ
المتأنية كالعميقة التي تكصمنا إلى اكتشاؼ كنكزه
يستحؽ القراءة
إف تراثنا العربي
ٌ
ٌ
ٌ
الدراسة المنجزة
المكنكنة كتثير تساؤالت جديرة بالبحث كالتٌحميؿ ،كأخي ار نرجك أف تفيد ىذه ٌ

المتكصؿ إلييا قد أضافت الجديد لبعض
النتائج
الباحثيف بمعارؼ مفيدة ،كأف تككف ٌ
ٌ
الرائع .
األعماؿ التي استيدفت ىذا ٌ
النتاج الفني ٌ
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المصادر والمراجــــع
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قائمة المصـــــــــــادر والمـــــــــــــراجع:
أ-/المصـــــــــــــــــادر:
 القرآف الكريـ بركاية كرش ،لقراءة نافع. /-1ألؼ ليمة كليمة ،دار الفكر لمطباعة كالنشر كالتكزيع ،بيركت -لبناف(،د،ط)،
(د،ت،ط).
 / -2ألؼ ليمة ك ليمة ،سعيد عمي الخصكصي ،المطبعة كالمكتبة السعيدية بجكار األزىر،
مصر بكالؽ 1935ـ  ،مبلحظة( :النسخة ( .( pdfنسخة رقمية(.
 -/3اإلمتاع كالمؤانسة،عمي بف محمد العباس (أبك حياف التكحيدم ت400ق) ،تحقيؽ:
محمد حسف إسماعيؿ ،أحمد رشدم شحاتة عامر ،دار الكتب العممية  ،بيركت –
لبناف(،ط1428 )1-ق2003 ،ـ.
 -/4تاريخ الخمفاء ،خميؿ الديف عبد الرحمف السيكطي  ،تحقيؽ :محمد أبك الفضؿ إبراىيـ
دار الفكر العربي( ،د ،ـ،ط)(،د،ط)(،د،ت،ط).
 -/5الحيكاف ،عمرك بف بحر أبك عثماف الجاحظ (ت 650ق) ،دار الكتب العممية ،لبناف
(ط1419)1-ق1998-ـ.
 -/6العيف ،الخميؿ بف أحمد الفراىيدم (ت  170ق)  ،ترتيب كتحقيؽ :عبد الحميد
ىنداكم دار الكتب العممية ،بيركت ،لبناف( ،ط1424 )1-ق2003-ـ.
 -/7الفيرست ،محمد بف أبي يعقكب إسحاؽ (أبك الفرج ابف نديـ ) ، ،ضبط كشرح ك
تعميؽ يكسؼ عمي طكيؿ ،دار الكتب العممية ،بيركت -لبناف( ،ط1422 ،)2-ق-
2002ـ.
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 -/8لساف العرب  ،جماؿ الديف أبي الفضؿ محمد بف مكرـ األنصارم اإلفريقي البصرم
(ابف منظكر ت711،ق),،تحقيؽ :عامر أحمد حيدر ،مراجعة عبد المنعـ خميؿ إبراىيـ دار
الكتب العممية ،بيركت – لبناف( ،ط 1424 )1.ق 2003-ـ
 -/9مختار الصحاح، ،محمد بف أبي بكر الرازم ،ضبط كتخريج كتعميؽ  ،مصطفى ديب
البغا ،دار اليدل لمطباعة ك النشر ،عيف مميمة – الجزائر(،ط1990)4-ـ.
 -/10المستطرؼ في كؿ فف مستظرؼ ،شياب الديف بف أحمد أبي الفتح األبشييي،تحقيؽ
 ،أحمد شتيكم ،دار الغد الجديد ،المنصكرة( ،ط1430 ،)1-ق2009-ـ.
 -/11مقاييس المٌغة ،أحمد بف زكريا (أبك الحسف ابف فارس ) ، ،تحقيؽ كضبط :عبد
السبلـ ىاركف  ،دار الجيؿ .بيركت (،ط1411)1،ق1991-ـ.
 -/12المنجد في المغة ك األعبلـ ،دار المشرؽ بيركت( ،ط2003)40-ـ.
ب /المراجع:
 -13أدب العجيب في الثقافتيف العربية كالغربية ،خالد التكزاني ، ،دار كنكز المعرفة لمنشر
ك التكزيع ( .د،ـ،ف)(،ط2007)1،ـ.
 -14ألؼ ليمة كليمة (تحميؿ سيميائي تفكيكي لحكاية حماؿ بغداد )  ،عبد المالؾ مرتاض
ديكاف المطبكعات الجامعية( ،د،ـ،ف)(،د,ط)( ،د،ت،ط).
-15جامع الدركس العربية ،مصطفى الغبلييني يضبطو د،عبد المنعـ خميؿ إبراىيـ – دار
الكتب بيركت (ط2011،)5-ـ.
مرجعة :عز الديف إسماعيؿ ،دار غريب لمطباعة
-16الحكاية الخرافية ،نبيمة إبراىيـ ، ،ا
القاىرة( ،د -ط)( ،د ،ت ،ط) .
-17ديكاف ىاركف الرشيد  ،سعدم ضناكم ، ،دار صادر ،بيركت( ،ط1998 )1-ـ.
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الرمز في الشعر العربي ،ناصر لكحيشي ،عالـ الكتب الحديث ،إربد – األردف
ٌ -18
(ط1432 )1-ق2011-ـ.
-19اال ٌشيطاف عميو المعنة ،أحمد الرفاعي شرفي  ،دار اليدل لمطباعة كالنشر كالتكزيع
عيف مميمة -الجزائر (،د,ط)2013،ـ.
الصكرة الرمزية في الشعر العربي الحديث ،نجاة عمار اليمالي ،إصدارات مجمس
ٌ -20
الثقافة العاـ( ،د ،ط) 2008ـ.
-21ظاىرة الغريب تأريخ كتطبيؽ،عبد الكاحد حسف الشيخ مكتبة اإلشعاع لمطباعة ك
النشر،االسكندرية،مصر(،ط1419،)1،ق1999،ـ.
-22العجائبي في األدب ،حسيف عبلـ ،منشكرات اإلختبلؼ الدار العربية لمعمكـ ناشركف
(ط1431 )1،ق2010-ـ.
الركاية الجزائرية  ،الخامسة عبلكم ، ،دار التنكير(،د،ـ،ف)(،د،
-23العجائبية في ٌ
ط)2003ـ.
النظر ك التٌطبيؽ ،أحمد نعيـ الكراعيف  ،المؤسسة الجامعية لمدراسات
-24عمـ ٌ
الداللة بيف ٌ
- -25
ك النشر ك التكزيع بيركت(،ط1413 )1،ق1993-ـ
الداللة المقارف،حازـ عمي كماؿ الديف ،مكتبة اآلداب ،القاىرة( ،ط1428 )1،ق-
عمـ ٌ
2003ـ.
- 26العجيب ك الغريب في كتب تفسير القرآف ،كحيد السعفي ،صفحات لمدراسات كالنشر
سكرية – دمشؽ (ط2007 )1-ـ.
– 27القامكس المحيط ،مجد الديف الفيركز أبادم،تحقيؽ:أبك الكفاء نصر الديف اليكريني،
دار الكتب العممية،بيركت،لبناف(،ط2007)2،ـ.
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-28القكاعد الجامعة(صرفا ،نحكا ،أساليب)  ،محمد أحمد القاسـ ،المؤسسة الحديثة لمكتاب
طرابمس -لبناف(،د -ط)2002ـ..
- 29في لغة األدب كأدب المغة ،ابراىيـ خميؿ ،بحكث كدراسات ،مجدالكم لمنشر كالتكزيع
(د.ـ.ف)(،ط 1429)1ق2008-ـ .
- 30كنكز العمـ كالمعرفة ،زكريا بف عبد ا﵀ ،دار العز ك الكرامة لمكتاب ،كىراف -الجزائر
(ط.2012-2011)1-
- 31المخصص،أبك الحسيف عمي بف اسماعيؿ بف سيده المرسي األندلسي،تحقيؽ:عبد
الحميد أحمد يكسؼ ىنداكم،دار الكتب العممية،بيركت،لبناف(،ط1426،)1،ق2005،ـ.
-32المسائؿ الصرفية في لساف العرب البف منظكر جمعيا ك دراستيا ،لخضر عساؿ ،دار
أـ الكتاب لمنشر ك التكزيع( ،د،ـ،ف)(،ط1432،)1-ق2011-ـ.
- 33معالـ سيميائية في مضمكف الخطاب السردم ،نادية بكشفرة ، ،دار األمؿ( ،د ،ـ،
ف) (د ،ط)2011 ،ـ.
– 34معجـ األسماء العربية ك األجنبية،محمد،التكنجي،دار كتابنا لمنشر،لبناف(ط.)1،
معجـ أعبلـ األساطير ك الخرافات في المعتقدات القديمة ،طبلؿ حرب دار الكتب العممية،
بيركت – لبناف( ،ط1420 )1-ق1999-ـ.
-35معجـ ال ٌرمكز اإلسبلمية(.شعائر,تصكؼ,حضارة) ،مالؾ شبؿ ،دار الجيؿ(،د،ـ،ف)

(،ط2005)1-ـ.

- 36معجـ الطبلب ،يكسؼ شكرم فرحات ،مرجعية :د،إميؿ بديع يعقكب ،دار الكتب
العممية ،بيركت(،ط2014 )1-ـ.
الديف صابر(،د،ط)1989،ـ.
– 37المعجـ العربي األساسي،محي ٌ
الدعكة(،د،ط).
–38المعجـ الكسيط،مجمع المٌغة العربية،دار ٌ
السندباد ،منشكرات دار كمكتبة اليبلؿ(،د،ـ،ط)( ،ط -األخيرة)
-39مغامرات ٌ
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( د ،ت ،ط)..
-40المكنز الكبير،أحمد مختار عمر،عالـ الكتب،القاىرة(،ط2015،)1،ـ.
- 41مكسكعة أساطير العرب عف الجاىمية ك دالالتيا ،محمد عجينة ،الفارسي ،لبناف
(ط2005 )1-ـ.
 -42مكسكعة األسماء العربية ك معانييا سكزاف عكارم  ،دار الفكر العربي ،بيركت-
لبناف (ط2003 )1-ـ.
- 43المكسكعة الثٌقافية العامة راجي األسمر ، ،عمـ الصرؼ إشراؼ د ،إميؿ يعقكب ،دار
الجيؿ ،بيركت –لبناف( ،ط2003 )1-ـ.
-44المكسكعة العربية الميسرة حسف جبلؿ لعركسي،دارالشعب(،د،ط)1407،ق.1987،
-45المكسكعة العربية الميسرة،محمد شفيؽ غرباؿ،دار الجيؿ(،د،ط)1416،ق1995،ـ.
-46الييكد كألؼ ليمة كليمة ،جماؿ البدرم ، ،الدار الدكلية لئلستثمارات الثقافية القاىرة-
مصر (ط1421، )2،ق2000-ـ.
 المراجــــــــــــع اإللكترونيـــــــــة:كغريب المكجكدات ،زكريا بف محمد القزكيني( ،د ،ـ ،ف ) (
--47عجايب المخمكقات ا
د،ط )( ،د ،ت ،ط ) مبلحظة :نسخة كرقية ). (pdf
-48الييكؿ التنظيمي لحكايات الميالي ،داكد سميماف الشكيمي ( ،دراسة منشكرة)
www . Startimes.com.faspx?t.:10059600
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الممخــــــــص

الممخص :
المعجمية الحديثة  ،كيبحث في الحقكؿ
الدراسات
يندرج ىذا البحث ضمف ٌ
ٌ
المعجمية مف خبلؿ نصكص ليا حضكرىا في الثٌقافة العربية ككتاب ˺˺ألؼ ليمة كليمة˹˹

النص األدبي كفي سياؽ معيف ليذا
الحتكائو عمى مفردات ليا دالالتيا
الخاصة داخؿ ٌ
ٌ
الدراسة
جاء عنكاف ٌ

معجمية .˹˹-
˺˺ أسماء مفردات الكائنات الغريبة كالعجيبة في ألؼ ليمة كليمة – دراسة
ٌ
لتقصي كتتبع المفردات مستعينيف
كقد اتٌبعنا مف أجؿ ذلؾ المنيج االستقرائي
ٌ
بمجمكعة مف األدكات :كاإلحصاء الستخراج المفردات عمى شكؿ معجـ مرتبا ألؼ

المادة المٌغكية كتحميميا ،ثـ قمنا بتفسير مظاىر العجيب كالغريب في
بائيا،الكصؼ لكصؼ ٌ
نص المٌيالي.
ً
تـ تحديد
ثـ مدخؿ ٌ
كعميو جاءت خطٌة البحث كما يأتي :ابتدأنا الخطٌة بمقدمة ٌ
َّ
الدراسة
األكؿ مف ٌ
معالـ العجيب كالغريب فيو ،كتقديـ نبذة عف المؤلؼٌ ،
ثـ يأتي القسـ ٌ
لمدراسة كاحتكل عمى ثبلثة فصكؿ :الفصؿ
أما القسـ الثٌاني فجاء ٌ
خصصناه لممعجـٌ .
األكؿ:طبيعة المفردات
األكؿ:بنية المفردات كتصنيفيا ٌ
قسمناه إلى ثبلثة مباحث :المبحث ٌ
ٌ
الصرفية لممفردات الغريبة كالعجيبة
مف حيث تش ٌكميا في ٌ
النص ،المبحث الثٌاني :البنية ٌ
داللية.
المبحث الثٌالث :تصنيؼ المفردات إلى حقكؿ ٌ

الرمزية لمكائنات
األكؿ:
الفصؿ الثٌانيٌ :
ٌ
الفعالية ٌ
الداللة ٌ
الرمزية كجاء فيو المبحث ٌ
الرمزٌية لمكائنات الخارقة،المبحث الثٌالث :العنصر
انية المبحث الثٌاني:
ٌ
الحيك ٌ
الفعالية ٌ

الصكرم المييمف.
ٌ
ركيبية
الفصؿ الثٌالث :العبلقات ٌ
األكؿ :البنية التٌ ٌ
الد ٌ
اللية ك قد جاء فيو المبحث ٌ
منية في خطاب
لمنص العجيب كالغريب كأثرىا في ٌ
الداللة ،المبحث الثٌاني :تحميؿ البنية ٌ
ٌ
الز ٌ
النص العجائبي كأثرىا في
المٌيالي كأثرىا في ٌ
السرد في ٌ
الداللة ،المبحث الثٌالث :لغة ٌ
النتائج أىميا:
الداللة ،كقد تكصمنا في ىذه ٌ
ٌ
الدراسة لمجمكعة مف ٌ

كبخاصة في الحكايات التي
 -1ىيمنت لفظتي˺˺العجيب كالغريب˹˹ في المٌيالي
ٌ
أسماء ألعبلـ ( أشخاص ،حيكانات
لمدراسة ،كقد جاءت جميع المفردات
اخترناىا نمكذجا ٌ
ن
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أسماء ألعبلـ مرتجمة
تنكعت بيف التٌركيب كاإلفراد ،المٌقب كالكنية ،كككنيا
ن
جماد) ،كقد ٌ
كمنقكلة.
السحر كالمسخ كالعفاريت ،فك ٌؿ الحكايات التي كردت فييا لفظتي
 -2ىيمف معجـ ٌ
خصيات ،كعف عجزىا في تفسير ذلؾ
عبرت عف الحيرة التي انتابت ال ٌش ٌ
العجيب كالغريب ٌ

فالسامع كالقارئ لمحكاية يساكره العجب لما يسمعو أك يقرأه
الحدث كقصكرىا عف إدراكوٌ ،
خاصة
كيستفزه الستعماؿ لغة
يحير عقمو
ٌ
خصيات ،مما ٌ
تعرضت ليا ال ٌش ٌ
ٌ
مف أحداث ٌ
تظير فييا تمؾ المفردات.

السردية في المٌيالي تمثٌمت في
المادة المٌغكية
أف ٌ
ٌ
كنبلحظ ٌ
الصكر ٌ
المعجمية المييمنة في ٌ
أسماء األماكف كصفاتيا كال ٌشخكص كمميزاتيا التي بدت بيا كالكظائؼ التي أسندت إلييا
المادة
الصفات
الرمز ،كىذه ٌ
ٌ
سكاء كانت ىذه ٌ
طبيعية تمتاز بيا أك عمى سبيؿ المجاز ك ٌ
الزمف الكمٌي لؤلحداث ،كقد خصصنا
بالزمف الفعمي المنجز مف ٌ
المعجمية جاءت مرتبطة ٌ
ٌ
الزمنية لؤلحداث في المٌيالي.
في ىذا الفصؿ مبحثا خاصا بالبنية ٌ
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Résumé :
Ce travail vise à travers cette contribution se fixe comme objectif d’illustrer sur la valeur
des unités lexicales et les paramètres qu’elle utilise pour distinguer les méthodes
expressivités, ce qui permettra au chercheur de s’inspirer de ces dites règles et paramètres
pour différencier entre les méthodes expressives en langue arabe. Un exemple conséquent
reste l’expression idiomatique, elle permettra de conduire un lexique historique qui
contient les expressions idiomatique liées à l’héritage culturelles et celles contemporaines
et les sens qui leurs sont donnés dans le passé qu’actuellement. Cette démarche permettra
aussi de mettre la main sur ces expressions dans ses sources diverses que variées. Elle
permettra également au linguiste de cataloguer l’ensemble des possibilités de coupler les
unités linguistiques dans la langue.
Il est vrai que la perception de cette expressivité phonique dépend du niveau des
compétences linguistiques de l’individu et de son appartenance à telle ou telle communauté
linguistique (les sons ayant des valeurs acoustiques différentes dans les langues). Ils se
rapportent aux choses les plus diverses.
Dans la majorité des cas les emprunts aux langues classiques comblaient les lacunes
de termes abstraits en français. Parmi les emprunts aux langues romanes le nombre le plus
considérable appartient aux italianismes. Des centaines de mots bien vivants en sont
témoins. L’influence se fait sentir et domine intellectuellement le monde ; elle le charme,
l’attire, l’instruit, elle est l’éducatrice. Les emprunts à l’italien continuent pendant les
siècles suivants. Ils appartiennent à tous les domaines : sciences, arts, lettres, métiers ;
mœurs ; à toutes les formes de la vie matérielle et morale et contact avec s’établit et joue
un rôle important dans la transmission de choses et mots exotiques Motivation
morphologie. Les mots à structure morphologique apparente sont motivés
morphologiquement. Ce sont les mots dérivés et composés dont la forme interne est
transparente et facilement perceptible. Le mot voyageur est motivé, car il se compose du
mot-acine voyage et du suffixe à l’aide duquel se forment des noms d’agent. Souvent les
langues empruntent les unes aux autres la forme interne des mots. Ce procédé linguistique
est appelé calque. En voilà quelques exemples modelés sur la structure morphologique des
mots.
La thèse bien connue d’après laquelle l’emprunt est dicté par le besoin ne doit être
comprise et interprétée d’une manière absolue, car ce besoin est de double nature,
linguistique et individuelle.et comme le prouvent les données de la plupart des langues,
c’est le besoin linguistique qui est décisif et prédétermine le plus souvent l’emprunt et son
assimilation.
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Abstract:
The study seeks to touch the orientations of teachers, students and parents regarding the
reinforcement courses and the difference that exists between teachers at the three levels
primary, middle and secondary schools according to seniority .I try to understand the
difference between the views of the three categories of people according to their
educational, social and economic level .I try also to decorticate the reality of reinforcement
courses and to understand the reasons behind that ,outlining their advantages and
disadvantages .The appropriate method is descriptive analytical that demonstrates the
reality of reinforcement courses ,it analyses the views of the random study simple sample
The sample covered teachers at the primary school, at the middle school and at the
secondary school teachers. Concerning learners at the primary school, middle school
students and high school learners. Parents include of primary school, middle school and at
the secondary school.
Tool of study that served getting results three questionnaires were established after
checking the psychometric characteristics of the study sample, after investigating and
analyzing the results .I got the following results:
The orientation of students at the levels of secondary and middle school is positive.
No variance in the position of parents according to seniority towards the
reinforcement courses.
No variance in the position of parents according to their educational levels towards
the reinforcement courses.
No variance in the position of parents according to their social and economic levels
towards reinforcement courses.
Reinforcement that involves courses-Students’ and parents’ orientation-along with their
students
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