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 :امللخص
شكاؿ القيم اب زاخرًا  كنزًا وامثاؿ وحكاايت واغاف شعبية  يعد الًتاث الشعيب ادلوصلي دبا يتضمنو من حكم     

لكوهنا تعكس اترؼلا ثقافيا واجتماعيا للمجتمع ، اهنا جديرة ابلدراسة واالىتماـد ، وصلشىتاالجتماعية واالخالقية والدينية 
 شلابصمة يف اذىاف ابناء شعبو، و  منهالكل  لقد عاش اجملتمع ادلوصلي كبقية اجملتمعات ومر دبراحل متعددة كاف، ادلوصلي

مثل او طيات حكاية من  اثناءصلده قد ذكر يف وىذا ما، الشعيب دبختلف صوره واشكالو واظلاطو يظهر جليا يف تراثو
اليت ربمل يف رلملها قيمًا اجتماعية راقية حاوؿ اجملتمع ادلوصلي ترسيخها يف اذىاف اجيالو على مر ، حكاايتو الشعبية

االطار النظري االوؿ تضمن البحث  ثالثة فصوؿ  يف حبثنا ىذا، وقد تضمنسنعمد اىل توضيحو وتبيانو  اشلو ، العصور
، عنواف ظلاذج من حكاايت ادلوصل الشعبيةالفصل الثاين  وتضمنوعو واعليتو واىدافو ومفاىيمو للبحث من حيث موض

عناصرىا. وادلبحث الثاين القيم االجتماعية اليت ، وظائفها، وتضمن مبحثُت االوؿ ربت عنواف احلكاية الشعبية اعليتها
ؿ اليها يف و وصات اليت مت الىم النتائج والتوصيألية مث فصال اخَتًا تضمن خاسبة و تضمنها بعض احلكاايت الشعبية ادلوصت

 البحث.
 : الًتاث الشعيب، ادلوصل، احلكم واالمثاؿ، حكاايت، اجتماع.الكلمات املفتاحية

Abstract: 
                    The Mosuli folk heritage, with the rules, proverbs, stories and 

popular songs it contains, is a home full of various forms of social, ethical 

and religious values, and we think that it is worthy of study and attention 

because it reflects the cultural  and social history of the Mosuli community. 

This appears clearly in its folk heritage in its various forms, shapes and 

styles, and this is what we find  mentioned in the folds of aproverb or folds 

of a tale of its folk tales that in their entirety carry high social values which 

the Mosul community has tried to establish in the minds of its generations 

throughout the ages, and this is what we  aim to clarify in our research .The 

research includes three chapters:The first includes the theoretical 

farmework of the resarch in terms of its topic, importance, objectives and 

concepts.The second chapter is under the title of '' Models of Mosule Folk 

Tales'' and it includes two topics, the first is under the title of '' The Folk 

Story, its Importance and Function and  Elements'', and the Second Studies 

the social vlues included in some Mosul folk tales,then a final chapter that 

includes a conclusion and the most important Findings and 

recommendations reached in the research. Folk Story, social. 
Keywords: folk heritage, Mosul, rules, proverbs,stories, social. 
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 ملدخلا
تضمنت رلمل قصصها ، تعد احلكاايت الشعبية نتاجا فكراي انتجتو االمم والشعوب يف اترؼلها الطويل وعربه     

اهنا تعطي وصفا لبعض جوانب احلياة و كس خالصة ذبارهبا، واحداثها وتعطي صورة واضحة عن واقع الشعوب وتع
احلكاايت تتضمن ، منطقة ما ويعايشها شعب من الشعوب االنسانية وتظهر اجلوانب الفكرية والعقلية اليت تشهدىا

العصور وقصها على اجياؿ سلتلفة ربتوي  يف عادة روايتها اب ، والعريق عطائهماهتا تراث االجداد ورلدىم و يف  طي الشعبية
واقع الذي على مقومات البقاء واالستمرار لعصور وعهود متتالية فهي تتضمن قيم اخالقية واجتماعية عريقة تناسب ال

ومن تلك احلكاايت حكاايتنا الشعبية ادلوصلية اليت تعكس ترااث وحضارة وواقعا اجتماعيا ، وجدت يف اطاره وولدت فيو
فنحاوؿ يف ىذا ، العربية ككلمن مث قصصنا الشعبية العراقية و متميزا ومنفردا عن غَته ويف الوقت ذاتو ىي جزء اليتجزأ من 

ف نعممها على تراثنا اليت من ادلمكن اية اليت تتضمن بعض تلك احلكاايت ن القيم االجتماعالبحث االشارة اىل رلموعة م
  .الشعيب ككل 

 اواًل:موضوع البحث 
وىي ترتبط ارتباطا عضواي ووظيفيا ابلًتاث الشعيب فهي جزء منو تنشا ، صورة للمجتمع واحلياةىي احلكاايت الشعبية      

منفردة يف ذلك ، دينية، اجتماعية، نفسية، لتحقيق غاايت سلتلفة قد تكوف تربوية، واقفو ربكى لغاية معينة تقتضيها ادل
ابدائها بسمات سبيزىا عن ابقي االلواف االدبية والفكرية والفلسفية عامة الهنا تعرب عن حاجة االنساف للتعبَت عن نفسو 

ا وػلمل امكاانت اقناع االخرين والتاثَت فيهم وتتنوع حبكاية ذبربتو ومنحها شكال فنيا ذا استقالؿ يعادؿ التجربة ويوازهن
فسي وخيايل القيم االجتماعية يف احلكاايت الشعبية بتنوع جوانب احلياة البشرية نفسها فمنها ماىو اخالقي واجتماعي ون

وقيمو اف مل  قيم من جيل اىل جيل فيستمر وجود اجملتمع بعاداتو وتقاليدهذه التفيد يف نقل ى مهمةووطٍت لتبقى قناة 
وبغض النظر عن قصرىا او طوذلا تبقى شليزة بعجائبية ادلوضوع وطريقة سردىا ، يتعرض للتحريف تغيَتاي او تزويرا او تعديال

وتتجلى حدود ادلوضوع يف معرفة واحداثها وحىت وقت روايتها مايدفع االفراد اىل حفظها واحملافظة عليها للذكرى والتاريخ .
 يب ؟ وماىي اىم القيم الزاخرة فيو ؟وماطبيعة العالقة بُت القيم واحلكاية الشعبية ؟ .ماىية الًتاث الشع

 اثنياً:امهية البحث 
دلا تتضمنو ، تعّد احلكاية الشعبية أبنواعها شكال من أشكاؿ التعبَت الشفوي ومصدرا من أىّم مصادر الًتاث العادلي      

استعملها اإلنساف منذ ، وتعليمية، وما ربملو من قيم اجتماعية وأخالقية، ةتربوية ونفسي، من معطيات اجتماعية واترؼلية
عن واقع اجتماعي معاش  يت تنتجال ابلضغوطات االجتماعية والنفسية يت ترتبطتمع والتخفيف من االمو الالقدمي لتوعية اجمل

العلية احلكاايت و وشعب من الشعوب،  اجملتمعاتػلاوؿ اف غلد لو متنفسًا فنراه يظهر يف الًتاث الشعيب لكل رلتمع من 
اليت تعكس بكل وضوح طبيعة اجملتمع ادلوصلي وقيمو االخالقية والدينية ا شكال من اشكاؿ الًتاث الشعيب الشعبية لكوهن

كما صلد اف الربيق الذي كانت تتمتع بو احلكاية الشعبية واجلدة اليت كانت عادة تروي تلك ،  والثقافية وتراثو العريق
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قتصادية واالجتماعية اايت بدأ يًتاجع يف ظل الظروؼ الراىنة واليت امتازت ابلتطور التقٍت السريع والتطورات االاحلك
جعلت الًتاث حية و الوسائط بديال عنها كالتلفاز واجهزة ادلوابيالت احلديثة ىذا من انعديد من من  والثقافية اليت جعلت

فقد ، ب اخرى يف ظل وسائل االتصاؿ والتواصل االجتماعي واالعالميالشعيب جملتمع ما متداوال بُت ثقافات وشعو 
من انحية اخرى، وىذه ىي االعلية التطبيقية للبحث، اما االعلية النظرية فيمكن اف يعد ىذا فتحت للثقافات افقاً واسعًا 

اجملتمعات واالحتفاظ واحملافظة  البحث اضافة علمية من انحية دراستنا دلوضوع لو اعلية ابلغة يف ذبديد ثقافة اي رلتمع من
 .على تراثو الشعيب، كما انو جهد علمي يضاؼ اىل اجلهود ادلبذولة للمحافظة على الًتاث الشعيب 

 اثلثاً:اهداف البحث 
 : دبا أييتىداؼ اليت يرـو البحث ربقيقها الاؽلكن ربديد      

ر الًتاث الشعيب وجانب من جوانب اجملتمع ادلوصلي اف نقدـ اضافة علمية اجتماعية اىل مكتباتنا عن صورة من صو -1
 الفكرية والثقافية .

واعليتها يف نشر القيم االغلابية بُت افراد اجملتمع وتقومي ، زلاولة توضيح العالقة بُت القيم واحلكاايت الشعبية ادلوصلية-2
 ولة انتشارىا وكثرة رواهتا .لسه  عن طريق احلكاايت الشعبية وماربويو من قيم القيم السلبية منها وزلوىا

 التعرؼ على اىم القيم ادلنتشرة يف احلكاايت وطبيعة تلك القيم .-3
 تقدمي بعض التوصيات وادلقًتحات اليت تصب يف اغناء الًتاث الشعيب ادلوصلي .-4

 رابعاً:نوع البحث ومنهجيته
ا، ويقصد تعتمد على منهج ربليل ادلضموف  اليتاالجتماعية الوصفية التحليلية،  يعد ىذا البحث من البحوث       

ابلتحليل تلك العمليات العقلية اليت يستخدمها الباحث يف دراستو للظواىر واالحداث والواثئق لكشف العوامل ادلؤثرة 
فيها واسباب االختالؼ ودالالهتا جلعلها واضحة ومدركمة من قبل العقل، ويرى بَتلسوف اف ربليل ادلضموف ىو احد 

يب البحثية اليت تستخدـ يف وصف احملتوى الظاىر  او الصريح دلادة االتصاؿ ووصفها وصفًا موضوعيًا ومنهجياً االسال
تحليل مضموف احلكاية الشعبية واستقراء القيم االجتماعية ومت استخدامو ل، (2119)بوابة علم االجتماع، وكميًا ابالرقاـ 

وقد مت ، اجتماعية متعارؼ عليها علمياً واجتماعياً  على وفق مفاىيم تبويبها ربديدىا و ومن مث، اليت ربتويها تلك احلكاايت
يو االوؿ والثاين وادلطبوع أة ابللهجتُت الفصحى والعامية"جبز اختيار كتاب االستاذ ازىر العبيدي "احلكاايت الشعبية ادلوصلي

ضم مايقارب ادلئة  نوحكاايت الشعبية، اللل بوصفها مرجعا اساسياً ، 2111جامعة ادلوصل لعاـيف مطابع ابن االثَت يف 
وعن طلبة من االساتذة وادلؤرخُت والكتاب ادلهتمُت هبذا ، منها مانقلو عن كتاب االستاذ اضبد الصويف، حكاية واكثر

                                           
 ( لقب بالروفي 3851-3581دي ال سليمان، كاتب ومؤرخ موصلي )احمد الروفي : هو احمد بن علي افن

النه ارتاد المدرسة الدينية لدنوات عدة، الف العديد من الكتب التاريخية  عن العراق ومدينة الموصل خاصة مثل 
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ومل يتم ، اليت ربتوي على احلكاايت الشعبية ادلوصليةمن ادلصادر وادلراجع االخرى  عديداجلانب، على الرغم من وجود 
بعض النصوص اليت ربتوي على مضامُت اجتماعية خاصة يستهدفها اجراء ىذا ة الشعبية كاملة واظلا ايراد د احلكايسر 

 البحث.
 خامساً:مفاهيم البحث 

 ادلضموف-1
-)معجم ادلعاين اجلامع ،معجم عريب ومضموف الكالـ فحواه ومايفهم منو، عٍت احملتوىيصبعو مضمونوف ومضامُت، و      
اسلوب حبث يهدؼ اىل الوصف ادلوضوعي ادلنظم والكمي للمحتوى الظاىر لالتصاؿ، كما انو  ليل ادلضموف. وربعريب(

وادلضموف االجتماعي ىنا ىو ماربتويو ، (2117)اجلوىري،  ؼلتزؿ النص اىل ملخص صغَت او تصوير دلعٌت النص 
شكاذلا وصورىا أب قات القرابية واالجتماعية عالوتتضمنو احلكاايت الشعبية ادلوصلية من قيم اجتماعية زبتص ابلزواج وال

او سلبية ػلاوؿ ازالتها  سواء اكانت تلك القيم اغلابية ػلاوؿ اجملتمع بوسائلو ادلختلفة تعزيزىا وترسيخها يف اجملتمعادلختلفة، 
 ساليب لتجنب تلك القيم .بوصفها أية والتهكم النقد االجتماعي والسخر يف 
و احلكاايت الشعبية وماتتضمنو من قيم اجتماعية متنوعة، تسعى اىل اف تدعم االغلايبٌّ منها وتعززه وادلضموف ىو ماربتوي   

يف اجملتمع عن طريق ادلدح والثناء واالطراء احلسن، وتتجاوز السليب منها عن طريق استخداـ طرائق عدة كالنقد والتهكم و 
 السخرية والذـ وغَتىا .

 احلكاية الشعبية -2
واصطالحا ىي ابداع ، آلخرقل عرب االجياؿ اي من جيل ؼ لغة ابهنا ماػلكى ادلقرف يقص واقع او خياؿ وينتوتعر      

تر الرواايت اعتمادا على الذاكرة عمل كل من اشًتكوا يف النقل الكنها تصبح تو ، فردي لراٍو النعرفو والنستطيع ربديد ىويتو
 . (2117)اجلوىري، القوؿ على القائل ، صباعي يؤثر فيو الشعب وىكذا ػلوؿ االبداع الفردي اىل ادب، او الرواية

وىو ينطبق عادة على القصص البسيطة ذات ، احلكاية ىي سرد قصصي يروي تفصيالت حدث واقعي او متخيل    
ية واحلكاية الشعبية ىي سرد قصصي تضرب جذورىا يف اوساط شعب وتعد من ماثوراتو التقليد، احلبكة ادلًتاخية الًتابط

 .(2115)ونوس، وخاصة يف الًتاث الشفاىي 
يكاد ؼللو من ، عادلها االفًتاضي جد قريب اىل الواقع، شكل قصصي ومروية شعبية من نسج اخلياؿ الشعيب فهي     

احتفظت بفتات من بقااي ، فهي قريبة جدا من اىتمامات االنساف الشعيب ادلختلفة، اخلوارؽ والتحوالت السحرية
رية كالغوؿ ابطاذلا بشر او شخصيات حيوانية ازبذهتا اجلماعة الشعبية لتمرير خطاابهتا وافكارىا معتقدات اسطو 

يكوف البطل فيها يف صراع مع شخصيات شريرة او فقر او عاىة جسمية او مصَته اجملهوؿ وىي تفرؽ عن ، االيديولوجية

                                                                                                                            

فجمع الحكايات من  3851"تاريخ بلدية الموصل"و"خطط الموصل"و كتاب "الحكايات الذعبية الموصلية"عام 
 (حكاية .13العجائز  والجدات وجمع فيه )صدور 
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وابطاذلا ، رافية فعادلها اجملهوؿ ذو بعد واحد )اصلاز ادلهمة (احلكاية اخلرافية يف عادلها اجملهوؿ الذي ؽلثل فيو بعدين اما اخل
 . (2111)عيفاوي،  وشخوصها الشريرة واخلَتة

لغة ىي القدر وادلنزلة والقيم االجتماعية ىي اخلصائص او الصفات ادلرغوب فيها من اجلماعة وتوجو : القيم االجتماعية-3
 نليت ربددىا الثقافة القائمة ماو الصحيح واخلطأ واجليد والسيء راـ اسلوكهم وىي اليت زبربىم الفرؽ بُت احلالؿ واحل

هي اخلصائص او ف ظ على النظاـ االجتماعيالعدؿ واالمانة واجلراة والتعاوف وااليثار والقوة وىي اداة اجتماعية للحفا
قوة وىي اداة اجتماعية للحفاظ الصفات ادلرغوب فيها من اجلماعة واليت ربددىا الثقافة القائمة مثل التسامح واحلق وال

 .(2117)اجلوىري،  على النظاـ االجتماعي واالستقرار ابجملتمع
والقيم االجتماعية سبثل يف رلموعها عدد من الصفات اليت تكوف من وجهة نظر صباعة ما  اما مرغوب فيها ويعمل      

او تعمل على منعها وزلاولة احلد منها داخل تلك على تدعيمها وتثبيتها وغرسها يف نفوس النشء لكوهنا صفات اغلابية، 
اجلماعة، وىنا صلدىا يف اثناء احلكاايت الشعبية ادلوصلية كقيمة التسامح والتعاوف والثقة ادلتبادلة والعطاء والكـر يف مقابل 

ىت لتدعيم االغلايب بعضها االخر كالبخل والعداوة والبغضاء وادلشاحنات وغَتىا الكثَت، اليت تعمل بطرائق عدة ووسائط ش
 .*لتحقيق التماسك االجتماعي واحلفاظ على النظاـ االجتماعي ككل -منها والقضاء على السليب، 

 الفصل الثاين :مناذج من احلكاايت الشعبية املوصلية
 املبحث االول :احلكاية الشعبية امهيتها، وظائفها، عناصرها

سهولة لدى القارئ وادلستمع نظرا النتشارىا ب اسيخ عديد من القيم هبدب الشعيب و ؽلكن تر شكاؿ األأتعد من اىم       
فاحلكاية الشعبية يقبل عليها الكبَت والصغَت الرجل ، والفئات العمرية ادلتفاوتة، يف اغلب الطبقات االجتماعية ادلختلفة

يتغَت نتيجة ىذا لذا شفهيا  يلجل ا عمل اديب يتم نقلها من جيلوتعرؼ ابهن (2119)اضبد،  وادلرأة من شىت الثقافات
التناقل وىذا سبب تغَت احلكاية من جيل اىل اخر كنتيجة ذلذا التناقل الشفوي كما اهنا وكما يعرفها الباحث )اضبد رشدي 

ادلرتبط ابلعادات والتقاليد وىي العمود الفقري ، صاحل( فن القوؿ التلقائي العريق ادلتداوؿ ابلفعل ادلتوارث جيال بعد جيل
 .(2117)اجلوىري،  الًتاث الشعيبيف 

واليت كانت تضم القصة الشعبية واالسطورة ، كانت احلكاية الشعبية طورا جديدًا من حياة االنساف القصصية     
اذ نشات احلكاية الشعبية مع االنساف الناضج الذي بدأ ػلس بعادلو الواقعي ادلر ادلليء ابلصعاب ، واحلكاية اخلرافية

اف اكتمل االداء اللغوي عند ىذا االنساف ونضجت فيو القدرة على السرد والنقد وادلالحظة الشخصية بعد ، وادلتاعب
مالحظة يف اسلوب قصصي مدىش  اصبح ؽلتلك قدرا كبَتا من الذكاء البارع يساعده على ترصبة مالديو من نقد او

)قد يكوف ىذا  فحسب صور موقفا شد انتباىو، وىي التمن واقع االنساف الشعيب ادلعاش احلكاية الشعبية وتستمد مادة
واظلا رباوؿ اغلاد حلوؿ ذلذه ادلعضالت ووسيلتو يف ذلك شخصيات افًتاضية ، ادلوقف اجتماعيا او اخالقيا او سياسياً(

 فاحلكاية الشعبية التقتصر على انحية من نواحي ىذا اجملتمع او تقف على، تتسم ابحلكمة والذكاء والعقل لتغيَت الواقع
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يف اسلوب ادلعيشة ويف اسلوب التعامل بُت االفراد واجلماعات صبيعها النواحي واجلوانب  انب من جوانبو، بل تشملو منج
)عيفاوي،  ومعاملتهم للمحكومُت حىت يف النواحي الشخصية ادلستورة يف حياة الناس، يف احلكم، يف الدين والتدين

2111). 
ػلفظها مشافهة عن راوي اخر ولكنو ، ا راوي او راوية يف صباعة من ادلتلقُتاحلكاية الشعبية ىي احدوثة يسردى     

يؤديها بلغتو غَت متقيد ابلفاظ احلكاية واف كاف يتقيد بشخصياهتا وحوادثها ورلمل بنائها العاـ وتلقت مشافهة الغراض 
 يب ىو الصورة احلقيقية للشعب الذي لشععديدة تعرب عن احزاف الشعوب وافراحها وخوارقها وامنياهتا واترؼلها والًتاث ا

فنتاج الشعب يتمثل يف كل مايقولو الناس يف حياهتم ، وؽلكن كتابة اترؼلو احلقيقي، معرفة صحيحةفيو ؽلكن معرفة الشعب 
استجابة منهم لذلك ادلوقف استجابة عفوية اتمة وتعبَتا عن موقف منو ايضا وىو نوعاف )النتاج ، اليومية اذباه موقف ما

 شعيب (:ال
النتاج القويل كاحلكم واالمثاؿ واالغنيات واحلكاايت والنكات وااللغاز والدعوات ونداء الباعة وامساء احملالت -1

ومايكتب من كلمات او صبل او تعليقات او ابيات على ادلناديل والثياب وجدراف البيوت من الداخل وعلى االبواب 
  وشاىدات القبور وعلى وسائط النقل وغَت ذلك

الفعلي:كاالحتفاالت يف االعياد وادلناسبات والطوارئ من زواج ووفاة ووالدة والرقص والعاب االطفاؿ وعادات الزايرة -2
 والوالئم وازايء ادلالبس وااثث البيت وزينتو وغَت ذلك .

تاج الشعيب ىو عفويتو اذ كثَتاً مايصحب احدعلا االخر ويشاركو وابرز مايتسم بو الن، وعلا متكامالف بل ومتداخالف     
نفعاؿ وؽلثل شعوراً ومشولو فهو موقف عفوي يصدر فورًا من غَت زبطيط وال دراسة ولكنو موقف اصيل ػلمل الفكر واال

)حكيمة،  ايضمن لو سرعة االنتشار والقبوؿ من اجلميع فيحقق بذلك الشموؿ فاذا ىو كل وعاـ ومشًتؾشلصبعيًا 
حرصا منهم ، ية اليـو ىو من اىم انشغاالت الّدارسُت للًتاث الشعيب العادلي واحملليواالىتماـ ابحلكاية الشعب، (2119

على  –ؤّديها ؛ وىي والعمل على إعادة إنتاجها ألعليتها وأعلية األدوار ادلختلفة اليت ت، على عدـ ضياعها أو هتميشها
والدور الًتبوي ، تنمية خياؿ الطفلالدور التعليمي وما ػلملو من أدوات ووسائل يف  -احلصر وليسسبيل الذكر 

واألخالقي وكذلك اللغوي. واألىم من ذلك دورىا يف توثيق ما مل توثقو كتب التاريخ وعلم االجتماع من عادات 
، عموما، فهي بذلك تعّد وثيقة مهمة دلعرفة صفات الشعوب.كما اف االىتماـ بدراسة الًتاث الشعيب، وشلارسات شعبية

واحلكاية الشعبية من أىم تلك ادلروايت ، الشعوب اليت سجلها التاريخ غَت ادلكتوب وادلنقوؿ شفواي ىو االىتماـ بدراسة
عن ادلقومات الفكرية لإلنساف الشعيب. وذلذا فإهنا تعد جزءا مهما من اىتمامات علم اإلنساف. ة اليت كشفت الشفوي

وىي من حيث   .(2113)سنوسي،  الشفوي للجماعات ويبقى الغرض الرئيسي من دراستها ىو ادلساعلة يف توثيق التاريخ
واداة التعبَت عن فكرىا ومعتقداهتا ، كوهنا فرعا من فروع ادلعرفة االنسانية اليت تعٌت بشىت مظاىر احلياة المة من االمم

ذا ادلفهـو هبتعد هة ومع االنساف من جهة اخرى، و من ج، وعن تفاعل انساهنا مع البيئة الطبيعية واالجتماعية، وعاداهتا
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وسبتاز احلكاية الشعبية بكوف مادهتا سبتاز ابلبساطة شكال واسلواب ، خلربات االنساف ومعارفو واحاسيسو ومشاعرهتتوغلًا 
 بل وسرب اغوار نفسو العميقة .، ودلا سبلكو من ادوات كافية للتاثَت يف متلقيها، والثراء والعمق يف الوقت نفسو

والشخصية واالسلوب والبيئة ، والبناء واحلبكة، واحلدث، عبية يف ادلوضوع او الفكرة الرئيسةتتمثل عناصر احلكاية الش     
اساس يف بناء احلكاية وشرط رئيسي من شروط صلاحها وتقدـ احلكاايت الشعبية  اً وتعد الشخصية عنصر ، الزمانية وادلكانية

كذلك احلدث الذي تتحدد اعليتها بو ويتقرر صلحاىا  ،اليت ربمل الكثَت من الغٌت والتنوع، انواعا عديدة من الشخصيات
واالحداث يف ، واحلادثة الفنية ىي رلموع من الوقائع ادلتسلسلة وادلًتابطة اليت تدور حوؿ افكار احلكاية يف اطار فٍت زلكم

اف وادلكاف الذي كذلك للزم،  احلكاية الشعبية عموما ىي تصوير للصراع الدائم بُت قوى الشر واخلَت وبُت العدؿ والظلم
ونعٍت ابلبيئة الزمانية ادلرحلة او ادلراحل التارؼلية اليت تصورىا ، ذبري فيو احلكاية وتتحرؾ الشخوص بو اعلية كبَتة يف احلكاية

تبدأ احلكاية الشعبية دبقدمة اثبتة ، والبيئة ادلكانية نقصد هبا احمليط اجلغرايف الذي ذبري فيها احداث احلكاية، االحداث
مع بعض االختالفات صبيعها، الشعوب  يف سالف العصر واالواف، لدى او، مثل :كاف ايما كاف يف قدمي الزماف، ماعمو 

 . (2115)قاسم،  الذي الػلدد غالباً ، اي الػلدد فيها الزماف وكذلك ابلنسبة للمكاف يف احلكاية، البسيطة
 ليةاملبحث الثاين :القيم االجتماعية يف احلكاايت الشعبية املوص

وىي معايَت ، وتتعلق القيم ابالخالؽ وادلبادئ، وتقاـ عليها االمم، تعد القيم من اىم الركائز اليت تبٌت عليها اجملتمعات     
رغوب فيها لدى افراد والقيم االجتماعية ىي اخلصائص او الصفات احملببة وادل، عامة وضابطة للسلوؾ البشري الصحيح

وذلا اسباب تؤدي اىل غياهبا عن واقع ، وللقيم االجتماعية امثلة وانواع، مثل التسامح والقوةاليت ربددىا ثقافتو اجملتمع، 
عديد من القيم السلبية يتم ضخ  اذبتكنولوجيا االتصاؿ والتواصل  وتراجعها كضعف الوازع الديٍت عند االفراد والتاثر، احلياة

ت كذلك الصحبة السيئة وانعداـ الوعي الكايف جبدوى واعلية القيم عربىا على الرغم من االغلابيات اليت ربتويها تلك القنوا
من ، سبل لتعزيزىا وبنائها كالتنشئة االسرية السوية حيث تغرس القيم واالخالؽ يف االبناءوتربز يف احلياة عند البعض، 

وقد يكوف ، واخالقي سليمخالؿ اسلوهبا وتعاملها مع االبناء واستخداـ شىت الوسائل لتحقيق اعلى التزاـ وسبسك قيمي 
الًتاث الشعيب وسيلة من تلك الوسائل كضرب االمثاؿ مثال وسرد احلكاايت الشعبية اليت ربتوي وتضم القيم ادلراد 

كذلك النظاـ التعليمي ادلتكامل واالعالـ والًتبية الدينية السليمة والقدوة احلسنة ،  ترسيخها يف اذىاف االبناء وبطريقة مسلية
)العبيدي ا.،  البيت وادلدرسة كلها من وسائل تدعيم وترسيخ القيم االجتماعية االغلابية واالبتعاد عن ماسواىاالسيما يف 

2118) . 
حظ وجود مايسمى ابحلكاية االجتماعية كما يذكرىا االستاذ كاظم سعد الدين يف كتابو "احلكاية الشعبية العراقية نلو       

فيها تصوير االوضاع االجتماعية ونقد التناقض ادلنبثق عنها كأمور الزواج بُت  نصوص ودراسة" وىي نوع من احلكاايت
والبخالء ، وادلشاكل الناصبة عن تعدد الزوجات واليتامى وزوجات االب، غٍت وابنة فقَت او الفقَت وابنة امَت وشيخ وشابة

وسائل تنتهجها دائما يف صاحل اخلَت ويف ق و ائوتتجلى يف تلك احلكاايت الصفات احلميدة وحل تلك ادلشاكل الفردية بطر 
جانب ادلستضعفُت .اما حكاايت ذوي ادلهن اليت ػلتقرىا ذوو اجلاه والسلطاف تبُت شرؼ العمل مهما كاف واف فئة 
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الفقراء من الشحاذ او السماؾ او الشواؾ او الصياد او الراعي او الفالح او العامل ىم ادلنتصرين ادلتفوقوف اخَتا وشبة 
واحلكاايت االجتماعية ، الذكي يف افكاره، ت تبُت الصراع بُت ذوي ادلهن والغلبة فيها للمستقيم يف خلقو وامانتوحكااي

عادة التوازف الضائع يف اجملتمع ومنها الوف مرحاً او ماجناً وربكى من اكثر انواع احلكاايت ومنها مايكوف جاداً ومنها مايك
 .  مت حتديد مصدر غري صحيح.على تلك ادلفاىيم مالو غاايت تربوية او دينية وتركيز 

وعدد كبَت اليستهاف بو من القيم االخالقية ، لقد تضمنت احلكاايت الشعبية ادلوصلية رلموعة من القيم االجتماعية
ىا يربط ماضي ادلدينة حباضر  شلاللحياة يف مدينة ادلوصل، والوجو االخر ، والدينية اليت تعكس الطابع الثقايف للمدينة

 ومن تلك القيم ماؽلكن اف نشخصو وضلدده فيما يلي :، ومستقبلها
 اواًل:القيم االجتماعية املتعلقة ابلزواج 

ويدعو اىل ضرورة ، من احلكاايت اليت تتضمن قيماً اغلابية ػلث عليها اجملتمع اً يف حكاايتنا الشعبية ادلوصلية كثَت صلد       
مايعكس طبيعة احلياة االسرية بكل  والسيما يف اثنائها يف اغلب جوانب احلكاايت و  ةنراىا مبثوث، احًتامها وااللتزاـ هبا

وبُت االحفاد واالجداد ، تفاصيلها حيث صلد اشارات اىل طبيعة العالقات االسرية بُت الزوج والزوجة وبُت االابء واالبناء
ية وىو السبب يف استقرار احلياة واستمرارىا على وصلد اف الزواج من اىم اركاف احلياة االسر ، وبُت االقارب فيما بينهم

فكلما كاف الزواج انجحًا انعكس ذلك على طبيعة العالقة االسرية ككل وليس فقط العالقة الزوجية بُت الزوج ، السواء
نهاغ فنجد يف حكاية "مشس ال، واظلا على احمليط االسري ككل دبا يف ذلك االطفاؿ واىل كل من الزوج والزوجة، والزوجة

واالىم من ذلك ، اف اساس الزواج ىو الصدؽ واالمانة والثقة ادلتبادلة بُت الطرفُت(77، صفحة 2111)العبيدي ا.، " 
خاصة مايتعلق ابلعالقة احلميمية بُت الزوجُت فاحلفاظ على ىذا ، ىو عدـ االفضاء ابالسرار اليت تقع يف حياة الزوجُت

، واستمرارىا ابلصورة السليمة اليت يرتضيها الدين واجملتمع يف ذات الوقت، ة الزوجيةادليثاؽ الغليظ ىو اساس استقرار احليا
صلد صورة للمرأة اليت الترضى اال ابلزواج (59، صفحة 2111)العبيدي ا.، يف حكاية "البنُت السبعة والبنات السبع " و 

انو ، حقها وتستطيع اف تعيش معووىو يف رأيها من يست، وذو اخالؽ فاضلة كرؽلة، غَت اتبع الحد، من رجل حر
ويف احلكاية فهي الترضى اببناء عمها لكوهنم ، مامتعارؼ عليو كتقليد اجتماعي اف ابن العم احق اببنة عمو من الغريب

، 2111)العبيدي ا.، اصبحوا عبيدًا ذلا بعد اف وضعت ومشا على ايديهم . ويف حكاية "ابن ادللك والبنات الثالث" 
اال اهنا ، واضحة المانة ووفاء الزوجة لزوجها على الرغم من ادلكائد اليت تضعها اختيها يف طريقها صورة (177صفحة 

، 2111)العبيدي ا.،  وصلد يف حكاية "السمك يف البطيخ "، تستطيع يف هناية احلكاية من اف تثبت لزوجها ابهنا وفية لو
بل ، و وؼلشى من خيانتها اثناء خروجو من ادلنزؿالذي اليثق يف زوجتفحسب للزوج  درسا جليًا ليس (127صفحة 

قد يكوف معيبا سلال ابالداب العامة فهي تستطيع اف تفعلو ولو من خلف ، فادلرأة اليت تريد اف تفعل شيئاً ، للمجتمع ككل
وبدا يطبق وادلرأة العفيفة ىي اليت تصوف نفسها وامانة زوجها "...فتح العريس بيت دلغتو بعد الزواج ، الف ستار وحاجب

، وظلوا عيشُت ىاكذ كل يـو، فتاح وايخذوا معانوحبسا للمغا ابلبيت وكاف كل مايفوت ويطلع يغلق الباب ابدل، الشغوط
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ىاي ادلغا يـو بعد يـو بدا قرصاغا ؼللص . ضاجت ادلغا وطقت غوحا من ىذا احلبس اللي مالوا داعي الان ربب زوجا 
وىذي شغوطو ماذلا اي فايدي اذا ، ا عملو مايفيد شي قداـ مكر النسواف وحيلمغادت تفهم زوجا انو ىذ، وماتغيد غيغو

بدت تدبر احليل اللي زبلي زوجا يرجع العقلو ....قالت ادلغا ايغجاؿ كوي اان مشتهيي ، غادت ادلغا تعمل اللي تغيدو
بعد ، ن بطنو احلب وادلايالبطيخ واغيد تشتغيلنا منو ...ىذي ادلغا من غاح زوجا قامت عالبطيخ وزرفتو وفرغت م

، مانظفتو خلت بينو ماي جديد وكم مسكي بكل بطيخة .... عدما صاغ ادلغب جا زوجا وفات عالبيت مثل كل يـو
وعدما  ، زوزحادلغا البطيخ وبدت تقشغو وتقطعو بعد مابدؿ حواسو طلب العشويي وقعدو ايكلوف ويسولفوف ... جابت 

، ن البطيخة يل حضن الغجاؿ فز الغجاؿ وصرخ وقاـ من مكانو من اخلوؼكانت تشتغل ماتغشع اال مسكي تقمز م
قلتلو مغتو :انت كن اغشعت لو مسعت ايغجاؿ انو اكو مسك ببطن البطيخ؟ الغجاؿ داخ ووقف عقلو ومابعد يعغف 

ها مافعلتو اش يعمل مقد ما اندىش ..."مث تتسلسل احداث احلكاية  اىل اف ذبد ادلرأة نفسها اهنا غلب اف تكشف لزوج
واظلا ىي ، ىي والرجل الفقَت لتثبت للزوج انو الذي ؽلنع ادلرأة من ارتكاب اي خطأ ليس قفل االبواب او تركها مفتوحة

دينها وتربيتها واخالقها فحسب.اما يف حكاية "القاضي واخلباز"فنرى عالقة زواجية من نوع اخر فالزوجة كانت متسلطة 
وسبنعو من تناوؿ ، ـو بضربو على الرغم من مكانتو االجتماعية ومركزه كقاضي يف البلدوتق، وبقوة على زوجها وتستضعفو

، وتسخَت الدين واحكامو الشرعية على مايوافق ىواه، شلا يضطره اىل التعدي على االخرين، الطعاـ يف بعض االحياف
حُت تعمل الزوجة يف ، ليت تؤدي اىل ذلكق اائكما كاف ماىراً يف اخذ الرشى وػلتاؿ ويبتكر الطر ،  ومافيو مصلحتو اخلاصة

وتوفر ادلعيشة ، وتكد وتتعب لتقدـ لزوجها ادلاؿ (229، صفحة 2111)العبيدي ا.، حكاية "زوجة مال نصر الدين" يف 
يف حُت زوجها كاف "عطاؿ بطاؿ نيم على سبع خغزات ظهغو " ، من خالؿ عملها يف البيوت وغسل مالبس االخرين

لتجعلو يعمل فقالت"..ىذا زوجي التنبل الـز الّقيلو شغل .."وابلفعل وجدت لو عمال وىو  فتفكر يف طريقة وحل
"...وكاف الشغل اللي لقتو انو يشتغل عطاغ يفتل ابجلرايت ويبدؿ الغراض ابحلنطة والشعَت .." لكن مع ذلك اال انو 

صلد كيف اف الزوجة (339، صفحة 2111ا.، )العبيدي اليفلح ابي عمل يقـو بو .ويف حكاية "ماذا يقوؿ مساور ادلاء " 
فقد ابلغتو اف ، وجدت صنعة لزوجها الذي كاف ملكا وىي تطريز قطع القماش وادلناديل ربديداً خبيوط خاصة شبينة وصبيلة

 وثبت لو ذلك عندما وقع يف مشكلة ومل ينقذه سوى تلك الصنعة .، ادللوكية لن تنفعو اذا مل يكن معو صنعة
سواء اخليانة ، اً مذموم اً واخالقي اً اجتماعي اً سلوكو يف عالنيتو وسره، صلد اخليانة الوفاء للزوج وعدـ خيانت يف مقابل صورة

واي شكل اخر من اشكاؿ اخليانة فهي سلوؾ اجتماعي يستحق النقد ، للزوج او لالىل او لالصدقاء او لالمانة
ومنهم ابنة ادللك اليت تزوجت واصلبت اربعة اطفاؿ ، فنجد صور اخليانة يف حكاايت عديدة، االجتماعي والنبذ ابشد صوره

وقد (225، صفحة 2111)العبيدي ا.، من عبد من عبيد القصر دوف علم والدىا يف حكاية "السمكة الضاحكة " 
عليها واالستهزاء  لضحكفاخذت السمكة يف ا، وعندما شاىدت السمكة زبدرت منها، اخفتو يف احد سراديب القصر

ىذه الصور صلدىا يف حكاية " الزوجة ، زبجل من السمكة وتدعي احلياء وىي زبوف والدىا يف نفسها وشرفها هناهبا ال
حيث اف الزوجة زبوف  (211، صفحة 2111)العبيدي ا.، اخلائنة والصديق الويف "وحكاية "اـ القويقب واحلجوؿ " 
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وىي زبجل ، يت ليقص شجرة كانت تقف عليها كما تدعي الزوجة طيورا ذكورالذي أي، زوجها ويكشفها كسار اخلشب
فاذا بو يشاىد العجب منها فهي كما يقوؿ كسار اخلشب ، فتطلب من زوجها اف غللب كسار اخلشب ويقطعها، منها

، ت بطاحفاينطق الباب مرتلخ، منو؟اان بطاح، و وبعد شوية ، ودخل شطاح، منو؟اان شطاح، "وبعد شويو ينطق الباب
بعدين طلعوا والكساغ بعيوف يدحق .... ، ثث غجيل وعربدة وغنا اىل ماقبل الظهغ، واندؽ الباب وفات كابوس النـو

، فقالت اخلاتوف :اطعينو ايغجاؿ اطعينو، ديحلف الكساغ وقاؿ :ايخاتوف وحق شطاح ونطاح وكابوس النـو اان ماخذ زي
 واثين يـو اأتكد الغجاؿ ىو، صحبة مغتوصطندغ صاحب البيت وحكالوا بغا يىذا ؽلُت يكسغ الظهغ ... وقف الكساغ 

)العبيدي ا.، يف حكاية "الشواؾ" ، صلد صورة من صور اخليانة واضحة والغدر جليو قاـ طلقا وىج على غيغ بلد". 
اليت قاـ يف مقابل الوفاء واالخالص للحيواانت ، من قبل بٍت ادـ الذي انقذه الشواؾ من البئر(281، صفحة 2111

مد غاسو مسع حس ، ماكو نفاخ انغ، يـو جا الشواؾ مي بيغ مقطوعد "... ف، االسد والثعباف"، ابنقاذىا "الثعلب
يقلو:ايبٍت طلعٍت من البيغ واغنيك وادلغٍت هللا ! اتعجب الشواؾ وقاؿ :منو ىذا القيصيح ؟فغد علينو "احلصيٍت" وقلو :اان 

وقطف من جلدو شعغايتُت وقلو :ايبٍت ، بل ابطن البيغ فتلكبش احلصيٍت وطلعفحن قلب الشواؾ ودندؿ احل، احلصيٍت
اكو ، ولكن اغيد اوصيك وصيي قبل ما اغوح، ادـ من تنضاؽ افغك ىذويل الشعغاايت وبلمح البصر تغشعٍت بُت ايديك

وكذلك اوصاه كل من  كوي اذا طلعتو من البيغ تتندـ ..."،  بٍت ادـ مثلك ابطن البيغ واذا طلب منك تطلعو التقبل
وتستمر احلكاية يف تبياف كيف دارت ، االسد والثعباف اال انو حن قلبو ورؽ لضعف حاؿ االنساف الذي يف البئر واخرجو

فراه يعيش يف ، واخذ االنساف الذي خرج من البئر يبحث عنو اىل اف دلّو عليو الناس، االايـ ابلشواؾ واصبح من االثرايء
فاخربه عن غَت قصد ، فتعجب من حالو واراد اف يعرؼ من اين حصل الشواؾ على كل ىذا ،عيش رغيد وقصر منيف

فػ"اش عمل البٍت ادـ! حط زيقو حبلقو ومسك طريقو وغاح على ، دبساعدة االسد، كيف انو اخذ قافلة ادللك،  الشواؾ
خانة )القافلة(اللي ضاعت ابلطريق وقاؿ للحراس اغيد تقولوف للملك انّو اكو وػلد يعغف ايصيب امواؿ الرب ، بيت ادللك

وحكم عليو ابلشنق و" دحق الشواؾ غشع البٍت ادـ ويقف جبنب ادللك ، "وىكذا دؿ على الشواؾ وامر ادللك ابحضاره
، فقاؿ الشواؾ : استيهل، اوؼ اشوف دشتفي بيك، ويقوؿ :الـز نودي جلدؾ للدابغ اشوف ذبسر على امواؿ ادللك

وؿ داده اش عملتو معاؾ من ادلامليح حىت تنكت بيي؟.."مث يف هناية احلكاية صلد كيف ساعد ، نصحوين وما امسعتو كالـ
صلد يف حكاية الشواؾ ابرز الدالالت وادلضامُت االجتماعية ، وانؿ اخلائن جزاء عملو، الثعباف الشواؾ وانقذه من الشنق

وغلازي من يصنع لو معروفًا ابلسوء والغدر   على اف بعض االشخاص اقل وفاًء حىت من بعض احليواانت "اجلكم هللا "
واخليانة أاذ وجد يف ذلك ما ػلقق مصلحتو ومنفعتو الشخصية وىذا صلده يف شخصية الوزير، كما صلد صورة اخرى ؽلثلها 

وىي صورة االنساف الذي يصر على عمل اخلَت على الرغم من كل مايواجهو من صعوابت من اجل ربقيق ذلك، .الشواؾ 
ورتُت متناقضيتُت ػلملها االنساف فنجده خَتاً يسعى اىل اخلَت وصلده شريراً وااننيًا الػلب اال نفسو، وعلا ماػلملو فنجد ص

االنساف من خصائص ومسات وصفات نفسية واجتماعية توجد فيو منذ الوالدة اذا كانت فطرية، ونراىا يف شخصيتو 
 وسلوكو االجتماعي اذا كانت مكتسبة.
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 ات االجتماعية يف احلكاايت الشعبيةاثنياً:العالق
تضم تفاعالهتم ، شبكة من العالقات االجتماعية اليت تربط افراده بعضهم ببعض يف اطر اجتماعيةيف كل رلتمع صلد       

، وطبيعة ىذه العالقات يتحكم فيها الكثَت من االلتزامات وادلصاحل ادلشًتكة او اخلاصة، االجتماعية يف حياهتم اليومية
حكاايتنا الشعبية يف  تبدومعينة ومتفق عليها اجتماعيا، ساليب ضبط على وفق أينضمها اجملتمع  اليت، حلقوؽ والواجباتوا

صورة واضحة لطبيعة تلك العالقات اليت سبتاز ابلسلبية يف احياف واحياف اخرى تكوف عالقات اغلابية بناءة تصب يف 
السبعة والبنات السبع" صلد فيها كيف اف اجملتمع يفضل االبناء الذكور على ففي حكاية "البنُت ، صاحل اجملتمع واستقراره

و لكثرة ابنائو من الذكور، وكاف االخرين يهابون، االانث ؼ "ابو البنُت " كاف دائم التباىي هبم وانو لديو الكثَت من االوالد
وكاف يرى انو اضعف واقل من اخيو قوة ، ذلن كاف "ابو البنات " دائم احلَتة والقلق عليهن وكاف ادلعيل الوحيد  يف حُت

كيف اهنا من ادلمكن اف تكوف سندًا البيها ،  بينما اثبتت احلكاية اف احدى بناتو وىي الصغَتة منهن، وسندا يف احلياة
وػللف بصدقها وامانتها يف التعامل ، حىت اصبحت من اكرب التجار، بشجاعتها وجرأهتا ومقدرهتا على العمل والتجارة

فًتسم لنا ىذه احلكاية طبيعة العالقة االجتماعية بُت كل من االب وبناتو وابنائو من ، مدى ذكائها وخربهتا يف احلياةو 
ين من جهة وبُت البنات واالبناء من جهة وعالقتهم ابالخر ، وبُت االقارب مع بعضهم البعض من جهة اخرى، جهة

 .اخرى
حكاية " اوؼ ايريب اوؼ " اثناء  بيتها بوضوح يفات االجتماعية واغلاوطيب العالق، صور حسن ادلعاشرة وصلد       

فنراه ، وطبيعة عالقة االب التاجر بزوجتو وبناتو الثالث ومدى حبو ذلن وتعلقو هبن(317، صفحة 2111)العبيدي ا.، 
بس وحلي اندرة عندما ينوي السفر للتجارة اىل اذلند يقمن بتوصيتو على جلب كل مايرغنب يف احلصوؿ عليو من مال

ونرى مدى حسرتو وندمو على مافعلو من نسياف ، وىو يف ادلقابل يقـو بتلبية تلك الطلبات بكل فرح وسرور، وصبيلة
ماطلبتو منو ابنتو الصغَتة "عشو"من اساور وصوغة" .... ودلا رجع ابدلركب تذكر وصية بنتو الصغيغي واشوف نسي 

انقهغ واضلمس ومن قهغو على ماعمل اخذ ػلكي مع نفسو ويلوما على ، اّمايشتغيال شي ومانسي غليب طلبات خواات و 
يقال؟ ومن حصغتو وضوجتو قاؿ)اوؼ ايريب اوؼ( بقلب زلغوؽ من إغلطتو وابي وج غاح يقيبل بنتو دلا يصل واش غاح 

عدتٍت من ،صاح ابلتاجر ليش زعجتٍت وق، القهغ ... وماكمل حكينو اال انرج بيهم ادلركب ووقف قدامم الديو
" كيف اف عالقة االخ نومي؟...قلو اان الديو ..ورؾ ماتعغف امسي اوؼ ..."اىل اخر احلكاية. ويف حكاية "بنت السلطاف

اال انو استطاع انقاذىم حبكمتو ، ابلوفاء والطيبة واحلرص على سالمة اخوتو مع انو االصغر سنًا من بينهم يزابخوتو تتم
 رأة العجوز اف ينتقم الخوتو وابنها من بنت السلطاف وظلمها .حيث استطاع دبساعدة ادل، وذكائو
 وحكاية "ابن ادللك والبنات الثالث " و"دمحم االقع " (211، صفحة 2111)العبيدي ا.، حكاية "بلبل ىزار"  صلد يف

خوة يف االو و"اوؼ ايريب اوؼ" اف طبيعة العالقة االجتماعية بُت بعض االخوات  (215، صفحة 2111)العبيدي ا.، 
)العبيدي ا.،  وحكاية "االشباح الثالثة "(91، صفحة 2111)العبيدي ا.، حكاية "ادللك واحلشيش السحري " 

مع اف اختهم ، ؽللئها احلقد والغَتة من االخت الصغَتة يف احلكاية االوىل، سلبية اىل درجة كبَتة(197، صفحة 2111
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عجبتو ، غشعم وػلد، غاحو ديغسلوف علشط، " كاف اكو ثث بناتىي االصغر اال اهنا تزوجت قبل اختيها الكبَتتُت 
فاحسن شي يدغبوف زوجا على دغب الصد ماغد ، االختُت طقو وانبعجو من غيغتم، دغب خطبا وتزوجو، الزغيغي

عن طريق ارسالو اىل اماكن خطرة ويصعب ، زلاولتهن يف التخلص من زوج اختهن والرغبة يف قتلو صلد، و ويقتلونو.."
لكنو ينجو يف كل مرة ويقـو بقتل ادللك اخلائن واالختُت معا .ويف احلكاية الثانية صلد اف االخوة من غَتهتم ، ودة منهاالع

نرى اف ، وخوفهم من كوف اخوىم الصغَت دمحم سيكوف صاحب شأف عند  ابيهم ادللك عندما يعود اليو ابحلشيش السحري
، ".. .ىذا اخوان دمحم اذايهم يف البئر وتركو يالقي مصَته احملالشيطاف يلعب بعقوذلم ويوسوس ذلم اللقاء اخ وصل  تـو

فاحسن شي نقطع احلبل بينو ونًتكو ابلبيغ ، احلشيش البوان ادللك غاح يصيغ احسن مننا وػلبو ابوان ويعطينو العرش قبلنا
تهم واصبح دمحم وليًا لعهد موا على فعلفند، واخرب ادللك دبا فعلو اخوتو بو، ..."مث تشاء االقدار اف ينجو دمحم من البئر

 . والده
مبثوثة يف حلاشية والوزراء والقضاة، طبيعة العالقة بُت احلاكم واحملكـو وبُت السلطاف والرعية وبُت ادللك وا وصلد      

)العبيدي ا.،  فهي تنتقد وتسخر من احلكاـ الظادلُت كما يف حكاية "ادللك قره قوش والصياد"، حكاايتنا الشعبية وبكثرة
او السلطاف ، وصلد اغلب احلكاايت تتحدث عن السلطاف والسلطة وابنة السلطاف ودالذلا (241، صفحة 2111
واليت اليتهاونوف يف ايذاء من يطمع يف سلطتهم وملكهم اايً من كاف وابي ، او عن حياهتم ادلرفهة وقصورىم العالية، ووزراءه

الوزير من شدة  اذ بدأ(137، صفحة 2111)العبيدي ا.،  االبطاؿ السبعة "كما يف حكاية "الشواؾ و ،  طريقة كانت
ػليك لو الدسائس ويوحي للملك ابف يطلب منو القياـ ابعماؿ تعجيزية مثل جلب ى امساعيل الشواؾ، غَتتو وحقده عل

ويصبح من ادلقربُت من "الطيغ احللو ونثيتو وقفصو الذىب وحصاف اذلوا .."اال انو يستطيع النجاة من كل تلك ادلكائد 
 ادللك ويناؿ الوزير جزاءه وعقابو على سوء عملو .

  شعبيةة الياكيف احل ةاالقتصادي قيماثلثاً: ال
طبيعة  (193، صفحة 2111)العبيدي ا.، حكاايت عديدة منها حكاية "مبارؾ واالمبارؾ العيش" اثناء  صلده يف      

فكانت ادلدينة تتموف لفصل الشتاء ، دلوصل من قحط وزلل يف اايـ اضلباس ادلطرالظروؼ البيئية اليت كانت سبر هبا مدينة ا
 جدىاى حب ووفاء ادلرأة الىلها، فنويف احلكاية ذاهتا صلد مد، من فصل الصيف ابالغذية واحتياجات االسرة االخرى

ن السرهتا واليت ماتت جوعا نراىا رب، على الرغم من مرور السنوات الطواؿ من زواجها من الشيخ واصلاهبا الطفاؿ منو
وزوجها ايضا ينهي حياتو من شدة ادلو على ، نينها اليهم واحساسها ابلقهر واحلزف الشديد عليهمحل ا تنهي حياهتافنراى

ومابقي غيغ ، انكل ذىب! وماتو اخويت وخوايت وامي من اجلوع، فراقها "اي زلفوظ السالمي مرت علينا سبع سنُت زلل
وهتت اان .... تعاؿ بقى دغشعك ىاي ، ضرس شكر فعطاين الضرس وقاؿ هللا معاكي وحط غاسو وماتاال اان وابويي و 

وماطاؽ الشيخ يتحمل ، طلعت درج ونزلت سيف وقالت ىذا سيف ابويي وبسرعة خاطفة قطعت نفسا ابلسيف، االودة
دخار واضحة يف حكاية "الغادو  ىذا ادلوقف مسك السيف وضغب نفسو وماتو اثنينم وػلد جبنب الالخ "وصلد ظاىرة اال

صلد فيها سخرية من الطمع واجلشع والذين يطمعوف يف مابيد و  (214، صفحة 2111)العبيدي ا.، كلو...عافو كلو"



 مجلة درادات موصلية
 تعنى ببحوث الموصل االكاديمية في العلوم االندانية ،مجلة دورية رلمية محكمة

ISSN. 1815-8854 

 هـ0441محرم  -2120 بآ ،(95العدد ) ،مجلة درادات موصلية

 

 
(55) 

، وفغد يـو قلب حغامي علحايك، كلما يزيد عندو كم فلس ؼلليها ابلبغنيي،  االخر "كاف اكو فغد حايك عندو بغنيي
وقاؿ احلغامي مع نفسو وهللا درجع البغنيي خلي ؽلليها ، ان دظلالىا !ماخالان دظلالىاوعغف مكاف البغنيي.....ماخال

وذلك ، . كما صلد صورة اكثر استهزاًء من البخل والبخالء وبعدين ابوقا ... قاـ احلايك يغٍت الغادو كلو ... عافو كلو"
.. كاف اكو غجاؿ خبيل امسو عمراف تعغفو ". إذ(115، صفحة 2111)العبيدي ا.،  البخالء" يف حكاية "التسابق بُت

انتشر امسو ابلبالد وعلى كل لسُت عغفونو ، وكانوا يضغبوف بينو ادلثل بيدو ادلمسوكي، اجلرية مالو مقد مايقرت على نفسو
لى ، صاغ يزيد ابلتقتيغ عبقو احد هبذي البطولةسٌت مايالبعيد والقغيب .....ىذا عمراف غاد يطلع االوؿ عالبخالء واسب

ريضي غلبو حبدو هبايي السمعة الكويسي الف طلع جبرية من اجلرايت وػلد عإماخلتو يستخلي  يكن احواؿ الدنينفسو، ل
يف ىذه د اين من اف يغلب االوؿ ببخلو، صلاحلكاية بطريقة ساخرة كيف استطاع ىذ البخيل الثببخلو ..."مث تسرد 

ت الرجل واليت يستحق عليها نقد اجملتمع لغرض تقوؽلو من جهة مسة من مساية ذمًا واضحَا واستهزاء ابلبخل احلكا
، 2111)العبيدي ا.،  والتحذير من ىذه الصفة ادلذمومة .كذلك صلد صورة عن البخل يف حكاية "خروؼ البخيل"

الذي من خبل صاحبو مل يستطع اف ايكلو بعد حدوث مفارقات عجيبة يف احلكاية بُت الرجل البخيل  (157صفحة 
 و .وزوجت
فالشخص الذي لديو مهنة وحرفة معينة ىو افضل من الشخص ، للعمل يف احلكاية الشعبية مكانة عظيمة وزلًتمة      

، واحلطاب، اخلباز، فنرى "الشواؾ، فنرى تعدد ادلهن واحلرؼ يف احلكاايت الشعبية، الذي اليعمل ويكوف عالة على غَته
وتعطي صاحبها مكانة افضل شلا ، الكثَت من ادلهن اليت تعد مصدراً للرزؽ واحلميمجي..." وغَتىا، والقوندرجي، والتاجر

 لو كاف عالة على اجملتمع.
 رابعاً:املرأة يف احلكاايت الشعبية

للمرأة نصيب كبَت يف احلكاايت ادلوصلية يف عفتها وذكائها ويف جهلها وغبائها ويف مكرىا وخداعها ويف رذيلتها        
فبعضها صلده ساخراً منها ويظهرىا ابدلخلوؽ ، ولكل حكاية معٌت واذباه غلسد طبيعة ادلرأة، وتصابيهاوخيانتها ويف صبوىا 

وبعض احلكاايت تستدعي الزوج واالب واالخ ضد زوجتو ، الذي اليستحق العيش وىذا يذكران ابجلاىلية ووأد البنات
ع بو ادلرأة من تصلد ماتتم ( 172،216، صفحة 2111)العبيدي ا.، ففي حكاية "فن النسواف رقصٍت" ، وابنتو ووالدتو

دىاء ونباىة وحيل ومكر ففيها صورتُت للمرأة احداعلا اليت تتامر على االخرين وتسلبهم حقوقهم زورا وهبتاان "ادلغا احليايل 
ويصب غيح ادلكارة معغويف ابلبلد واللي كانت تراقبو من شباؾ فوؽ غاسو للفالح " وصلدىا تتهمو بكل صالفة ووقاحة "

اييب خبت اي ظامل ؟وتسيبٍت بال وايل واان حغمي ضعيفي ؟اي اي ظامل ... "وانو سرؽ نقودىا" ايحضرة القاضي ! وقفوا  
كوي ابؽ كيس فلوسي االضبغ وبينو ىلقد ريرة وىلقد ابرة وىلقد قرش ...." والصورة االخرى للمرأة اليت سبتاز ايضا 

فهي استطاعت اف تعيد للفالح ، وُتظهر خَتيتها ومعونتها دلن ىو يف حاجة اليها، دهتاابلذكاء والدىاء اال اهنا تقدـ مساع
واخرى من صاحب اخلاف اخلائن لالمانة . كما صلد ادلرأة ، مرة من ادلرأة ادلكارة، يف احلكاية مرتُت نقوده من يد سارقيها

اهنا استطاعت اف تفهم ماذا كاف يريد الوزير  إذدلاء " اية "ماذا يقوؿ مساور االيت تتمتع بذكاء ومهارة وحسن التدبَت يف حك
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وماذا يقوؿ مساور ادلاء فيعود الوزير اىل ادللك الذي امره ابف اييت ابالجابة عن سؤالو "ماذا يقوؿ مساور ادلاء ، من والدىا
ذكاء فيأمر الوزير ابف  واان ابلنار انكويت" فيتعجب ادللك من، نبت العشب مٍت، ؟".فنجدىا تقوؿ لو "اان ابلوادي جريت

 ؼلطبها لو لكي يتزوجها .
، 2111)العبيدي ا.،  وحيلة ومكرىا ادلرأة صلدىا واضحة ادلعامل يف حكاايت موصلية كثَتة ومنها"العجوز والشيطاف "     

بيدي ا.، )الع وحكاية )اـ خغم االبغا (، اهنا تغلب الشيطاف دبكرىا وكيدىا واختالقها لفنت اكثر منو إذ (141صفحة 
فهي شرىة اكولة على العكس شلا تدعي بو واهنا اتكل خبـر االبرة اي ، يتضح للزوج اهنا ماكرة إذ (218، صفحة 2111

ويف احد االايـ قاؿ احد ، ادلسكينة الاتكل اال خبـر االبرة، " كاف ىناؾ رجل يتفاخر ابف زوجتو بطنها صغَت، ثقبها
من كل عقلك اف امرأتك الأتكل ؟... وهنضت اىل ادلقالة وقلت ذلا سبع اجلالسُت لصديقو:ايفالف ىل انت تصدؽ 

ماذا اكل فالذبح ىذا ، فقالت مل اشبع ايضاً ، واكلت الفطَتة، وقالت:ماىذا اان مل اشبع! العمل يل فطَتة، بيضات واكلتم
وخرجت الزوجة مبهوتة ، وذحبت الديك واكلتو والكسار مشمئز من عملها ...وعاد الزوج اىل بيتو ودؽ الباب، الديك

لوال اسنده بفطَت العملتيو كاف صرت ، :ماىذا دلاذا عدت بسرعة؟فقاؿ الرجل:وهللا اي امرأة جاءتٍت مطر مثل بيض القليتيو
 ، اتكلُت خبـر االبرة !ىا! ابلطالؽ ماتظلُت"، ايهلل ملعونة بنت ادللعوف، مثل ديك الذحبتيو

، 2111)العبيدي ا.،  رأة وصيانتها لبيتها وزوجها ومالو يف حكاية "رضبة هللا "وصلد صورة واضحة عن حسن تدبَت ادل    
وحبسن ، اهنا بربىا وحسن اخالقها استطاعت اقناع "دمحم" ابنو يعمل وػلصل على رزقو بتعب جبينو إذ (82صفحة 

، وجهو ضلو الصالح والفضيلةاما ىي بدورىا تقـو دبا عليها من تدبَت منزيل وتعينو وت، وطيب نيتو وصدقو مع االخرين
 وىي مؤمنة ابهلل وقدرتو على اف غلمعها اببيها .

، صفحة 2111)العبيدي ا.،  و"حكاية "ادلرأة الغبية"(314، صفحة 2111)العبيدي ا.، اما يف حكاية "غمضاف"     
، صفحة 2111دي ا.، )العبي "ادلرأة والنعجة " (11، صفحة 2111)العبيدي ا.،  وحكاية "ادلطلقات السبعة " (312
اضبد الصويف يف كتابو )حكاايت ادلوصل الشعبية  اليت يرويها (53، صفحة 2111)العبيدي ا.،  و"اـ الشقيقاية " (39

، 2111)العبيدي ا.،  (صلد االستهزاء والسخرية االجتماعية من غباء ادلرأة وقلة فطنتها وضعف خربهتا يف بعض االحياف
فغد يـو قاّل زوجا:غاح ، مي ماتعغف الطرفة من الغرفةيوىل"كاف اكو فغد وحدي غشفهي يف احلكاية اال (2صفحة 

ابعث الغز والدىن وحاجات اللخ دنتحضغ لغمضاف ...... قاـ بعث الغراض واخذمت ادلغا وحطتم ابالودة ... بعد كم 
وعيونتو حىت يشيل  طلعت علينو وىي فغحاين ...اخذتو من ايدو، يـو جا الفقيغ غمضاف يكدي على ابب احلوش

وقد ، الغراض اللي بعثم زوجا اللوا اخذ غمضاف الغراض وىو فغحاف وغاح ومارجع " ىنا صلد مدى قلة الفطنة والذكاء
اال اهنا يف سبيلها لتحقيق ذلك ترتكب ، تكوف ادلرأة راغبة يف ارضاء زوجها وطاعتو وكسب مودتو بكل الطرؽ والوسائل

اصلده يف حكاية ادلطلقات السبعة واليت تتحدث كل واحدة شلها اال ابلطالؽ وترؾ الزوجة، و تاخطاءًا فادحة الؽلكن معاجل
فيما يقابلو حسن ، منهن عن سبب طالقها من زوجها ويف السبع صلد ىناؾ غضب واضح وعدـ التسامح من قبل االزواج

   عة.وابلتايل ادى االمر اىل طالقهن السب، نية وسوء تصرؼ وتدبَت من قبل الزوجات
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يف ترسيخ  اً لالـ دور كبَت اف يف فًتة الطفولة،  اليت يتحمل عنائها االـ بشكل خاص ابب التنشئة االجتماعية يف  صلدو      
فالطفل ينشأ على مارابه والداه عليو من ، القيم االجتماعية واالخالقية الفاضلة واليت تعمل على تربية اطفاذلا عليها

قيما اغلابية كاف االبناء ابرين منتجُت نوانجحُت يف حياهتم وخادمُت جملتمعاهتم وتطورىا   فاذا كانت، االخالؽ واالداب
اما اذا كانت سلبية وعلى العكس تنمي فيهم ، (153، صفحة 2111)العبيدي ا.، كما يف حكاية "الصيب الشاطر" 

، 2111)العبيدي ا.،  غة ايبوؽ صبل "السلوؾ االجرامي واالضلراؼ السلوكي واالخالقي كما صلده يف حكاية "اؿ يبوؽ اب
دور كبَت يف تكوين شخصية الفرد وخاصة الطفل فما  االجتماعية السليمة والصحيحة لًتبية والتنشئةلف (65صفحة 

ينشأعليو الطفل يكوف سلوؾ اجتماعي يعتاد عليو فنجد اف الطفل الصغَت ابتدأ عادة السرقة منذ نعومة اظفاره وبتشجيع 
ؽ " االبغة"او االبرة بعد اف وجدىا على االرض اال اف االـ استقلتها وبدأت تستهزء بو وتقوؿ لو"انكفيت من امو فهو سر 

وىكذا بدأ الطفل يعتاد السرقة ويراىا امرا يدؿ على الرجولة والشطارة يف ، عبايل جبت يل دستة ابغ " اي رزمة من االبر
يف تربيتو وتشجيعو على السرقة،  اية ابنها ىو الصلب نتيجة خلطأىاواليت كانت هن، العمل شلا القتو من استحساف من امو

الذي عاقبها بػ"ابليـو اللي ديصلبونو جت امو ربغب وتبكي .... طلب من السجاف ؽلهلوا دقيقة حىت يسلم على امو 
نو وتفال النو من مدت السينا عضو عضة بكل قوتو وماسيبو اال قطع وصلي م، وطلب منا انو يبوسا من السينا، ويبوسا

 (2111)العبيدي ا.،  ىي كانت السبب بتعليمو بلسينا عالبوؽ ووصلتو دلصَتو االسود ىذا"
وىي يف عدد غَت قليل منها ، اليت تبحث عن سعادة ابنائهااحلانية  ىيغالبًا ، يف احلكاايت الشعبية ادلوصليةواالـ      

تزج بو للعمل ربت ، العمل وكسب لقمة العيش بشرؼ وكرامة تريد اف ذبد عمل البنها العاطل عن العمل لتعوده على
وابلتايل يتقن عمل يدر ، ليتعلم ويستفاد من خرباهتم، ايدي ذوي اخلربة من احلدادين والنجارين واصحاب ادلهن االخرى

اليت وىي تتباىى بتلك اخلربة ، (112، صفحة 2111)العبيدي ا.، كما يف حكاية "دمحم الكسالف" ،  عليو االمواؿ
، "... وسالتم اـ البنت(299، صفحة 2111)العبيدي ا.، وادلهن اليت تعلمها كما يف حكاية "مهنة الزوج " ، يكتسبها

عيٍت بيدو سبع -اشنو شغل الولد هللا ػلفظو اللي يغيد ينيسبنا ؟ فغدت امو وىي تبتسم وتتباىى اببنا الىل البنت :
ومؤذف عالبناغة ومن صاية هللا قبعجي "كما تدفعو ، دؽ إدفوؼوؽلسك حيّيي وي، يندؼ قطن يندؼ صوؼ، صنايع

، 2111)العبيدي ا.،  للتعلم يف الكتاتيب حلفظ القراف وتعلم القراءة والكتابة وىذا صلده يف حكاية "ابو دجاجتُت و وزة "
.يف حُت صلد زوجة  وغَتىا من احلكاايت االخرى اليت تزخر هبا مدينة ادلوصل وتراثها الثقايف والشعيب، (247صفحة 

بدأت تغار من دمحم واختو بعد اف تزوجها االب بسبب إذ  لقساوة اببشع صورىااالب يف حكاية "الطيغ االخضغ"سبثل ا
ع اف زبرب والدىا من شدة يسوى اختو اليت التستطاىل درجة اهنا تقـو بقتل دمحم وال احد يعرؼ ابجلرؽلة ، وفاة زوجتو االوىل

 من مثو  اىل اف يسخر هللا الطيغ االخضغ لكي يكشف جرؽلة زوجة االب على لساف اخت دمحم، خوفها من زوجة ابيها
 تناؿ جزاءىا العادؿ . 
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 الفصل الثالث خامتة البحث والنتائج والتوصيات 
 خامتة البحث 

واتريخ ذلك ىو ميداف ثر ػلمل يف جوانبو ثثقافة ، اف البحث يف احلكاايت الشعبية الي رلتمع من اجملتمعات     
واضحاً جلياً يف حكاايتنا الشعبية واليت ربمل  شلا صلدهبل ادؽ تفاصيلها، كذلك ػلمل حياتو اليومية بتفاصيلها ال،  اجملتمع

قيم ومثل ، تقاليد وعادات اجتماعية، يف ثناايىا حياة اجملتمع ادلوصلي سواء االجتماعية واالقتصادية والسياسية والدينية
اهنا تنطوي على وسائل واساليب خاصة تعمل من إذ وجو السلوكي الفراد اجملتمع، جتماعي وادلتعمل دور الضبط اال

ادلدح والتشجيع وضرب االمثاؿ اليت  يفالصحيحة شيئًا مرغواًب بو االفعاؿ والسلوكيات االجتماعية االغلابية والسليمة و 
والسخرية والذـ والنقد التهكم  يفنية السليمة النفس االنسا كما ذبعل من السيء منها شيئًا تنفر منو،  تدعو ذلا

 .االجتماعي
 نتائج البحث 

 :منها عديدة نتائج  لقد وصل البحث اىل    
 اللبنة الهنا، رلموعة كبَتة من القيم االجتماعية االغلابية واليت تصب يف اطار تدعيم االسرةتضمنت احلكاايت الشعبية -1

 الشريكُت . الصحيح للزواج من االختياريف االوىل لتشكيل اجملتمع، 
ابناء واعُت ومنشئُت تنشئة اجتماعية تسمح ذلم ابف يكونوا انجحُت يف  ء الصحيح والسليم لالسرةن البناينتج ع-2

 للمرأة مكانتها سواء اكانت اماً او زوجًةاو اختاً او بنتاً .ف، حياهتم واعضاء منتجُت جملتمعهم
مواقف كلها يف وانبها  نواعها، والعالقات القرابية، جببيعة العالقات االجتماعية ابتبُت احلكاايت الشعبية صورًا لط-3

 فنجد العالقات االغلابية والسلبية .، شخصيات احلكاية
م وادلواعظ،  شأهنا شأف االمثاؿ واحلك، اىم وسائل توجيو السلوؾ االجتماعي ىاحد يةاحلكاايت الشعبية ادلوصلتعد -4

.فنجد فيها الغٍت والفقَت كلهاالدوار وادلراكز االجتماعيةلت الواقع االجتماعي ادلعاش، و ناقضاتل كما صلد فيها صورة 
 الطيب واخلبيث وغَتىا من الصور االخرى.، الشجاع واجلباف، الكرمي والبخيل

ساواة وغَتىا القيم االجتماعية قيمًا اخالقية كالصدؽ واالمانة واحًتاـ االخرين والتواضع والعدؿ وادلفضاًل عن تضم -5
 الكثَت.

 التوصيات 
كلو، من قبل اجلهات ادلختصة ابحملافظة اشكاؿ الًتاث الشعيب  ت اجتماعية واسعة النطاؽ تشمل القياـ ابجراء دراسا-1

 وتعريفاً للجيل اجلديد بتارؼلهم وثقافتهم .، أتصيالً ذلذا الًتاثعلى الًتاث الشعيب كوزارة الثقافة واالعالـ، 
ويف ظل االلعاب االلكًتوينة وزايدة وسائل كلها، مفاصل احلياة  ٍت احلاصل والعودلة اليت طرقت طور التقيف ظل الت-2

ويو من قيم واصالة كاف غلب على القائمُت بعملية الًتبية االحتفاظ حبكاايت ادلوصل الشعبية وماربت،  التواصل االجتماعي
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سارح خاصة تعيد اىل االذىاف تلك احلكاايت بصورة اعماؿ لقياـ ابعماؿ مسرحية داخل ادلدارس او يف مابوعراقة 
 وثقافة رلتمع. اً شعبي ترااثً بوصفها وسائط الشبكة العنكبوتية ب بثهايف تتالئم مع روح العصر، او مسرحية وسبثيلية لكي 

واية تلك احلكاايت لقياـ بر اب ثهات على احياء ىذا الًتاجائحة كوروان واحلجر الصحي ادلنزيل فرصة لالابء واالمتعد -3
 للجيل اجلديد وماتعنيو وربتويو من قيم غلب اف تعزز يف ذاتو واخالقو .
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