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.I جلذًم اإلاششوع 

 . غىىان اإلاششوع1

  » حمؼ ودساظت -اإلاىسور الحكائي الشػبي بالجىىب الغشبي الجضائشي 

خ اهطالق اإلاششوع2  . جاٍس

 2115حاهفي

 . جشكُبت فشكت البحث3

 أ. سئِغ اإلاششوع

 الاظم الللب الخخصص الشجبت و الىظُفت اإلاإظعت

 صلُحت ظىىس ي  شػبُت زلافت أظخارة بحث "أ" مشكض الكشاظك

م    ب. أغظاء الفٍش

 الاظم الللب الخخصص الشجبت و الىظُفت اإلاإظعت

 غاشىس  ظشكمت أدب غشبي أظخارمحاطش"أ" حامػت غشداًت

 أهثروبىلىحُا أظخار حػلُم الػالي حامػت جلمعان

 

 الغالي بً لباد

 لحعً سطىان أهثروبىلىحُا أظخارمحاطش"ب" حامػت معخغاهم

م إلاام غلم الاحخماع أظخارةبحث"ب" وهشانكشاظك   مٍش
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 ج. الششكاء

 الاظم الللب الخخصص الشجبت و الىظُفت اإلاإظعت

كلُت الػلىم ؤلاوعاهُت 

حامػت   -والػلىم الاحخماغُت

 جلمعان.

أظخار الخػلُم 

 الػالي

مخبر حىاس الذًاهاث  ظػُذي  محمذ أهثروبىلىحُا

والحظاساث في 

 الحىض اإلاخىظط، 

أكادًمُت الفىىن 

 اللاهشةالشػبُت،

مذًش أكادًمُت 

 الفىىن 

أكادًمُت الفىىن  مصطفى حاد 

 الشػبُت 

 ماحي صذًم  ساوي    ظُذي بلػباط

 . ئشكالُت اإلاششوع4

 الًخجضء
ً
َعَّمى  حػخبر الحكاًت الشػبُت  غلى هحى غيرها مً أشكال الخػابير الشػبُت حضءا ٌُ شمل 

َ
مً َمجال أ

ت. ..  الخلالُذ واإلاػاسف واإلاماسظاث اإلاحلُت والجهٍى
ً
 باألدب الشػبي الشفهي الزي ٌشكل بىجلت جىصهش فيها غالبا

 في ئطاس الخلفظ ألاهثربىلىجي الزي ًكىن ف 
ً
خص في شكل كصت أو شػش أو غىاء ًىذسج طبػا

َ
ّش

ُ
الخلفظ الشفهي اإلا

ين، وبلذس ما جكىن هزه الذاللت فشدًت فهي حماغُت أل فُه الفػل والكالم مخالئم
َ
ن الفشد ًزوب في ين وَدال

 غً آمال وآالم الجماغت أو الفئت الاحخماغُت، الجماغت، ولهزا 
ً
 شامال

ً
ًمثل هزا ألادب الشػبي الشفهي حػبيرا

م الجماغُت ووششها، و  ُّ ظمً في آلان هفعه هلل الل ػمل غلى هحذ سؤٍتهم اإلاشتركت، ٍو  لألفشاد َو
ً
ً أًظا ِ

ّ
َمك ٍُ

تهم الثلافُت. كُف رلك؟  مً جشظُخ هٍى

ا وزلافُا جمتزج فُه  اّن الحكاًت الشػبُت هزا الجيغ ألادبي الشػبي والفني في هفغ الىكذ، ًمثل وغاءا حظاسٍّ

ت كل شػب مً شػىبها إلاا جحمله الحكاًت الشػبُت مً بصماث محلُت  الثلافاث غلى ّمش الػصىس لخحذد هٍى

ّػذ مً أّهم ألاحىاط اللصصُت الشػبُت التي جذاولتها الشػىب فُما بُنها لغشض الدعلُت وحه
ُ
ت، ولزلك هي ح ٍى

خُت ، اللصت...،  م الاوعاهُت مً حهت أخشي )كاألظطىسة، الخشافت، العير و اإلاالحم الخاٍس ُّ مً حهت وججعُذ الل

 ً بلاًا اللصص الشػبي. وجبلى الحكاًت الشػبُت هي غصاسة كل هزه ألاحىاط إلاا جحمله م

م سواة محترفين أوغير  وكذ جذاولذ حمُؼ الشػىب الػشبُت والػاإلاُت الحكاًت الشػبُت شفاهُا وجللائُا غً طٍش
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 محترفين في أماكً خاصت أو غير خاصت ما ظهل جشحالها غبر الضمان واإلاكان.

صت و الىفىس مً الذساظاث الشػبُت ومً هزا اإلاىطلم وبػذ مالحظىاه مً هلص في البحث الشػبي اإلاُذاوي خا

الالمادًت واغخباس البػع أنها مىاطُؼ جللُذًت اسجأًىا أن هخىض في هزا اإلاجال ألحل اهلار ما وعخطُؼ اهلاره 

مً حمؼ لهزه اإلاادة ودساظتها. ولشعاغت اللطش الجضائشي و ما ًحمله مً كىىص زلافُت وحػابير شػبُت، اسجكضها 

بي، ال لش يء ئال لخصىبت مُذان مىطلت الجىىب الغشبي بتراثها الشػبي غامت والحكائي غلى مىطلت الجىىب الغش 

 خاصت والزي ال ًضال هِئا حعب سأًىا.

ت الكبري للمششوع:  ُّ  ولهزا جبلىسث لذًىا الاشكال

  هل مىطلت الجىىب الغشبي ماصالذ جحافظ غلى هزا الاسر الشػبي؟ وان كان رلك مىحىدا هل ًحمل

ت اإلاىطلت؟.هزا الاسر ا  لشػبي مماسظاث و جمثالث الجماغت.؟ هل ٌػكغ هٍى

مهما ًكً مً أمش فاّن حّل الذساظاث الػاإلاُت والػشبُت حمُػها ججمؼ غلى أّن الحكاًت الشػبُت جبلى مً أّهم 

ت الشفهُت التي جصّىس لىا أحذار اإلاجخمؼ وحػكغ مىاكفه وجحلم جىاصهه، وجكشف غً ظىاهشه  ألاشكال الخػبيًر

 ولّػل رلك مً أّهم ألاظباب التي دفػخىا ئلى الىلىج ئلى غالم الحكاًت الشػبُت. اإلاخػذّدة،

ٌػخبر مىطىع الترار الشػبي في الجىىب الجضائشي مىطىغا أهثروبىلىحُا مهّما إلاا ًأخزه مً خصىصُاث غلمُت 

بػذ مالحظت جلصير في البحىر مخػذدة، ئال أن البحىر في هزا اإلاجال جكاد جىػذم مما دفػىا ئلى محاولت مىا 

اإلاُذاهُت في الترار الشػبي الجضائشي خاصت مىطلت "الجىىب الغشبي" ئلى اخخُاس هزا اإلاششوع خاصت و الجضائش 

ػت، حػلخىا هدعائل أًظا:   حػِش جحىالث ظىظُىاكخصادًت وزلافُت ظَش

  هل ًمكً أن هحافظ غلى هزا ؤلاسر الجمعي في صمً الػىإلات والخكىىلىحُاث، وادماحه في الذساظاث

 ألاهثروبىلىحُت الاحخماغُت والثلافُت؟.

 وغلى هزا ألاظاط وأمام هزا الاشكال الػام للمششوع جّم وطؼ محاوس سئِعُت حعب ألاغظاء وهي كالخالي: 
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 . جىصَؼ اإلاحاوس حعب كل باحث5

 الباحث غىىان اإلاحىس 

 ظىىس ي صلُحت -1 جيعُم اإلاششوع والجمؼ اإلاُذاوي

 غاشىس ظشكمت-2 اإلاػخلذ الذًني في الحكاًت الشػبُت

 الغالي بً لباد-3 اإلاػخلذ الخشافي في الحكاًت الشػبُت

 لحعً سطىان-4 العلطت في الحكاًت الشػبُت

م إلاام-5 الحكاًت الشػبُت بلصش"جمىطُط" أدساس  مٍش

 

 


