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 ادلوافػ امؾومَة نوموضوع أ و مالإصاكمَة : .2

احلاكًة امضؾبَة يه حراث وفن وصلك من أ صاكل امخؾابري امضفيَة اميت حتمل يف مضامِهنا خمزون زلايف مكثف من هخاج مجؾي 

ًدسم مبيارات اندس هبا حّراء امرتانامت امخارخيَة اميت أ ضفت ظبغة اخلعوظَة واحملوَة ؽوهيا. وذلكل هؾخربىا عاىرة احامتؼَة وأ دبَة 

ة وادلاؼَة نومجمتػ، وهؾخربىا أ ًضا منغومة مذداخةل ومذلاطؾة من املمي ال خالكِة وامثلافِة والاحامتؼَة، فييي مرثبطة ابذلاهرة امفردً

 مسأ ةل مرثبطة جبوىر الإوسان. 

ىل ؼناًة هبرية  ّن احلاكًة امضؾبَة ىذا اجلزء املنيس من حرازنا ًّؾد ؼنرصا همام من ؼنارص امخؾابري امضفيَة، اميت حتخاج اإ اإ

وساهَة، ىذا ال مر اذلي حؾل ادلارسني هيمتون هبا وذكل  حِاء ذاهرهتا وحمثني ما متثهل من رموز زلافِة وكمّي اإ هنا ودراس هتا واإ جبمؾيا وثدٍو

وبأ صاكل خمخوفة من أ مناط ال دب امضؾيب اذلي ًؾخرب حزءا ل ًخجزأ  من "امفوملكور" ىذا ال خري احملعور بني ال كوال واملأ ثر وال غاين 

 ال واحلاكايت. وال مث

وؽىل ضوء ما ثلدم ًخضح منا أ ّن ال دب امضؾيب ؽامة واحلاكًة خاظة ميثالن حلال واسًؾا ندلراسات الاحامتؼَة وال هرثوبوموحِة 

ل أ ّن ادلراسات يف ضوء ثكل املناجه عوت كوَةل ماؽدا بؾغ ادلراسات ىنا  وامنفس َة نام أ مجػ ؽوَو خل ادلارسني يف امرتاث امضؾيب، اإ

 ناك. وى 

ومن أ كدم ادلراسات امرائدة يف ال دب امضؾيب ما مجؾو ال خوان "حرمي" بأ ملاهَا و"مكس مي حوريك" "بروس َا" من حاكايت صؾبَة،     

اىل خاهب بؾغ احملاولت ال خرى يف خمخوف أ رخاء امؾامل أ مهّيا: دراسة "امفوملكور: كضاايه واترخيو" نوباحر امرويس "ًوري سوهوموف" 

و برتثُب احلاكاياذلي ًؾّ  اثرة كضااي ؽدًدة أ مهّيا امخنًو ىل اإ ىل أ مهَة امثلافة امضؾبَة ما أ ّدى بو اإ كوميَا د من ال وائل يف امؾامل اذلٍن اهدهبوا اإ ت اإ

 نام أ نّد ؽىل كميهتا الاحامتؼَة وأ مهَهتا امؾومَة.

فهيا دراسة حوايل مائة حاكًة خرافِة روس َة وجند ال مر هفسو يف دراسة "فالدميري بروب" مورفوموحِة احلاكًة" اذلي ثناول 

ىل اماكهَة ثغَري خشوص احلاكًة وزبوت وعائفيا، وحدّدىا بثالزني وعَفة.  حّدد هبا امؾنارص امثابخة واملخغرية، وخوط اإ

ِلا، ما أ نّده وجتدر الاصارة ىنا اىل أ ّن ىاثني ادلراس خني ثبلى من أ مه ادلراسات يف ىذا اجملال يف فيم خشعَات امضؾوب فيام دك 

 نذكل امؾدًد من ادلارسني أ مثال "مفي سرتوس" يف دراس خو ل ساطري امؾامل ونذكل امؾامل ال ملاين "ًوىان".

ماكهَة   ىل اإ براىمي" حِامن ثطركت اإ أ ما احللل امؾريب فلد حرامكت فِو أ ًضا مجموؽة من ادلراسات وؽىل رأ سيا ما ثوظوت امَو "هبِةل اإ

منا حذت حذومه أ ًضًا اجلزائر ثناول احلاكًة حلضارة ا مضؾب ووظف بَئذو وجممتؾو.ومل ثلذرص دراسة احلاكًة ؽىل بؾغ دول امؾامل واإ

حِر ثؾّد ىذه ادلراسات فذح مورصات  وخطت خطوات مذلدمة يف ىذا امبحر أ مثال "ؼبداذلَد بوراًو" "ومَىل كٌرش روزمني"،

 اص خغال ؽىل احلاكًة يف بنُهتا امؾمَلة. 

َة اميت وهمام ٍكن من أ مر فاإّن خّل ادلراسات امؾاملَة وامؾربَة مجَؾيا جتمػ ؽىل أ ّن احلاكًة امضؾبَة ثبلى من أ مّه ال صاكل امخؾبرًية امضفي    

ىل ؽامل احلاكًة امض  ىل اموموج اإ  ؾبَة.ثعّور منا أ حداث اجملمتػ وثؾكس مواكفو وحتلق ثوازهو، ومّؾل ذكل من أ مّه ال س باب اميت دفؾخنا اإ

ىل اخذَار ىذا املرشوع ىو حماوةل امكضف ؼن امغواىر الاحامتؼَة وامثلافِة اميت مّررهتا من ا من أ مه ادلوافػ املوضوؼَة اميت أ ّدت بنا اإ

ىل ثفكِم بنا ة ل فراد اجملمتػ. وىذا حماوةل منا اإ ءىا واملِام احلاكًة امضؾبَة وهلوت ؼن طًرليا أ مه امسوواكت الاحامتؼَة والاكذعادًة وامس َاسَ 

ضًا حماوةل اخلوض يف  برحةل اكصفة نونغام الاحامتؼي والاكذعادي وامس َايس وما حتمهل من سوواكت مذؾّددة. ومن بني ال س باب املوضوؼَة أً 

اسات الاحامتؼَة املهنج ال هرثوبومويج دلراسة احلاكًة امضؾبَة. وامخؾرض ميا يف حلول مؾرفِة أ خرى ل ّن احلاكًة امضؾبَة حتخاج امكثري من ادلر 
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ة اميت هتدف اىل  ىل امؾمل ؽىل والإوساَه ضافة اإ امكضف ؼن مضامني املمي ال خالكِة وامسوواكت الاحامتؼَة وامثلافِة اميت ثخضمهنا، اإ

 ثفكِم بنُهتا. 

ىل طرح ؽدد من امدساؤلت مؾّل أ مّهيا: ما يه مضامني      املنغومة ويف غَاب ثعور واحض أ مام ىذا الإصاكل جيران ال مر اإ

خفرع ؼهنا مجموؽة أ س ئةل مكنخنا من ثوحِو حبثنا ويه: ىل ثؾكس احلاكًة امضؾبَة مثخالت  الاحامتؼَة اميت ثخضمهنا احلاكًة ؟. ًو

 ادلاؽة وممارس هتا داخل امبناء اجملمتؾي ؟ 

نّ    موضوع احلاكًة امضؾبَة واسػ ومدضؾب ًدور يف مؾغمو حول ما ٌضغل روح امضؾب وفكره سواء يف هطاق املرأ ة أ و ال رسة  اإ

أ و اجملمتػ، وذكل ابهمتسم بوحدهتام واحملافغة ؽىل بناءىام الاحامتؼي والاكذعادي وامس َايس من أ خل بناء جممتػ مثايل خال من 

ن احلاكًة ل ميكن أ ن جضلك يف حمخواىا سوى هغرة امضؾب امروحِة.املفاركات الاحامتؼَة. ومن ىذا امل   نطوق فاإ

اس خطاؼت احلاكًة امضؾبَة أ ن ثثري كضااي ؽدًدة من خالل سوواكت أ فرادىا اميت ؽرّبت هبا ؼن واكؾيم الاحامتؼي والاكذعادي 

 وامس َايس.

 احملور  امباحر
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 يف احلاكًة امضؾبَة ادلًين املؾخلد ؽاصور رسمقة

 املؾخلد اخلرايف يف احلاكًة امضؾبَة امغايل بن مباد

 امسوطة امس َاس َة يف احلاكًة امضؾبَة رضوان  حلسن

 
 
 

 


