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 اع عند الطفلدالخيال في الحكاية الشعبية الخرافية ودوره في تطوير ملكة اإلب رمزية 

The symbolic of the illusion in popular wonder tales and its role in 

developing the creativity for the child. 

  

كثَتا ما خيلب لبنا ومشاعرنا ذلك اخليال ادلستفيض ادلوجود يف احلكايات الشعبية ذات الطابع اخلرايف، 

ان ألن عقولنا لنعيش حلظات رعب أو سعادة ال ختتلف كثَتا عما نراه يف ادلنام، فتتسلل إىل أنفسنا دون استئذ

تأخذ قسطا من الراحة فتتقبل كل ما خيرج عن نطاق ادلعقول، ونستمتع بأدوار الشخوص البلإنسانية بقواىا 

اخلارقة واحليوانات اليت تعقل وتتكلم ويكيد بعضها لآلخر، وقدرات اإلنسان اليت ال تعرف احلدود فيطَت تارة 

ات السحرية اليت تغَت وضعو ادلزري إىل األحسن، فما الذي ويصبح على ىيأة حيوان تارة أخرى، ويستعمل األدو 

 .يعنيو توظيف اخليال يف احلكاية الشعبية ؟ وما مدى انعكاسو على ذىنية الطفل؟

إال  ال شك أن احلكاية الشعبية ىي زلاولة لتقليد الواقع النفسي واالجتماعي، وعنصر اخليال ادلضاف ماىو

عيش مغامرة يف عامل عجيب حامل حياول من خبللو اإلنسان أن يكمل أحبلمو وطموحاتو على النحو الذي يريد، 
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وبأي طريقة كانت، حياول من خبلذلا إثبات الوجود من خبلل البلموجود، ىروبا من واقع مر كلما ضاقت بو 

 واقع ال يرغب فيو، وعدم اعًتافو بادلستحيبلت يف الدنيا زلاوال التأقلم موحيا إىل عقلو البلواعي رغبتو يف تغيَت

سبيل الوصول إىل حتقيق الوجود والعيش الكرمي والطموح إىل ما ىو أحسن، وبالتايل يطرد التشاؤم واليأس ويتسلح 

 باألمل والشجاعة والتفاؤل يف سبيل حتقيق أىدافو.

اليت تتناول الشخصيات البلإنسانية كالغيبلن ل أمناط احلكاية الشعبية منها ديكن لنا أن نلمح اخليال يف ج  

افة إىل شخصيات وحوادث إنسانية، إضواجلان واحليوان، ويكون حينذاك توظيفها توظيفا رمزيا يراد من ورائها 

ذلل فيها الصعوبات ويكون اخليال واخلوارق أىم ما دييزىا، واحلكاية الشعبية زلبوبة ومطلوبة احلكاية اخلرافية اليت ت  

بل اجلميع ذلك ألهنا ذات مضامُت واقعية واجتماعية يرون من خبلذلا مهومهم وأحبلمهم وتولد لديهم األمل من ق

يف الفرج والتخلص من ادلتاعب وجتعلهم "حييون يف أحبلم يقظة رلنحة تبعدىم عن واقعهم حينا وحتثهم على 

 1السعي حينا آخر ألهنا دتنيهم بتغَت حاذلم" 

كوهنم مستمعُت شلتازين، وىم مولعون باحلكايات ذات الطابع اخلرايف  اس استجابةواألطفال ىم أكثر الن

أكثر من غَتىا ألهنا تناسب خياذلم النامي، وىم أكثر الناس تأثرا بأحداث احلكاية، ولقد ف طر اإلنسان على 

"ومن  2وادلعارفحب القصص وعوادلها، كما أصبحت القصة أسلوبا حديثا لًتبية الصغار وتعليمهم شىت العلوم 

ىنا فإن علماء التحليل النفسي يشبهون أحداث احلكاية مبا يراه النائمون يف األحبلم، أمنيات تتحقق، وغايات 

نة،  ، ويشارك ادلستمعون وال سيما األطفال مآسي ادلظلومُت فتبدو وجوىهم مكسورة حزي3تصبح يف متناول اليد"

حتقيق أىدافهم، فًتتسم االبتسامة على وجوىهم ليعودوا بعد ذلك  الظلمة وبالتايل كما يفرحون النتصارىم على 

إىل عادلهم الواقعي بعدما سافروا مدة من الزمن إىل عامل مسح ذلم بتحقيق "تلك الرغبات الدفينة يف أحداث 
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اعب وبالتايل نستنتج أن احلكاية الشعبية تد4ووقائع ال يسمح هبا العرف والتقاليد أو اإلطار احلضاري العام"

مشاعر الطفل لتزرع فيو حب اخلَت ونصرة ادلظلوم والسعي وراء حتقيق األىداف وفق ما يتوافق مع النفوس السوية 

 ادلفطورة على ذلك.

من أكثر احلكايات الشعبية اليت يولع هبا األطفال "حكايات الغيبلن" والغول كائن خرايف شغل الذىنية 

روح ادلعجمية فهي جتمع أن الكلمة تعٍت اذللكة وادلوت واذلول وقد جاء يف البشرية وال سيما العربية منها، أما الش

 5الشيء واغتالو: أىلكو وأخذه من حيث مل يدر" لسان العرب "غالو

ب الغول وعامل الغيبلن يف احلكاية الشعبية اجلزائرية ال خيتلف عن عامل اإلنسان فهم عائلة مكونة من األ

لديهم األقارب، وىم أغنياء ديتلكون ادلال والسكن الواسع ادلريح والثروة احليوانية واألراضي واألم الغولة واألبناء و 

وال شك أهنا حتصلت عليها من النهب والسرقة واالحتيال، إضافة إىل ىذا فهي تعيش مع اإلنسان وتتخذ شكلو، 

كل وادلبيت وىم يعون أهنم بُت وقد يلجأ إليها من ال أحد لو وضعفاء الناس وفقراؤىم طلبا للعمل مقابل األ

الغيبلن فيحًتسون من أن يكونوا غذاء ذلا، وأحيانا ال يعي حقيقتها إال إذا كان حذقا فبلحظ كثرة األنياب لديها 

 6أو تغذيتها من اللحم البشري

حياول التغلب  ، فهوي بلحظ من خبلل حكايات الغيبلن ذلك الصراع الدائم بينها وبُت اإلنسان      

عليها وعلى قوهتا، حيث أن أبطال حكايات الغيبلن "إذا وقعوا يف ورطة، وأحاطت هبم اخلطوب والنوائب مصوبة 

 7سهامها للقضاء عليهم اجتهوا إىل احليلة والدىاء"

                                                           
 ومابعدىا        171القصة ووظيفتها، منشأة ادلعارف ،دت، اإلسكندرية ،ص عز الدين إمساعيل، القصص الشعيب يف السودان ،دراسة يف فنية4
                                                      409،ص1990ابن منظور اإلفريقي ادلصري، لسان العرب، غول،اجمللد احلادي عشر،بَتوت، 5
 83،ص2001دانية، رسالة ماجستَت،سلطوط، إشراف ليلى قريش، جامعة اجلزائرنبيلة بلعبدي، احلكاية الشعبية يف منطقة الشلف ،دراسة مي6
                                                                                            20يوسف أمُت قصَت، حكايات وفلسفة، مرجع سابق، ص7
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ن يف وادلقصود من توظيف الغيبلن يف احلكايات الشعبية ىو الرمز إىل الرجل أو ادلرأة الشريرين ادلفسدي    

اجملتمع، وأما تغذية الغيبلن من اللحم البشري نعتقد أهنا صورة رلسدة لؤلذى الذي يلحقو اإلنسان بأخيو 

، فيكون شخصا خَتا بطبعو وسريرتو وقد يتوصل الطفل عند مساعو ىذه احلكايات إىل ىذا االستنتاج اإلنسان، 

قد يكون رمزا إىل الطبقية ادلوجودة يف اجملتمعات وأما دتتع الغيبلن مبتطلبات العيش من سكن وأراضي الصافية ،

شلثلة يف السيد والعبد، أو رمزا إىل اإلقطاعيُت مبلك األراضي، أو إىل احلكام ادلستبدين الذين يظلمون وجيورون 

على الضعفاء من أجل إرضاء أنفسهم اجلشعة "وذلذا رمز إليهم بالغيبلن ادلتوحشة، ألهنم ديتصون ثروات اجملتمع 

عادتو كما يفًتس الغيبلن البشر ويأكلون حلومهم، والدليل على صحة ىذه النظرية أن احلكاية تتطرق إىل وس

  8ذكرىم يف حوادث كثَتة حبيث ال دييزىم الباقون عن البشر"

ذتة منط آخر يتناول شخصيات ال إنسانية وىي حكايات احليوان اليت تروى دلغزى تعليمي وخلقي، 

ة األوىل، إذ يرى األستاذ أزتد أمُت أن ىذا النمط القصصي ظهر يف عصور استبد فيها وغرضها سياسي بالدرج

أو نقد، فبل أقل من  ادللوك واحلكام "وإذا كانت احلكام تأخذىم العزة باإلمث ويستعظمون أن يصرح ذلم بنصح

 9ح صلاة من الضرر"وضع النصيحة على لسان البهائم، وإذا كان يف التصريح تعريض احلياة للخطر ففي التلمي

جان )يريد إببلغها للمتلقي، فالشاعر الشهَت  وما من مؤلف أو مبدع حلكاية احليوان إال ولو غرض ورسالة

يرى يف خرافاتو اليت ألفها على لسان احليوان أن "قوامها عنصران ديكن أن نسمي أحدمها جسما (دي الفونتُت 

وقد جتعل ىذه احلكايات من الطفل  10هو ادلعٌت اخللقي للحكاية"واآلخر روحا، فاجلسم ىو احلكاية، أما الروح ف

مبدعا يف عامل الكتابة األدبية ، أو منتجا سينيمائيا لو من اخليال ما خيولو لكتابة سيناريوىات شيقة وناجحة ، أو 

                                                           
                                                                                              51يوسف أمُت قصَت، حكايات وفلسفة، مرجع سابق، ص8
 .  222، ص1972، القاىرة ،9، مكتبة النهضة ادلصرية، ط1أزتد أمُت، ضحى اإلسبلم، ج9

 .301،ص1945، أزتد أمُت وزكي زلمود، قصة األدب يف العامل،اجلزء الثاين،مطبعة جلنة التأليف والنشر،القاىرة10
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سهام يف تربية جيعل منها أفبلما للرسوم ادلتحركة اليت يكون ذلا وقعا خاصا يف نفوس األطفال وبالتايل يكون اإل

 النشء على القيم اإلنسانية السامية.

وقد يوحي ىذا النمط من القصص إىل عقل الطفل ادلستقبل التساؤل عما إذا كانت ىناك لغة تتفاىم هبا 

احليوانات مث البحث ضمن نصوص القرآن الكرمي ليكتشف أن للحيوانات والطيور واحلشرات لغتها اليت تتفاىم هبا 

و تعاىل "حىت أتوا على واد النمل قالت منلة يا أيها النمل ادخلوا مساكنكم ليحطمنكم سليمان انطبلقا من قول

علي وعلى اليت أنعمت وجنوده وىم ال يشعرون، فتبسم ضاحكا من قوذلا وقال ريب أوزعٍت أن أشكر نعمتك 

 11مل صاحلا وأدخلٍت برزتتك يف عبادك الصاحلُت"عوالدي وأن أ

وواضح إذن أن للحيوانات والطيور لغة تتواصل هبا انطبلقا من النصوص القرآنية اليت ال يأتيها الباطل وال 

 12يعًتيها شك، وىذا ما تأكد منو الكثَت من العلماء إثر إجراء جتارب عديدة على سلتلف احليوانات 

ادلعبود وادلعُت وادلقدس، ىكذا شغل اإلنسان باحليوان منذ و جد على وجو األرض، فكان لو األنيس و 

ويرجع سبب ذلك إىل أن "عقل اإلنسان األول كان أقل مقدرة على التعليل الصحيح وأضعف من أن يفهم 

األشياء احلقيقية، فاعتقد يف احليوان اعتقادات متعددة، منها أن للحيوان روحا مثل روحو، وأهنا تبقى بعد موتو، 

 13لشر، فكان من الطبيعي أن يقًتب إىل قوة اخلَت، وأن يسًتضي قوة الشر"وتكون قادرة يف احلالتُت على اخلَت وا

                                                           
                                                                                                                                19، 18سورة النمل، اآلية  11
 .67،ص1991، دار الشروق،  بَتوت، 1ينظر: فاروق خورشيد، عامل األدب الشعيب العجيب، القاىرة ،ط12
 .9،ص1951عبد الرزاق زتيدة، قصص احليوان يف األدب العريب، مكتبة األصللو ادلصرية، القاىرة، 13
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لذا كان من الطبيعي أن تنشأ حكاية احليوان يف كل اجملتمعات ويف كل أضلاء العامل، ذلك ألن اإلنسان 

واحليوان كبلمها ضروري لآلخر، وكان من البداىة بأن يضفي القصاص للحيوان الصفة اليت ال ديتلكها وىي 

 14النطق، وىذه احلكايات "تنشأ فطرية يف أدب الشعب، مث تأخذ يف االرتقاء إىل ادلرتبة األدبية"

ومن إجيابيات حكاية احليوان كنمط من أمناط احلكاية الشعبية أهنا تشغل خيال الطفل لتخرجو من دائرة 

رمزية غرضها تعليمي وتربوي  االستمتاع والتسلية إىل رلال التساؤل والبحث والتأليف واالستنتاج أهنا حكاية

 وسياسي يراد من ورائها شخصيات وحوادث إنسانية وليست حيوانية.

ىناك منط من احلكايات الشعبية ي عترب من أغٌت األمناط باخليال واخلوارق، ذللت فيو الصعوبات وىو 

كما أهنا بقايا تأمبلت الشعب احلكاية اخلرافية اليت يعرفها فريدريش فون دير الين بأهنا "بقايا معتقدات شعبية،  

احلسية، وبقايا قواه وخرباتو حينما كان اإلنسان حيلم ألنو مل يكن يعرف، وحينما كان يعتقد ألنو مل يكن يرى، 

 15وحينما كان يؤثر فيما حولو بروح ساذجة غَت منقسمة على نفسها"

رية، واالستعانة بالشخوص من أجواء احلكاية اخلرافية وجود عناصر السحر كاستعمال األدوات السحو 

البلإنسانية ذات الصفات والقدرات اخلارقة كاجلان والغيبلن اليت قد تساعد اإلنسان يف اجتياز ادلصاعب، ففي 

قصة "ىارون الرشيد" اليت رتعناىا من منطقة الشلف ي طلب من البطل مطالب تعجيزية تتمثل يف تفاح العالية 

ادلرة الثانية ي طلب منو حليب اللبؤة يف جلد ابنها، فيستخدم البطل خادتو بنت منصور من وراء سبعة حبور، ويف 

، ولطادلا كان اخلامت السحري عنصرا مهما ميز عامل الليايل يف 16السحري الذي إذا حركو ظهر لو اجلان ملبيا طلبو

 17ناصر السحرقصص ألف ليلة وليلة، ومن ىنا يظهر لنا العامل التجريدي للحكاية اخلرافية الذي دتلؤه ع

                                                           
 .8، ص1976نفوسة زكريا سعيد، خرافات الفونتُت يف األدب العريب، مؤسسة الثقافة اجلامعية،  اإلسكندرية، 14
 .23، ص1973، دار القلم،بَتوت،1لدين إمساعيل ،طفريدريش فون دير الين، احلكاية اخلرافية، تر:نبيلة إبراىيم، تح: عز ا15
 .105ينظر:نبيلة بلعبدي، احلكاية الشعبية يف منطقة الشلف،دراسة ميدانية، مرجع سابق،ص16
 .63ينظر:نبيلة إبراىيم، أشكال التعبَت يف األدب الشعيب، دار طباعة مصر للطباعة والنشر، القاىرة دت،ص17
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أما حكاية "ازلمد بن السلطان" تروي أن شابا أراد الزواج من امرأة حسناء لكنها تعرضت دلكيدة من     

قبل ابنة عمها الذميمة اليت ختلصت منها وذىبت مكاهنا، وأما العروس احلسناء فقد حتولت إىل زتامة، وانطبلقا 

جتيز حتول اإلنسان إىل حيوان، وىذه بالتناسخ و ة اليت تؤمن من ىذا احلدث نلمح بوضوح دلبلمح العقيدة الروحاني

احلمامة إذا بكت ىطل ادلطر وقصف الرعد وغامت السماء، وإذا فرحت أشرقت الشمس وتساقط الذىب، وىذا 

مرده إىل األسطورة القائلة أن فيضان النيل كان بسبب دموع إيزيس على أوزوريس، كما جاء من خبلل األسطورة 

 18س إىل بقرةحتول إيزي

وتروي حكاية "ودعة" ادلعروفة يف القطر اجلزائري حبثها عن إخوهتا السبعة، فَتسلها والدىا مع العبد واألمة، 

ويعطيها إبزديا سحريا يتكلم وحيميها شر مرافقيها، فقد حاوال مرارا إيذاءىا، لكنها كانت ت كلم اإلبزمي وتقول لو: 

أيها العبد احلمار سأحلق بك وأعاقبك، إىل أن قاما بدفن ىذا اإلبزمي وناال  انظر يا أيب، فكان يرد اإلبزمي: امض

من ودعة وغطساىا يف مياه العبيد فصارت سوداء وغطست اخلادمة يف مياه األحرار لتصَت بيضاء وت قدم لئلخوة 

 على أهنا ودعة.

عن بعد فالفكرة كانت  يف ىذه احلكاية إشارة ىامة إىل رغبة اإلنسان يف إجياد وسيلة اتصال وتواصل

فالبداية رلرد خيال، لكن مستقبلي ىذة القصص من ذوي العقول احلذقة وىم أطفال يستهويهم عامل احلكاية 

بو سوى يهم وما اذلاتف النقال الذي نتواصل اخليايل اخلارق الذي ال يعًتف بادلستحيل اختمرت ىذه الفكرة لد

مر نفسو بالنسبة جلواز طَتان اإلنسان جملرد استعمال أداة سحرية، جتسيد لفكرة كانت تعد ضربا من اخليال، واأل

الذي جتسد يف العصر احلديث بعد عديد احملاوالت اليت باءت بالفشل إىل االخًتاعات العظيمة رلسدة يف 

ومصباح عبلء الدين السحري الذي يسكنو العفريت الطائرات والصواريخ، فاخليال ىو أول خطوة ضلو اإلبداع، 

ذي حيقق األماين جسده العلماء ادلبدعون يف اخًتاع احلواسيب اليت دتكننا من معرفة أي معلومة من كل مكان ال

                                                           
 .114، ص1985، مطبعة احلكومة، الكويت، 1ة الكويتية، دراسة مقارنة، طينظر:صفوت كمال، احلكاية الشعبي18
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جعلت العلماء الفيزيائيون يف قصص ألف ليلة وليلة وزمان ، وطاقية اإلخفاء اليت حتجب اإلنسان عن األنظار 

ر ، ومن ىنا يتأكد أن كل سلًتع وعامل مبدع جيتهدون يف  حبوثهم من أجل صنع مبلبس ختفي مرتديها عن األنظا

لذا    .ويبحث ذلا عن تأسيس علمي عل منها حقيقة ملموسة ن احلكايات الشعبية ال بد أن جيتشبع باخليال م

علماء النفس واالجتماع على ضرورة تنشئة الطفل على مساع احلكايات والقصص ذات الطابع اخلرايف، وزرع يصر 

بذور اإلبداع منذ الصغر من خبلل اإلفبلت من حدود الواقع الذي ضلياه، وىو األمر الذي يغفل عنو األولياء 

قدم  لو جيعل منو شخص جاف زلدود من خبلل التعليم الدقيق ادلواقعي مادي ذلك ألن حصر الطفل يف عامل  

كايات شعبية وىم صغار، سوف الطموح، ويؤكد ادلختصون النفسانيون والًتبويون أن األطفال الذين مسعوا ح

حلكمة واألدب على قدر يف أعماذلم حىت وإن ختصصوا يف شعب علمية، إضافة إىل أهنم ينالون منها ا يبدعون

 لذي ينفر منو كل األطفال.ااإلجباري ذلك التلقُت عقوذلم عكس 

ولؤلطفال عامل خاص فيو من احلركة واأللوان واخليال، ويأيت الدور على ادلتخصصُت يف الكتابة لؤلطفال 

ليشبعوا رغبات ىذه الرباعم من خبلل عادلها ادلفضل، ومبا أن رواية القصص الشعيب قل تداوذلا ديكن أن نعوضها 

تأثَت اإلجيايب على تكوين الطفل النفسي والثقايف ومن ذتة اإلبداعي، وي عرف بالكتابة ادلسرحية اليت ذلا كامل ال

مسرح الطفل على أنو جنس من األجناس األدبية ادلوجهة لو قصد تنمية ثقافتو وتنمية جوانبو العقلية والوجدانية، 

رحلة معينة من عمر وإشباع حاجاتو كما يزوده بأمناط من السلوك الذي يزيد يف خربتو. ومسرح الطفل يتوجو دل

 19اإلنسان وىو وسيط من وسائط نقل الثقافة إىل األطفال

ويرى البعض أن ىذا اجلنس نشأ منذ القدم وكما يقول الدكتور أزتد زلط "إن ميبلد ذلك اجلنس، قد أ لقي 

 20يف تربة األدب الشعيب، مث توىل األدب الرمسي رعايتو ومنوه من خبلل إسهامات ادلبدعُت..."

                                                           
 .102،ص1995، الدار الدولية للنشر والتوزيع،1ينظر:مفتاح زلمد ذياب، مقدمة يف ثقافة وأدب األطفال،ط19
 .14،ص1994للجامعات ادلصرية مكتبة وفاء  دار النشر 1أزتد زلط،أدب األطفال بُت أزتد شوقي وعثمان جبلل،ط20
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احلكاية الشعبية أرتل إبداع خيايل توّصل إليو اإلنسان، فهي نتاج جتارب اإلنسان يف احلياة تنتقل من تعّد 

(  عندما قال 1955 -1879) العامل  ألربت أنشتاين شفوية، وقد أكد ذلكجيل آلخر عن طريق الّرواية ال

و إنسان عمل حبرّية. وذلذا يلقى يوًما: "اخليال أىّم من ادلعرفة" كما كان يقول كل ما ىو عظيم وملهم صنع

موضوع اخليال اىتماًما واسًعا من قبل الباحثُت، خصوًصا يف حقل علم النفس ادلعريف الذي يرّكز حول كشف 

طبيعة العبلقة بُت اخليال واإلبداع، وال صلد خَتا من احلكاية الشعبية ذات الطابع اخلرايف اخليايل لنقّدمها زاًدا 

 يف اجملتمع.     ذتارا طيبةي دون شكٍّ سيؤيت أ ك لو طفالنا، والذمعرفًيا وثقافًيا أل
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