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شـــــكــــر
الحمد هلل الذي أنار لنا درب العلم والمعرفة ،وأعاننا على
أداء هذا الواجب ووفقنا إلى إنجاز هذا العمل.
نتوجه بجزيل الشكر واالمتنان إلى األستاذ المشرف "بن
زياني زين العابدين" الذي لم يبخل علينا بتوجيهاته
ونصائحه القيمة التي كانت عونا لنا في إتمام هذا
العمل.

إهــــــــــــــــداء
إلى من ال يمكن للكلمات أن توفي حقهما ،إلى والدي
العزيزين حفظهما اهلل.
إلى إخوتي محمد وخليل وعائالتهم الصغيرة ،إلى أخي بالل.
إلى كل األصدقاء ،ومن كانوا برفقتي ومصاحبتي طيلة
مشواري الدراسي.
والى كل من لم يدخر جهدا في مساعدتي.

أمينة

إهــــــــــــــــداء
إلى من أشتاق إليها بحنين أمي.....رحمها اهلل
إلى والدي العزيز حفظه اهلل لي وأطال في عمره.
إلى إخوتي:مريم ،فاطمة،يوسف،مصطفى.
إلى زوجي فيصل أدامه اهلل لي والى عائلته.
إلى رفيقة العمر أمينة وعائلتها.
إلى كل أحبائي ،إلى كل من مد لي يد العون
شك ار...جزيل

سعاد

مـقـدمـة

مقــدمـة:
تعتبر الحكاية الشعبية من أبرز أشكال التعبير في األدب الشعبي ،بفضل أسلوبها القصصي
المتنوع والمدهش ،الذي يحمل بين طياته أبعاد رمزية ،وأخرى تصريحية ،وعدت الحكاية الشعبية
شكال أدبيا قديما ،عرفتها المجتمعات اإلنسانية منذ القدم محتلة لمكانة متميزة في حياتها الرتباطها
بحياة اإلنسان ،ومازالت موجودة في مجتمعنا في هذا اليوم ،تميزت بالشفاهة دون الكتابة تناولتها
األجيال عن طريق الرواية الشفوية.
ومن بين الدراسات القيمة التي تناولت الحكاية الشعبية الدراسة البنيوية التي أعطت أهمية
كبيرة لنص الحكاية والتصقت بها ،حيث شهدت بفضلها الدراسات الشعبية قفزة نوعية نحو األمام،
وعلى ضوء هذا قمنا بدراسة الحكاية الشعبية تحت عنواننا الموسوم ب ـ "مورفولوجية الحكاية
ان َو ْخ َوالُوا َس ْب َعة" -أنموذجا"-
الشعبية في منطقة سور الغزالن" َح َب َح ْ
ب ُرَم ْ
ويرجع سبب اختيارنا لهذا الموضوع إلى سببين أحدهما ذاتي واآلخر موضوعي ،فيعود
السبب الذاتي إلى ميلنا للحكاية الشعبية ،لما تتميز به من عنصر التشويق في طريقة اإللقاء و
بساطة الكلمة ،حيث يتم تداول هذا النوع بكثرة في األوساط الشعبية في منطقتنا ،وهذا ما دفعنا إلى
هذا البحث ،بغية المحاولة في الحفاظ على هذا النوع من التراث الشعبي الذي بات مهددا بالزوال
واإلندثار.
أما السبب الموضوعي فيتمثل في :ندرة الدراسات في هذا المجال وباألخص الدراسة
المورفولوجية للحكاية الشعبية في منطقتنا إذ حاولنا لفت االنتباه لها.
و الهدف من إنجاز هذا البحث هو التعريف بأحد أنواع التراث الشعبي في المنطقة.

أ

وينطلق بحثنا من إشكالية مفادها :إلى أي حد يمكن تطبيق منهج بروب على الحكاية الشعبية
في منطقتنا؟.
ولإلجابة على هذه اإلشكالية رسمنا خطة بحثنا كالتالي :مقدمة ،ومدخل ،وفصلين وخاتمة.
تطرقنا في المدخل إلى التعريف بالمنطقة تاريخيا ،جغرافيا ،إقتصاديا ،ثقافيا ،وتناولنا في
الفصل األول المعنون بـ":الحكاية الشعبية والتحليل المورفولوجي"تحديدات ومفاهيم" إلى :أوال مفهوم
الحكاية الشعبية ،وثانيا إلى التحليل المورفولوجي ،أما الفصل الثاني المعنون ب":التحليل
وخ َوالُوا َس ْب َعة" فخصصناه لدراسة نموذج حكائي مورفولوجي،
ان ْ
المورفولوجي لحكاية " َح ْب َح ْ
ب ُرَم ْ
وانتهى البحث بخاتمة تبرز أهم النتائج المتوصل إليها.
إستعنا في دراستنا على المنهج البنيوي الشكالني الذي يتعامل مع داخلية النص ،ومن بين
أهم المناهج وأكثرها شيوعا وانتشا ار هو المنهج المورفولوجي الذي أقره "فالديمير بروب" ،إذ ينطلق
في دراسته للحكاية الشعبية اعتمادا على بناءها الداخلي ،باعتبارها بنية مركبة معقدة التركيب يتم
استخراج آليات الربط فيها عن طريق التحليل والتفكيك ،حيث اعتمد بروب في منهجه على نموذج
حكائي وهو الحكاية الخرافية الروسية ،مستخرجا منها ما أسماه بالمثال الوظائفي ،فركز على الشكل
والمضمون ،كما فرق بين جانبين األول :هو فعل الشخصية ،والثاني الشخصية التي تقوم بهذا
الفعل ،وهذا ما اعتمدناه في تحليلنا باستخراج الوظائف ،والدوائر الفاعلة ،وغيرها كما أضفنا أيضا
بعض أطروحات غريماس إستعنا من خاللها برسومات توضيحية إلبراز بنية الشخوص داخل
الحكاية.

ب

ارتكزنا في بحثنا على مجموعة من المصادر والمراجع،أهمها ":مورفولوجيا القصة""لفالديمير
بروب" ،مدخل إلى نظرية القصة تحليال وتطبيقا"،لسمير المرزوقي وجميل شاكر""،األدب الشعبي
بين النظرية والتطبيق"" ،لسعيدي محمد"".
نأمل في األخير أن نكون قد أحطنا بجوانب دراسة الحكاية الشعبية في منطقتنا ،من وجهة نظر
البنيوية الشكالنية.
وال يفوتنا في النهاية إال أن نتقدم بجزيل الشكر إلى األستاذ المشرف"زين العابدين بن زياني" والى
كل من ساعدنا على إنجاز هذا البحث.

ج

تحديد منطقة سور الغزالن تاريخيا وجغرافيا واقتصاديا وثقافيا.
 -1اإلطار التاريخي لمنطقة سور الغزالن .
أ -التسمية .
ب -تسميات المنطقة عبر التاريخ .

 -2اإلطار الجغرافي للمنطقة :
أ -الموقع .
ب -السكان .

 -3اإلطار االقتصادي للمنطقة.
 -4اإلطار الثقافي للمنطقة.

مدخل

تحديد منطقة سور الغزالن تاريخيا جغرافيا اقتصاديا وثقافيا.

-1اإلطار التاريخي لمنطقة سور الغزالن :
أ -التسمية :
البد لنا قبل الوقوف على التحديد الجغرافي للمنطقة أن نقدم سبب تسميتها:
إسمها سور الغزالن بكسر الغين ،األغلب والشائع بين غير سكان المنطقة نطقها بفتح الغين وهذا
خطأ ،وتنسب التسمية إلى السور المحيط بها والغزالن النوافذ الموجودة بالسور ،تظهر بحجم كبير
من الخارج وضيقة من الداخل ،يبلغ طوله 3كلم وسمكه  07سم ارتفاعه يتراوح مابين 5مترالى
17متر ،ويشكل السور مستطيال مزودا بأربعة أبواب ،في وسط كل جهة محصن بأصناف أبراج

1

وترجع هذه األبواب للعهد االستعماري وضعته القيادة العسكرية تحت مشروع "حصن المدينة" :
 باب الجزائر  :الجهة الشمالية  1555م. باب بوسعادة  :الجهة الجنوبية  1555م. باب سطيف  :الجهة الشرقية  1550م. باب المدية  :الجهة الشمالية الغربية  1555م. -باب األحد  :الجهة الغربية فتح لضرورة السوق األسبوعية .

2

ألحقت هذه التسمية بالمنطقة وارتبطت بها ارتباطا وثيقا لسبب واحد هو المتعلق بهذه األسوار
المحيطة بالمدينة ،واألبواب التي زادت في المنظر حلة جميلة ،زينت المنطقة منذ فت ارت قديمة من
التاريخ « ،ويقال سواء من طرف المؤرخين أو من طرف الرحالة العرب والغربيين الذين مروا بهذه
المنطقة فأنهم لم يعطونا تلك الصورة الكاملة عنها ،واغلب الظن أنها وجدت مع وجود اإلنسان ،إال
1
2

هذه المعلومات مأخوذة من أرشيف البلدية(مصلحة البناء والتعمير).-عمر بوجردة ،سور الغزالن تاريخ وحضارة ،دار الكتاب العربي ،القبة ،الجزائر ،ط ،7770 ،1ص.191

11

مدخل

تحديد منطقة سور الغزالن تاريخيا جغرافيا اقتصاديا وثقافيا.

أن المؤرخين يقولون أنها تأسست في القرن السادس عشر قبل الميالد ،وهذا يعني أنها موجودة في
عمق التاريخ »، 1إذن فهي تعبر عن وجودها ببقايا تلك اآلثار والحضارات القديمة.

ب-تسميات المنطقة عبر التاريخ :
أطلقت على المنطقة عدة تسميات وكانت كل تسمية خاصة بفترة زمنية مرت على هذه المنطقة
ومن بين هذه الفترات نذكر بعضاً منها :
 )1أثناء فترة الفينيقيين (  1111-457ق.م)  :لقبت بمدينة (تبلبال) نسبة لفئة من السكان
كانوا يعبدون النار وكانت أول عنصر بشري يقيم بالمنطقة ،حولها بعدها الفينيقيين إلى أكبر
مركز تجاري هام تباع فيه كل أنواع األخشاب واألعشاب الطبية.

2

 )7فترة ملوك البرابرة ( 115 – 457ق.م)  " :خالل هذه الفترة عرفت بمدينة العناصر Les
 sourcesلكثرة تواجد المياه بها ،3وخاصة أن المنطقة توجد بها سلسلة من الجبال منها جبل
ديرة «،خضعت المنطقة إلى نفوذ الملك البربري غوال،فكانت بذلك أحد المراكز التي تم بها
االنتصار ،والمكان القديم لها أو المركز هو حي صالح عبد العزيز حاليا ،والمقبرة الرومانية
المتواجدة بمكان قاعة العالج لهذا الحي ،ولقد عثر على هذه المقبرة و وجدت بعض
المخطوطات ومكتوبات في هذا الشأن » «،4وفي هذه المرحلة بالذات تكبدت المدينة بما يسمى

-1حمري بحري ،الرجم بالكالم ،إتحاد الكتاب الجزائريين ،الجزائر ،ط ،7773 ،1ص.05
2
3

 ينظر ،عمر بوجردة ،سور الغزالن تاريخ وحضارة ،ص.75 -المرجع نفسه ،ص.75

 -4عمر بوجردة ،سور الغزالن تاريخ وحضارة ،ص.33

17

تحديد منطقة سور الغزالن تاريخيا جغرافيا اقتصاديا وثقافيا.

مدخل

حرب استقبال الفوندال لمدة  175سنوات أي فرض الديانة المسيحية ،وبعد هذه المدة ثار شعبها
على نظام المجتمع المتفشي الجائر من أجل التحرر».1
 (3فترة الحضارية الرومانية ( 745-115ق.م) «:لقبت بأوزيا وكانت العاصمة األولى
الرومانية بإفريقيا » ،2ومن حوادث تلك الفترة الثورة التي قادها البطل البربري "تاكفاريناس"،
وقد توفي بالمنطقة وضريحه متواجد داخل الثكنة العسكرية القديمة حاليا«،وقد حملت
المدينة هذا االسم تيمًنا بآلهة الخير والبركات "أوزينوس" في العهد الروماني »،3وال تزال إلى
يومنا هذا بعض الحجارة ،والنقوش ،والرسومات ،التي تخلد التاريخ ،واإلرث الحضاري
للمدينة .
بقيت المنطقة على نفس االسم في «العهد العثماني ( )1537-1515حيث ال تزال أثار سجن
سبع بن عودة ،4الذي أقامه حسن باشا أثناء حكمه كان عبارة عن محكمة عسكرية 5جهوية
سرية». 6.

ETUDE HISTORIQUE SUR LA VILLE D´AUMALE DEPUIS SA FORMATION -1
JUSQU´A NOS JOUR(MONOGRAPHIE DE LA VILLE D´AUMALE)1986 .p.19
-2عمر بوجردة ،سور الغزالن تاريخ وحضارة ،ص.30

ETUDE HISTORIQUE SUR LA VILLE D´AUMALE DEPUIS SA FORMATION -3
JUSQU´A NOS JOUR(MONOGRAPHIE DE LA VILLE D´AUMALE).p05.

 -4سبع بن عودة :بقيت بعض أطالله بمزرعة اإلخوة بكوش ،تقع خارج المدينة طريق سوق حمزة7كلم ،فهو تحت
األرض ،والمناطق التي يقع بها اإلعدام :حفرة الروسر بأوالد مريم ،وأوالد جالل ،وأوالد قمرة ،ريدان .للمزيد :ينظر
عمر بوجردة ،سور الغزالن تاريخ وحضارة ،ص.67،68

 -5محكمة عسكرية جهوية سرية :تقوم هذه المحكمة بمحاكمة األحكام السرية  ،والخاصة بالدولة ،يشرف عليها 70
قضاة ،وفيها تكون اإلجراءات التنفيذية ،من اإلعدام ،أو المؤبد ،أو األشغال الشاقة .للمزيد ينظر ،المرجع نفسه،

ص.55

 -6نفسه ،ص.55
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تحديد منطقة سور الغزالن تاريخيا جغرافيا اقتصاديا وثقافيا.

 )7فترة االستعمار الفرنسي ( : )1611-1341أطلق عليها اسم أومال في هذا العهد وذلك نسبة
إلى الدوق أومال ،ابن أخر ملوك فرنسا "فليب األول"  ،1وقد كانت واحدة من أهم المراكز التي
أوالها الجيش االستعماري عناية  ،نظ ار لموقعها االستراتيجي  ،وقد كان على رأسها جنراالت واحد
يروح وأخر يجئ .2
دمر المستعمر الغاشم الكثير من اآلثار  ،ولعل أبرز ما دمره الحنيات المائية 3التي كانت
ثمانية ولم يبقى منها سوى واحدة في يومنا الحالي ،ولكن تبقى هذه المدينة من خالل أسمائها
وألقابها عبر تاريخها المجيد ،تبلبال  ،العناصر  ،التراء ميروس  ،القصر  ،أوزيا  ،أومال وغيرها
تلك هي سور الغزالن في األخير.
 -7اإلطار الجغرافي للمنطقة :
أ-الموقع :سور الغزالن من المدن الوسطى تقع في الجنوب الشرقي للجزائر ،على طريق
بوسعادة التي تفصلها عنها  157كلم ،وتبعد عن والية البويرة بـ ـ  37كلم ،يحدها شماال بلدية عين
بسام والروراوة ،ومن الجنوب (سيدي عيسى) والية المسيلة ،وشرق دائرة برج أخريص وغربا والية
المدية.
كانت المنطقة قبل التقسيم اإلداري سنة  1901تابعة لوالية المدية ،وتشمل الجهة الجنوبية لوالية
البويرة ومع التقسيم الجديد  1997أصبحت تصم ستة بلديات وهي :

ETUDE HISTORIQUE SUR LA VILLE D´AUMALE.p21.-1
 -2حمري بحري ،الرجم بالكالم ،ص.05

 -3الحنيات المائية :تبعد عن مركز المدينة ب7كلم ،تتواجد بالمكان المسمى "األقواس" ،تعود إلى الفترة الرومانية
على حسب ما يقال كانت تستعمل لتمرير الماء إلى السكان في المدينة القديمة .للمزيد ينظرETUDE :

HISTORIQUE SUR LA VILLE D´AUMALE.p.41
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تحديد منطقة سور الغزالن تاريخيا جغرافيا اقتصاديا وثقافيا.

ديرة  :تبعد ب ـ ـ  77كلم عن المقر .
ريدان  :تبعد ب ـ ـ  15كلم عن المقر .
المعمروة  :تبعد ب ـ ـ  37كلم عن المقر .
الحاكمية  :تبعد ب ـ ـ  11كلم عن المقر .
الدشمية  :تبعد بـ ـ  11كلم عن المقر .1
تتربع منطقة سور الغزالن على مساحة  15711.5م ²وتضم كثافة سكانية تقدر بـ ـ 57177
نسمة (حسب احصائيات  )7775علما أن  10773نسمة تسكن وسط المدينة.

2

ب -السكان:
فيما يخص النسيج السكاني للمنطقة فسكانها يشكلون أعراش 3من أصل عربي ،وليس لهم في
البربر 4إال نسبة العرفية ،ممزوجة ببعض قبائل بني هالل ،والرياح ،والزغبة الذين امتزجوا مع
بعض ،فاستوطنوا بالمنطقة وأقاموا بها  ،5وما يميز لهجة المنطقة قلب الغين قافا ،وتبقى لكل
منطقة لهجتها الخاصة .

-1معلومات مأخوذة من أرشيف البلدية( ،مصلحة البناء والتعمير).

( PRESENTATION DE LA COMMUNE DE SOUR EL GHOZLANE-2مصلحة البناء والتعمير)
3

 -أعراش :هي مجموعة قبائل ،وفي منطقة سور الغزالن أهم عرشين هما ،عرش أوالد إدريس ،وعرش أوالد

فارهة ،ثم تلتها عدة عروش صغيرة مثل:أوالد مريم ،أوالد سالمة...الخ.

4

 -البربر :هم أشبه الناس بالعرب لقاءاً ونجدة ،وصب اًر ،وفروسية ،وسماحة ،وبادية ،غير أنهم أغدر الناس ال وفاء

لهم وال عهد .للمزيد ينظر:عبد الرحمن بن محمد الجياللي ،تاريخ الجزائر العام ،ج ،1دار مكتبة الحياة الجزائر،

ط ،1955 ،7ص.57

 -5ينظر:عمر بوجردة ،سور الغزالن تاريخ وحضارة ،ص.717
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-4اإلطار االقتصادي للمنطقة :
تتوفر المنطقة على مخزون متجدد من المياه الجوفية التي تمون بمياه األودية المنحدرة من
الجبال التلية منها  :جبل ديرة  ،وهو ماساهم في تنشيط الحركة الفالحية والزراعية للمنطقة التي
وجدت فيها الجماعة الشعبية متنفسها وغايتها ،كما تتميز بطابع متنوع بين الفالحي والرعوي حيث
يترعرع هذا الطابع على منطقة متنوعة التضاريس ،تمتاز بها الجهة الشرقية وتعتبر منطقة "ديرة"
منطقة فالحية بامتياز ،تشتهر بغرس األشجار المثمرة مثل  :اللوز،التين،الزيتون التفاح ،كما أن
إهتمام جل الجماعات كان منصبا أساسا على زراعة القمح ،والشعير وتشتهر الجهة الغربية
"الحاكمية " بتربية المواشي خاصة األغنام واألبقار ،وتربية الدواجن وزراعة الخضروات  ،كما تزخر
منطقة " الدشمية " بالطابع الرعوي وتربية األبقار بشكل كبير واألغنام
بشكل أقل وذلك لغطائها الغابي وتنوعه كأشجار البلوط  ،الصنوبر.....الخ ،إذ تعتبر المنطقة همزة
وصل بين الشمال والجنوب  ،بين التل والصحراء .
شهدت المدينة انجازات هامة من بينها مصنع اإلسمنت الذي هو مفخرتها وكذلك مصنع مواد
الصيانة والتنظيف ،حيث يعتبر المركز األول بالوطن ومقر المديرية العامة للمؤسسة الوطنية
والتنظيف  1E.N.A.Dكما يوجد مصنع للصناعات التقليدية كالنسيج والحياكة ...الخ.

 -1عمر بوجردة،سور الغزالن تاريخ وحضارة،ص.105
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 -7اإلطار الثقافي للمنطقة :
إن لكل شعب من شعوب العالم تراثه الفكري الخاص ،ينمو مع نمو الحضارات عندما يهتم
به ،ويتراجع ويضمحل عند قلة االهتمام به  ،مما يؤدي إلى غياب الهوية الثقافية عند شعب معين
وهذا حال منطقة سور الغزالن  ،إذ تراجع محور الثقافة عندهم عكس ما كانت عليه قديما حين
كانت دار السينما تعرض األفالم كل خميس مساءا مع وجود فرقة مسرحية ،حيث « شيدت دار
السينما أثناء االستقالل الفرنسي بأمر من رئيس بلدية أومال عام  1971سميت بقاعة أول نوفمبر
 1951وبنيت وسط المدينة» ،1كما ال ننسى المهرجان العظيم الذي يقام كل  1سنوات " ،مهرجان
أوزيا " يزدهر هذا األخير بمختلف التظاهرات الثقافية ،نجد منها الحرف التقليدية المختلفة الخاصة
بالمنطقة  ،وباألخص يكون المهرجان قائم على عرض الفروسية والقاء خطب شعرية من قبل
الشعراء الكبار الذين تفتخر بهم المنطقة أمثال:
همال عبد الباسط ،2الحاج عياش ، 3خليفي أحمد بن بوشية ، 4الحاج محمد....5الخ  ،وتوجد فرقة
موسيقية شعبية وعصرية منها :الحماسية بقيادة عزيز رباح وأخوته  ،فرقة مسرحية بقيادة وابد

1

-المرجع نفسه،ص.199

 -2همال عبد الباسط :معلم ،عضو الرابطة الوطنية لألدب الشعبي 57 ،سنة ،يسكن بديرة ،شاعر شعبي ،مهتم

بالتراث الشعبي .للمزيد ينظر :يوسف العارفي ،الشعر الشعبي في منطقة سور الغزالن -دراسة أنثوغرافية -رسالة
ماجيستير ،جامعة تيزي وزو ،7717 ،ص.199

3

 -الحاج عياش :البالغ من العمر 51سنة ،القاطن بسور الغزالن ،حي جلول لوصيف،المرجع نفسه ،ص.757

 -4الحاج خليفي أحمد بن بوشية :من مواليد ،1975بسور الغزالن ،منطقة أوالد فارهة،عمره  57سنة ،المرجع
نفسه،ص.719

-5الحاج محمد :صاحب01سنة ،جد،عصامي ،الساكن بديرة ،التابعة إقليميا لسور الغزالن .نفسه ص.757
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وهناك فرق أخرى ،واألنواع األكثر شيوعا بالمنطقة هي :الغائطة ،والزرنة والجواق ،والقصبة
يقول الشاعر " مناد ابن التاتة " في قصيدة " السور " :
يا عالم األحرار يا تارك النوية

مول الوطن يدير للبراني جاه

يا عالم األحرار يا تارك النوية

واللي هرب لعنايتك قولو مقواه

ربي سيدي واه ترجع غربتنا

هذه مدة طويلة السور توحشناه

ويقول " همال عبد الباسط " في قصيدة " وطن المعجزات " :
من وطن الغزالن نوجه رساالت

للشعب بالكل فيها عبارات

ياخاوتي يكفي من الصراعات

ياهلل نبني قاع وطن المعجزات
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عرفت الشعوب منذ القدم وحتى يومنا هذا أنماطا مختلفة من القصص الشعبي منها :األساطير
والسير ،واأللغاز ،واألمثال ،والحكم ،والحكايات ،وهذه األخيرة احتلت مكانة عظيمة بين أفراد شعبها
ألنها ارتبطت بعاداتهم ومعتقداتهم ،ولكن مهما اختلفت تبقى هي ذاكرة الشعب ،وشكل من أشكال
التعبير الشعبي ،قديمة قدم الحضارات ،تناقلها اإلنسان الحاضر من اإلنسان البدائي مشافهة معب ار عن
فكره القديم وعاكسا لحياته ،مازجا معه الخرافة ،ومبدعا في هذا الفن الذي اختلف حوله النقاد وتنوعت
عنه الدراسات ،مما جعل من تحديد تعريفا لها وضبط مصطلحها ليس باألمر السهل.
 -1تعريف الحكاية الشعبية:
نالحظ أن مصطلح الحكاية الشعبية مكون من لفظتين اثنين :الحكاية والشعبية ،فلكل من
المصطلحين داللة ،وهذا ما يستدعي منا الوقوف عند أهم ما جاءت به المعاجم العربية المختلفة لضبط
المفهوم اللغوي واالصطالحي لها.

-1-1الحكاية لغة :
يشتق مصطلح الحكاية من الحكي ،وجاء في "لسان العرب"« الحكي :كقولك حكيت فالنا وحاكيته
فعلت مثل فعله أو قلت مثل قوله سواءا لم أجاوزه» ،1كما جاء في "الصحاح «":حكيت عنه الكالم
حكاية ) (...وحاكيته إذا فعلت مثل فعله وهيئته ،ويروى" فوق ما أحكي "أي فوق ما أقول من
الحكاية» ،2وفي" تاج العروس "جاء مفهومها«عن الحديث إذا حككت قرحت دميتها ،أي إذا أصبت
غاية تقصيتها وبلغتها ،وهو مجاز ويقال جاء فالن بالحكيكات ،وباألحاجي ،وباأللغاز ،بمعنى واحد

1
3

-

-

ابن منظور ،لسان العرب،ج ،30دار إحياء التراث العربي ،لبنان ،ط1993.0ص.370

إسماعيل بن حماد الجوهري ،الصحاح تاج اللغة والصحاح العربية ،مج ،30تر:أحمد عبد الغفور عقار،دار

العلم الماليين،ط ،1993 ،4ص.3017
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واحدتها حكيكة ،قال الزمخشري :ويقولون :ما أملح هذه الحكيكة :وهي األحجية ويقولون في المحاجات
تحكيك ،وهو نحو نقض البازي ،أو من الحكاية» ،1نالحظ أن المدلول اللغوي للفظة حكاية واحد تتفق
عليه معظم المعاجم فهي نقل ووصف الكالم أو الحدث سواء أكان واقعي أم خيالي.

-2-1إصطالحا :
الحكاية إبداع أدبي ينتقل من جيل إلى جيل شفهيا ،ولدت من رحم أحاسيس الناس ومشاعرهم
ألنها تنشئ نفسها بشكل مباشر ،تتغذى من التجارب الفردية أو الجماعية ،غايتها أخالقية قائمة على
مفارقات الحياة اليومية الواقعية ،تعرفها" روزلين ليلى قريش" » الحكاية هي التي تتعلق بمكان واقعي أو
أشخاص حقيقيين نقلت بالتواتر من جيل إلى جيل« ،2وال تقتصر الحكاية على المكان
أو األشخاص ،هي وسيلة للتعبير عن آراء اإلنسان في الحياة التي من الممكن أن يظهر اإلنسان ما
يخفيه من عواطف ،سواء كره أم حب وتقول" مجدي وهبة"«:بأنها لفظ عام يدل على قصة متخيلة
أو على حدث تاريخي ،خاص يمكن أن يلقى ضوءا على خفايا األمور ،أو على نفسية البشر كما يدل
على أي سرد منسوب إلى راو« ،3فهي تعبير موضوعي واقعي تكشف حقائق مجهولة.
تعد الحكاية في عمومها عبارة عن أحداث تقع في بيئة معينة ،وتسير في سياق سردي خاص بها
أي »:تتكون من سلسلة مترابطة من األحداث ،تربط بينهما العالقة المنطقية السببية« ،4وهي
أيضا»:جملة من األحداث التي تدور في إطار زماني ومكاني و ما تعلق بشخصيات من نسيج خيال

 -1محمد مرتضي الحسيني الزبيدي ،تاج العروس،ج،72تح :مصطفى حجازي ،سلسلة تصدرها و ازرة األعالم
الكويت ،د.ط ،1991،ص.171
 -7روزلين ليلى قريش ،القصة الشعبية الجزائرية ذات األصل العربي ،ديوان المطبوعات الجامعية ،بن عكنون
الجزائر د.ط،7002،ص.72

 -3مجدي وهبة ،معجم المصطلحات العربية في اللغة واألدب ،مكتبة لبنان ،بيروت ،ط ،1921،7ص.157
 -4نبيلة إبراهيم ،قصصنا الشعبي من الرومانسية إلى الواقعية،دار قباء للطباعة،مكتبة غريب،د.ط،د.ت،ص.77
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السارد ،1«.وتستخدم أحيانا شخصيات حقيقية ،وأخرى خيالية قصد إضفاء المتعة واإلثارة نحتاجها
أحيانا للتعبير عن الواقع القاسي الذي نعيشه.
يرى الباحث" سعيدي محمد" أنها «:محاولة استرجاع أحداث بطريقة خاصة ،ممزوجا بعناصر
كالخيال والخوارق ،والعجائب ،ذات طابع جمالي تأثيري نفسيا ،اجتماعيا ،وثقافيا » ،2نستنتج من
خالل التعريفات اإلصطالحية المختلفة للحكاية ،أنها فعل يشمل الماضي وكل ما حدث فيه ،تقدم هذا
الحدث هنا وهناك ،وذلك عبر مجموعة من اإليحاءات ،تجري بشكل متصاعد وكل مشهد فيها مرتبط
باآلخر مما يجعل هذه األحداث أكثر تشويقا عند القرب من النهاية ،وذلك عبر إثارة عواطف تجعل
المستمع كأنه داخل الفعل.
 -1-2-1مدلول الشعبية لغة :
الشعبية هي جمع للفظة الشعب وقد ورد في" لسان العرب" »:الشعب :القبيلة العظيمة وقيل الحي
العظيم يتشعب من القبيلة وقيل هو القبيلة نفسها والجمع شعوب ،والشعب :أبو القبائل الذي ينتسبون
إليه ،أي يجمعهم ويضمهم وفي التنزيل":وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا« ،3أي أن الشعب هو
مجموعة من األفراد أو األقوام ،يعيشون في إطار واحد تجمعهم عادات وتقاليد تختلف بين قوم و آخر
ولكل منهم طريقة في التعامل وفي شكل عالقاته التي يقيمها مع بقية األفراد وورد مفهوم" الشعب "في
"معجم الصحاح"» :الشعب ما تشعب من قبائل العرب والعجم ،والجمع شعوب والشعوبية فرقة ال تفضل
العرب على العجم( )...وحكى أبو عبيدة عن ابن الكلبي عن أبيه :الشعب أكبر من القبيلة ثم الفصيلة

 -1سمير المرزوقي وجميل شاكر،مدخل إلى نظرية القصة تحليال وتطبيقا،آفاق عربية،بغداد،د.ط،1921،ص.21
 -7محمد سعيدي ،األدب الشعبي بين النظرية والتطبيق ،ديوان المطبوعات الجامعية ،بن عكنون ،الجزائر ،د.ط
،1992ص.55
3

-

ابن منظور،لسان العرب،ج،37ص.130
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ثم العمارة ثم البطن ثم الفخذ ،وشعبت الشيء فرقته وشعبته جمعته وهو من األضداد ،تقول إلتأم شعبهم
إذا اجتمعوا بعد التفرق وتفرق شعبهم إذا تفرقوا بعد اجتماع قال الطرماح " :شت شعب الحي بعد
إلتئام» ،1نالحظ من خالل التعريف اللغوي لمصطلح الشعبية أنه مشتق من لفظة الشعب فالشعبية
صفة لكل ما يصدر عن الشعب قوال وفعال ،إنه دائما يقدم للغير جوانب غير معروفة من شخصيته عبر
تلك العادات والمعتقدات ،ويحكي داخل مروياته حقائق ذاتية ،هو ذلك اإلبداع الفني الروحي الذي
يظهر ضمن ممارساته وأشكال احتفاله في األعياد والمناسبات ،أي هو أكبر الوحدات البشرية تكوينا
وترمز إلى الكل.

 -2-2-1إصطالحا :
نجد في كلمة الشعب تلك الروح المشبعة بالتجارب الجماعية وليس الفردية ،فهي تشكل وحدة
عضوية متماسكة» الشعبي غير الشعبوي وغير الشعبوبي ،فالشعبي هو ما اتصل اتصاال وثيقا
بالشعب إما في شكله أو مضمونه ،وأي ممارسة اتصفت بالشعبية تعني أنها من إنتاج الشعب أو أنها
ملك الشعب«  ،2بإعتباره مجموع الناس بطبقاتهم المختلفة  ،فنعني بها كل فرد مهما كانت درجة
مستواه العلمي أو االجتماعي.
ويراد بمصطلح الشعب أيضا مجموعة من الناس تشترك في عدة عوامل ،أو عامل واحد على
األقل ويشترط أن يكون أفراد تلك المجموعة مرتبطين مع بعضهم البعض تجمعهم التقاليد والموروثات
الخاصة بهم وتشير" مجدي وهبة "إلى أن المصطلح يقصد به »:في األدب أحد المعنيين :إما حظوة
مؤلف ما لدى أكبر عدد ممكن من القراء ،وقد ال يشرف هذا المؤلف لغثاثة إنتاجه وقدرته على إثارة
العواطف والغرائز الجنسية ،واما أن األثر األدبي مكتوب بطريقة مبسطة تتيح الفهم واإلدراك ألكبر عدد
1

-

إسماعيل بن حماد الجوهري ،الصحاح تاج اللغة والصحاح العربية ،مج ،01ص.159،155

2

-

محمد سعيدي ،األدب الشعبي بين النظرية والتطبيق ،ص.09
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من القراء« ،1إن ما نفهمه من مصطلح الشعبية أنها مجموعة من الخصائص و الصفات التي تحدد
لإلنسان سلوكه من خالل مجموعة من القيم التي يرثها عبر أجيال متعددة ،تتميز هذه القيم بالتعدد
والتنوع  ،وهي ميزة كل فرد عن فرد آخر ،وبلد على بلد آخر ،تطغوا عليها الدارجة بكل لهجاتها ،تنتقل
بواسطتها آداب وفنون و عادات وتقاليد ،وهي تلك المظاهر الثقافية الشعبية المتنوعة من أغاني شعبية،
مالبس تقليدية ،حلي ،مأكوالت شعبية ،أواني الفخار كلها ترمز إلى الحياة الشعبية ،هي وثيقة ليست أي
وثيقة كانت تحملها الكتب ،هي مترسبة في العقول الشعبية.

 -2مفهوم الحكاية الشعبية:
كانت وال تزال الحكاية الشعبية شكالا قديم ا في حياة اإلنسان ،نشأت معه وبدأت بعالمه الواقعي
والخيالي ،المليء بالصعاب والمتاعب ،فهي مستمدة من هذا الواقع الشعبي المعاش ،تمثله شخصيات
تتسم بالحكمة والذكاء ،والعقل لمحاولة تغيير الواقع» وهي ذلك العمل الفني الذي يقرب من القصة
القصيرة ،واألقصوصة عند الغربيين «،2وتعد شكل قصصي قريب جدا من اهتمامات اإلنسان الشعبي
المختلفة ،وهي نسيج من خياله الشعبي ،عالمها قريب من الواقع» هي تعبير شفهي عن مكنون اإلنسان
وآماله منذ فجر التاريخ ،كما أنها ليست من تأليف كاتب معين لكنها ملك مشاع لجمهور عريض من
الناس يتحدثون بلغة واحدة» ،3إذ ليست الحكاية محصورة العدد بين األفراد أو مخصصة لفئة معينة،
هي فن منتشر بين الجميع يتناوله المثقف والغير مثقف.

 -1مجدي وهبة ،معجم المصطلحات في اللغة واألدب ،ص.711
7

-نجية حمود،الحكاية الشعبية الفلسطينية بين الهوية والعولمة،مجلة الثقافة

الشعبية،فلسطين،العدد،7011،77ص.11
3

-

روزلين ليلى قريش ،القصة الشعبية الجزائرية ذات األصل العربي ،ص.19
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تعرفها "نبيلة إبراهيم" نقال عن"المعاجم األلمانية"»:بأنها الخبر الذي يتصل بحدث قديم ينتقل
عن طريق الرواية الشفوية من جيل آلخر ،أو هي خلق حر للخيال الشعبي ينسجه حول حوادث مهمة
و شخوص ومواقع تاريخية ،أما" المعاجم اإلنجليزية "فتعرفها :بأنها حكاية يقصدها الشعب بوصفها
حقيقة وهي تتطور مع العصور وتتداول شفاه ا» ،1إن هذان التعريفان يتفقان في كون الحكاية الشعبية
قصة من نسج الخيال ،تدور حول حدث مهم وقد يكون هذا الحدث تاريخي أو واقعي ،مرتبط بشخوص
مهمة كذلك أو باألماكن االجتماعية.
نستنتج أن الشعب هو المبدع و المتلقي معا ،بلغته البسيطة جدا مبنية على الصور الخيالية
أو الواقعية ،فيخلق بها حياة في كل مكان»هي أثر قصصي ينتقل مشافهة أساسا يكون نثريا ،يروي
أحداثا خيالية ال يعتقد راويها ومتلقيها في حدوثها الفعلي ،تنسب عادة لبشر وحيوانات ،وكائنات خارقة،
تهدف إلى التسلية وتزجية الوقت والعبرة» ،2إنها نوع قصصي نثري غير شعري تروى شفاهة ،تنقل
أحداثا خيالية وأبرز وظيفة لها المتعة والتسلية ،وأخذ العبر والترويح عن النفس و«يذهب علماء التراث
إلى أن الفنون القولية تحتل المكانة األهم في األدب الشعبي ،والى أن الحكاية الشعبية تأتي على رأس
هذا األدب ،وذلك لما تحدثه من تأثير في المتلقي في طريقة سردها التي تكشف عن كنون النفس
البشرية ،وكذلك فإن فاعلية البطل عبر الحدث تعكس صراع اإلنسان مع واقعه ،وتفاعله مع هذا
الواقع» ،3وميزت فنون األدب الشعبي هي الشفاهة وعلى رأسها الحكاية وذلك لما تحدثه الوظيفة
الكالمية التعبيرية الشعرية من أثر في نفسية السامع ،من خالل األصوات والحركات التي يحدثها
الراوي.

 -1نبيلة إبراهيم ،أشكال التعبير في األدب الشعبي ،دار النهضة ،القاهرة ،د.ط ،د.ت ،ص.91
2

-

عبد الحميد بورايو ،األدب الشعبي الجزائري ،دار القصبة للنشر ،الجزائر ،د.ط ،7002،ص.125

-

نجية حمود ،الحكاية الشعبية الفلسطينية بين الهوية والعولمة ،ص .47

3
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تعتبر الحكاية الشعبية منبعا للخيال ،تسرد حياة اإلنسان وممارساته وكيفية معايشته للحياة ،هي
خالصة تجارب األجيال تنص في موضوع حكائي مبهر ،زاخرة بالعبر والقيم الحميدة ،ويقوم راوي
الحكاية بإضافة شيء أو تأخير بعض الفقرات.
تنقل الحكاية الصورة الواقعية والغير الواقعية للحياة ،وذلك بتفكيك األحداث واعطائها طابع
خيالي ،وهذا يحدث عندما تحمل شخصيات الحكاية جوانب من معالم الخرافة.
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 -3مفهوم التحليل المورفولوجي :
 -1-3نشأته :
تنوعت المناهج في مجال دراسة الحكاية الشعبية ومن بينها المنهج البنيوي ،1الذي تناول تحليل
الحكاية ،ومن أنصاره "فالديمير بروب" 2يطلق عليه الشكالني البنيوي من خالل كتابيه "البنية والتاريخ
في دراسة الحكاية" و"مورفولوجية الحكاية الخرافية "«وكان االهتمام الذي انصب في العشرينيات على
مشاكل األشكال الفنية ،الفلكلورية وغير الفلكلورية كبي ار جدا ،لكن بروب كان وحده الذي استطاع تعميق
دراسة شكل الحكاية إلى أن أبرز بينتها» ،3ومن خالل تعمقه في الدراسة توسع من الشكالنية إلى
اإلهتمام باألنساق البنيوية ،التي تستنبط تلك الوحدات الداللية والعالقات التي تربط فيما بينها داخل
النص القصصي ،وهذا ما اعتمد عليه بروب في منهجه ،من خالل دراسته لنموذج حكائي روسي
موروث ،فجمع ما يناهز مئة حكاية خرافية ،إستخرج ما دعاه بالمثال الوظائفي» واعتبر بروب تحليله
المركبي مدخال إلى تاريخ الحكاية والى دراسة هذه البنية المنطقية الخاصة تماما مما كان يهيء دراسة
الحكاية بما هي أسطورة» ،4لقد كان منهجه وصفيا قائما على االستقراء والوصف ،والتصنيف ومنها
1

-

المنهج البنيوي :هو منهج بحت وهو طريقة معينة ،يتناول بها الباحث المعطيات التي تنتنمي إلى حقل معين من

حقول المعرفة ،بحيث تخضع هذه المعطيات في نظر البنيوي بروب إلى المعايير العقلية.للمزيد ينظر :جون

ستروك ،البنيوية وما بعدها من ليفي شتراوس إلى دريدا ،تر:محمد عصفور ،المجلس الوطني للثقافة والفنون
واآلداب ،الكويت ،د.ط ،1997،ص.37

3

-

فالديمير بروب :باحث روسي()...أحد األعضاء البارزين لجماعة الشكالنيين الروس ،الذين ظهروا في

العشرينيات من هذا القرن ،وقد احتفى النقد المعاصر وخاصة منها التيارات البنوية والعالمية بآرائهم وبنى على

أساسها مجموعة من النظريات المتعلقة بالسرد ،والشعرية ،لبروب كتب أخرى :الشعر الملحمي الروسي()1955
واألعياد الزراعية الروسية( .)1911للمزيد ينظر :عبد الحميد بورايو ،الحكايات الخرافية للمغرب العربي ،دار طليعة
للنشر ،بيروت،لبنان ،ط ،1997،1ص.01
 -1كلود لفي شتراوس وفالديمير بروب،مساجلة بصدد علم تشكل الحكاية،تر:محمد معتصم،دار قرطبة
للنشر،فلسطين،ط،1922،1ص.17

 -1المرجع نفسه  ،ص.31
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دراسة األشكال والقوانين ،التي تتحكم في بنية الحكاية » فبحثه يعطي بالضبط ركيزة ضرورية لتحليل
بنيوي للفلكلور السردي ،فلم تكن أي دراسة لنماذج الفلكلور البنيوية تستطيع أن تتجاهل مؤلف بروب
الكالسي ،ويفوتها اتخاذه ركيزة لعملها في الغرب« ،1وهدفه من بحثه هذا هو تبيين كيفية دراسة البنية
الداخلية لنص الحكاية ،أي إكتشاف محتواها دون التقييم الخارجي لها ،وهذا ما عملت عليه وتوجهت
2

إليه كثير من الدراسات التي استفادت منه ،بتطبيق قواعده في تحليالت مختلفة-،مثل غريماس-
معتمدين على وصف نصوص الحكاية ،من مكوناتها الداخلية البنيوية.

-2-3تعريفه :
يعتبر منهج بروب المورفولوجي هو أولى المناهج التي تعمل على تحليل بنية الحكاية وكشف
مكوناتها ،والنظر في مدى ترابط هذه العالقات فيما بينها داخل النص الحكائي«وتعني كلمة
"مورفولوجيا" في الحكاية "دراسة األشكال" وهي تنطوي على دراسة األجزاء المكونة للبنية وعالقة هذه
األجزاء ببعضها البعض وعالقة كل جزء منها بالمجموع» ،3وهذا في تحليل بنية الحكاية بالنظر إلى
مكوناتها ،أي الوظائف وعالقتها ببعضها البعض ،إذ تعتبر األساس الذي بني عليه التحليل
المورفولوجي ،وكان هذا األخير» هو بداية للدارسات األدبية واالجتماعية واألنثروبولوجية 4فمن خالله
نستطيع معرفة الوحدات الطاغية على جميع الحكايات ،كما أنه يمكننا من الربط بين الوحدات األساسية
1

-

كلود لفي شتراوس وفالديمير بروب ،مساجلة بصدد علم تشكل الحكاية  ،ص.33

 -3غريماس :سيميائي فرنسي من أصول لتوانية ،ولد بروسيا سنة ،1917وتوفي بباريس ،سنة  ،1993مؤسس
مدرسة" باريس السيميائية" وأحد أبرز أعضائها ،اهتم الحقا بإعادة بناء "الميثولوجيا" اللتوانية باالستناد إلى طرق
دوميزيل وكلود لفي ستراوس ،من أهم أعماله":علم الداللة البنيوي" 1903،قاموس" السيميائيات"( ،باإلشتراك مع

جوزيف كورتيس) ،1979،للمزيد ينظر :ألجرداس.ج.غريماس.جاك فونتني ،سيميائية األهواء من حاالت األشياء
إلى حاالت النفس ،تر"سعيد بن َكراد ،دار الكتاب الجديد المتحدة ،بيروت،لبنان،ط ،3313،1ص.الغالف الداخلي.

 -0ينظر :فالديمير بروب،مورفولوجية القصة،تر:د/عبد الكريم حسن وسميرة بن عمو،دار شراع للنشر،ط،1ص.11
1

-

األنثروبولوجية:هي علم يبحث في األنساق والمجتمعات اإلنسانية وثقافاتها .للمزيد ينظر :جون ستروك البنيوية

وما بعدها من لفي شتراوس إلى دريدا ،ص.34
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للحكاية والنظام االجتماعي» ،1كان هدف بروب من خالل دراسته المورفولوجية للحكاية » وصف
الحكايات حسب أجزاءها ،وميز من خاللها بين نوعين من العناصر المكونة للحكايات التي أخضعها
للتحليل وهي عناصر ثابتة وأخرى متغيرة» ،2أي تبين ما هو ثابت في الحكاية وما هو متغير ،والثابت
في الحكاية هو أفعال الشخصيات ووظائفهم ،والمتغير هو أسماء الشخصيات ،والزمان ،والمكان
واألدوات » فالحكاية هيكل بنية مركبة ،معقدة يمكن تفكيكها واستنباط العالقات التي تربط بين مختلف
وظائفها في مسار قصصي معين» ،3يتطلب تحليلها إتباع منهج معين من أجل تفكيك بنيتها واستخراج
العالقات التي تجمع بين مكوناتها.
يستند التحليل المورفولوجي على تفكيك الصالت الموجودة بين الوظائف داخل الحكاية الشعبية
»التي يقوم نصها على سبع شخصيات هي :البطل ،البطل المزيف ،األميرة ،الشخصية المانحة
الشخصية الشريرة ،المساعد ،المرسل ويضمن هذا النص عددا من الوظائف هو واحد وثالثون وظيفة
فشكل الحكاية يتمثل في الوضع األولي االبتدائي وهو ما تعلق بتغييب شخصية ما والمأساة التي تنجم
خلفه ،ثم تظهر الشخصية الشريرة التي تقوم باالستفسار عن الضحية واستغاللها قصد اإلساءة ،أما
الشكل الثاني أي الوضع الثاني ،هو ما يتعلق بالوظائف الرئيسية وما تقوم به الشخصية الشريرة وما
ينتج عن ذلك ،والشكل الثالث هو مجموع الوظائف المتكررة ،أي ما يتعلق بتكرار الوظيفة الواحدة داخل
الحكاية أكثر من مرة ،وترتيب هذه الوظائف داخل النص الحكائي» 4إن ما يمثله التحليل المورفولوجي

3
0

-

ينظر :نبيلة إبراهيم ،قصصنا الشعبي من الرومانسية إلى الواقعية ،ص.03

-

عبد الحميد بورايو ،منطق السرد ،دراسات في القصة الجزائرية الحديثة ،ديوان المطبوعات الجامعية

الجزائر ،1994،ص.19

4
1

-

-

سمير المرزوقي وجميل شاكر ،مدخل إلى نظرية القصة تحليال وتطبيقا ،ص.19

ينظر :غراء حسين مهنا ،أدب الحكاية الشعبية ،الشركة المصرية العالمية ،لونجمان ،بيروت ،لبنان ،ط1

 ،1997ص.79،93
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هو ذلك التحليل الداخلي لبنية الحكاية ،وهو أهم األعمال التي قدمها بروب في تحليله للحكايات
العجيبة ،وهدفه من هذه الدراسة هو تعيين الوظائف التي ترد في الحكاية ،وتعيين عددها وتحديدها هو
ثمرة التحليل المفصل للمادة الحكائية ،وقد عدت هذه الدراسة ثورة منهجية حقيقية أولت على حساب
المضمون.
-3-3تعريف الوظيفة:
الوظيفة هي المحور األساسي و الرئيسي الذي إعتمده "بروب" في تتبع المسار الوظيفي
فعرفها"عبد الحميد بواريو" »:بأنها فعل الشخصية منظو ار إليه من خالل داللته على تعقيد الحبكة
القصصية» ،1أي تحديد الوظيفة من خالل دور الشخصية داخل الحكاية « والوظائف أو أفعال
الشخوص تمثل الثوابت في الحكاية ،أما ما يتعلق بالشخصيات أو أسماءها يستطيع أن يتغير من
حكاية إلى أخرى والمهم هو معرفة الوظيفة التي تقوم بها الشخصية ،دون التطرق إلى الطريقة التي تم
بها تحقيق الهدف ،وعلى الرغم من اختالف الشخصيات غير أنها تقوم بنفس الوظائف في جميع
الحكايات» ،2أي أن الوظيفة تبقى ثابتة في الحكاية رغم تغير األشخاص الفاعلة« فهي حدث أو
فعل تقوم به شخصية ما من حيث معناه في سير الحكاية» ،3إن فعل الشخصية يعتبر وظيفة من
خالل مجموعة األحداث الواردة في الحكاية.

 -4-3آليات التحليل المورفولوجي :
تعطي البداية االستهاللية للحكاية االنطباع األولي وهي أول ما يبدأ به التحليل ،فهي تمثل
بدورها عنص ار مهما في التحليل المورفولوجي « تبدأ الحكاية الشعبية العجيبة في العادة بعرض الوضع
 -3عبد الحميد بورايو ،الحكايات الخرافية للمغرب العربي ،ص.17
 -0ينظر :غراء حسين مهنا ،أدب الحكاية الشعبية ،ص.90

 -4صالح فضل ،النظرة البنائية في النقد األدبي ،دار الشروق،القاهرة ،ط ،1999،1ص.00
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األصلي فيقع تعداد أفراد العائلة أو تقديم الشخصية التي تتقمص دور البطل ،بذكر إسمها

أو

بوصف حالها ،ورغم أن هذا الوضع ال يكون وظيفة فهو يمثل عنص ار تركيبيا هاما ،يصور هذا الوضع
عادة حالة توازن وسعادة» ،1أي نجد دائما البداية األولى في سرد الحكاية تكون عبارة عن عرض
الوضع العام للعائلة ،أو بتعريف البطل والشخصيات الرئيسية» إذ تبدأ القصص في العادة بعرض
الحالة البدائية إذ يتم تعداد أفراد العائلة ،أو يكتفي بالتعريف بالبطل كأن يكون جنديا على سبيل المثال
وذلك بذكر اسمه أو وصفه ،وعلى الرغم من أن هذه الحالة ال تعد وظيفة إال أنها تمثل عنص ار
مورفولوجيا مهما» ،2وهذا ما تعمل عليه الحكاية عادة إما بتقديم العائلة ككل ،أو االكتفاء بالبطل وحده.
إستندنا في تحديدنا للوظائف على كتاب سمير المرزوقي وجميل شاكر ،مدخل إلى نظرية
القصة:
الوظيفة  01:أحد األفراد يبتعد عن المنزل ،واألشكال المألوفة لالبتعاد هي السفر إلى العمل أو الغابة
(وظيفة نأي أو رحيل).
الوظيفة( 02:المنع) :كأن ترد في الحكاية صيغة األمر التالية (:ال تنظر إلى ما في هذه الغرفة)أي يتم
فيها التحذير.3
الوظيفة ( 03:خرق المنع) :تقابل أشكال الخرق أشكال المنع و تمثل الوظيفتان  2و  3عنص ار تركيبيا
مزدوجا وقد يتوفر العنصر الثاني دون األول مثال :تصل األميرات متأخرات إلى الحديقة فيغيب هكذا

1
2
3

-

سمير المرزوقي وجميل شاكر ،مدخل إلى نظرية القصة ،تحليال وتطبيقا ،ص.31

-

فالديمير بروب ،مورفولوجية القصة ،ص.40

-

ينظر ،سمير مرزوقي وجميل شاكر ،مدخل إلى نظرية القصة ،تحليال وتطبيقا ،ص.33
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ذكر منع هذا التأخر بينما يذكر الخرق ،وتدخل هنا شخصية جديدة هدفها تنقيض سالم العائلة
(المعتدي ،الشرير).

1

الوظيفة(:04استخبار):يكون هدف االستخبار اكتشاف المكان الذي يسكنه األطفال وقد يظهر شكل
عكسي كأن نطرح الضحية أسئلة على المعتدي.
الوظيفة (:50إطالع) :يتحصل المعتدي على إرشادات حول ضحيته كأن تنادي األم ابنها صوت عال
وتنبئ عفويا الساحرة بوجوده.2
الوظيفة (:50خداع) :في بعض الحاالت يتقدم المعتدي الشرير بمظهر يخالف مظهره العادي كأن
ينقلب الوحش عن از ذهبية أو يستعمل أساليب ماكرة أخرى كأن يغير الوحش العالمات التي قد تدل الفتاة
على الطريق التي توصلها ألخوتها.3
وظيفة(:50تواطؤ عفوي) :يقتنع البطل بكالم المعتدي( يقبل الخاتم مثال) ويمكن أن نالحظ هنا أن
الضحية تخرق دوما المنع بينما المقصود من المنع حمايتها ،فهي تقبل العروض الخادعة وتنجزها.
الوظيفة(:50اإلساءة):المعتدي يلحق الضرر بأحد أفراد العائلة ولهذه الوظيفة أهمية خاصة فهي التي
تكسب الحكاية حركيتها ،لهذا تكون الوظائف السبع األولى القسم التحضيري للحكاية بينما تحبك
العقدة حال حدوث اإلساءة.

4

 -1ينظر ،سمير مرزوقي وجميل شاكر ،مدخل إلى نظرية القصة ،تحليال وتطبيقا ،ص.71
2

-

3

-

ينظر ،المرجع نفسه ،ص.71
ينظر ،نفسه ،ص.75

 - 4ينظر ،سمير المرزوقي وجميل شاكر ،مدخل إلى نظرية القصة ،تحليال وتطبيقا ،ص.71
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الوظيفة 50أ(:إفتقار):أحد أفراد العائلة إلى شيء أو يريد التحصل على شيء مثال االفتقار إلى أداة
سحرية ال يمكن التفريط فيها (كسيف سحري أو حصان عجيب).1
الوظيفة(:50وساطة):يفشي خبر اإلساءة ويتجه إلى البطل بطلب أو بأمر ويسمح له بالذهاب وتمثل
هذه الوظيفة فترة انتقالية.2
الوظيفة(: 15بداية الفعل المضاد):البطل يقبل أو ينوي السعي إلى البحث.
الوظيفة(: 11انطالق) :هذه الوظيفة هامة ألن تقويم االفتقار ينجز عن االنطالق بعكس النأي أو
الرحيل الذي يمكن الشرير من اإلساءة.
ويختلف انطالق البطل الفاعل عن انطالق البطل الضحية فاألول يشد مقصدا معينا بينما يواجه الثاني
مغامرات شتى ال عالقة لها بإرادته.3
الوظيفة(:12المنح) :يتعرض البطل الختبار يرد في شكل مجموعة من األسئلة أو هجوم يعده لتقبل
أداة سحرية أو وسيلة أو معرفة تكسبه الكفاءة التي يقتضيها الفعل أو اإلنجاز مثال :يمتحن المانح
البطل عن طريق اختبار كأن يطالب برفع صخرة ثقيلة أو كأن يعمل لدى تاجر بدون أجرة.

4

الوظيفة ( : 13رد فعل البطل)  :ويعتبر أي رد فعل للبطل سواء كأن ايجابيا أو سلبيا لهذه الوظيفة
وهي تعبر عن نجاح البطل أو فشله في االختبار. 5
1

-

ينظر المرجع نفسه،ص.79

 -2ينظر ،نفسه،ص.10
3

-

4

-

ينظر ،نفسه،ص.11
ينظر ،نفسه ،ص11

 -5ينظر ،سمير المرزوقي وجميل شاكر ،مدخل إلى نظرية القصة ،تحليال وتطبيقا ،ص.00
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الوظيفة ( : 14استالم األداة السحرية)  :تمنح األداة بعد نجاح البطل في االختيار وترد األدوات
السحرية في األشكال التالية  :حيوانات  ،أدوات  ،صفات يكتسبها البطل بطريق مباشرة كالقوة
البدنية .1
الوظيفة ( : 10رحلة ما بين المملكتين)  :ينتقل البطل أو يقاد قرب المكان الذي توجد فيه ضالته
وهي شكل رحلة بين المملكتين يفتقي فيها البطل أثر أو دليل.

2

الوظيفة ( : 10صراع)  :يخوض البطل صراعا ضد المعتدي وفي حالة انتصاره يصلح الضرر
الحامل ويحقق الغاية المنشودة .

3

الوظيفة ( : 10عالمة)  :تكون هذه العالقة في جسمه مثال  :يجرح البطل أثناء المعركة تبصم
األميرة جبين البطل بخاتمها .
الوظيفة ( : 10انتصار)  :ينتصر البطل على المعتدي .
الوظيفة ( : 10تقويم اإلساءة)  :يقوم البطل إساءة البداية. 4
الوظيفة ( : 25العودة)  :يعود البطل  ،تقع العودة غالبا على نفس الصورة التي يقع بها الوصول
إلى مكان االنطالق .
الوظيفة ( : 21مطاردة)  :تقع مطاردة البطل  ،حيث يطير المطارد في اثر البطل (يحاول الوحش
االلتحاق بالبطل ).1
1

-

ينظر ،المرجع نفسه ،ص.12

2

-

ينظر ،نفسه ،ص.19

3

 -ينظر،

4

-

نفسه ،ص.10

ينظر ،نفسه  ،ص.11
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الوظيفة ( : 22النجدة)  :يقع إسعاف البطل بالنجدة مثال  :يحمل على جناح الهواء ( يطير البطل
على ظهره الحصان ).2
الوظيفة ( : 23الوصول خفية)  :يصل البطل خفية إلى مسكنه أو إلى بلد أخر .
الوظيفة ( : 24مطالبات كاذبة)  :يريد البطل المزيف إقرار مطالبات كاذبة مثال  :إن عاد البطل
إلى مسكنه فان إخوته هم الذين يقومون بهذه المطالبات وهم الذين يزعمون أنهم ظفروا بالشئ الذي
عادوا به. 3
الوظيفة ( : 20عمل صعب)  :يعرض على البطل عمل صعب .
الوظيفة ( : 20انجاز العمل)  :ينجز البطل العمل الذي طلب منه. 4
الوظيفة ( : 20التعرف على البطل )  :يقع التعريف على البطل الحقيقي بفضل العالمة التي
يحملها (جرح) أو بفضل الشيء الذي أعطى له (خاتم  ،منديل ).5

الوظيفة ( : 20اكتشاف البطل المزيف)  :ينزع القناع عن المعتدي أو البطل المزيف ( يخفق
البطل المزيف في انجاز العمل الصعب ).1

1

-

ينظر ،سمير المرزوقي وجميل شاكر ،مدخل إلى نظرية القصة ،تحليال وتطبيقا ،ص.11

 -2ينظر ،المرجع نفسه ،ص.11
 -3ينظر ،نفسه ،ص.11
 -4ينظر ،نفسه ،ص.12
 -5ينظر ،نفسه ص.12

35

الفصل األول

الحكاية الشعبية والتحليل المورفولوجي تحديدات ومفاهيم

الوظيفة ( : 20وظيفة تجلي)  :يظهر البطل في شكل جديد. 2
الوظيفة ( : 35عقاب)  :يعاقب المعتدي أو البطل المزيف .
الوظيفة ( : 31زواج أو مكافأة)  :يتزوج البطل ويرتقي عرش الملك  ،تحل جميع المشاكل التي
اعترضت طريق البطل منذ البداية الحكاية وينعم في األخير بالحياة السعيدة .3
تتوزع هذه الوظائف الواحد والثالثين في جميع الحكايات الشعبية أو الخرافية ،وتظهر متسلسلة
ومتشابهة بصورة ملحوظة في جميع حكايات العالم ،غير أنها ترد حسب إمكانيات غير محدودة العدد،
فقد تسقط بعض الوظائف في حكاية ما بينما حكاية أخرى تضيف ،ولكن هذا ال يخل بالنظام الداخلي
للحكاية ،حيث تكون هذه الوظائف مترابطة فيما بينها غايتها تقويم اإلساءة» تتحكم هذه الوظائف في
البنية الشكلية للنص والتي توصل إلى حصرها في واحد وثالثين وظيفة ،ونشير إلى أن النص الذي
يحتوي على كل الوظائف ) (31يسمى بالنص المثالي» ،4إذ ترد الوظائف داخل النص الحكائي بنسب
متفاوتة العدد  ،والنص الذي يتوفر على جميع الوظائف يدعى بالنص المثالي أو الحكاية المثالية »،وال
يعني هذا أن هذه الوظائف جميعا ترد في كل حكاية ،ولكن ما يرد منها في كل حكاية ال يخرج عن
حدود هذه الوظائف» ،5ال يمكن أن تتوفر كل حكاية واحدة على كل الوظائف غير أن هذا ال يغير
شيئا من نظام تتابعها«إن الوظائف داخل النص خاضعة لمنطق معين ولترتيب دقيق حيث ال يجوز
ألية وظيفة أن تسبق وظيفة أخرى أو تتأخر ،وال تأتي في مكانها كما أنه ليس حكما مطلقا مثالية

 -1ينظر ،سمير المرزوقي وجميل شاكر ،مدخل إلى نظرية القصة ،تحليال وتطبيقا ،ص.19
 -2ينظر ،المرجع نفسه ،ص.50
 -3ينظر ،نفسه ،ص.51
4

-

سعيدي محمد ،األدب الشعبي بين النظرية والتطبيق ،ص.17

5

-

نبيلة إبراهيم ،قصصنا الشعبي من الرومانسية إلى الواقعية ،ص.72
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النصوص ،«1تقوم الوظائف على مبدأ عدم التفاوت فلكل وظيفة مكانتها حتى إن غابت بعض
الوظائف عن مكانها تبقى لكل واحدة منها مكانها.
يعرف نص الحكاية بأن قوامه األساسي هو هذه» الوظائف التي تترجم حركات الشخصيات»

2

أي أن الوظيفة تعكس فعل الشخصية داخل الحكاية «،تتفاوت هذه الوظائف من حيث األهمية حيث
أن أهم وظيفة هي( الوظيفة  08:اإلساءة) التي ال يمكن أن تغيب عن أي حكاية» ،3تمثل وظيفة
اإلساءة الوظيفة األساسية ،إذ ال يمكن ألي حكاية االستغناء عنها « فمن وجهة نظر بروب هي
التي تحقق الحركة الحقيقية في الحكاية» ،4أي في حال حدوثها تكسب الحكاية حركيتها « أما
الوظائف السبعة األولى فهي تعد بمثابة تمهيد أو تحضير للحكاية ومع حدوث الوظيفة( )08تحبك
العقدة وتبدأ حركة الحكاية» ،5تعتبر الوظائف السبعة األولى بمثابة توطئة للحكاية ومع حدوث
وظيفة اإلساءة يتأزم الوضع داخلها« وهناك وظيفة أخرى ،وفقا للتحليل المورفولوجي تساوي هذه
الوحدة من حيث األهمية وهي( الوظيفة  8أ) االفتقار ) (...فبناءا على هذه الوظيفة كذلك تنشأ الحركة
األساسية في الحكاية ،ومنه فإن كل حكاية البد أن تحتوي إما على الوظيفة ) (08أو(2أ) وقد تجمع

الحكاية بين الوظيفتين» ،6إن الوظيفة(2أ) (افتقار) ال تقل أهمية عن الوظيفة(()02اإلساءة)
فبإحدى هاتين الوظيفتين تكون االنطالقة الفعلية للحكاية.
وتنقسم هذه الوظائف داخل الحكاية إلى ثالثة أنواع:
1

-

محمد سعيدي ،األدب الشعبي بين النظرية والتطبيق ،ص.17

2

-

المرجع نفسه ،ص.17

3

-

ينظر ،نبيلة إبراهيم،قصصنا الشعبي من الرومانسية إلى الواقعية ،ص.72

4

-

المرجع نفسه ،ص.72

5

-

ينظر سمير المرزوقي وجميل شاكر ،مدخل إلى نظرية القصة تحليال وتطبيقا ،ص.72

-

ينظر :نبيلة إبراهيم ،قصصنا الشعبي من الرومانسية إلى الواقعية ،ص.72

6
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 -1وظائف تتعلق بالبطل ،وكل ما هو متعلق بحياته ومغامراته.
 -7وظائف تتعلق باألعداء ،والشخصيات المساعدة.
 -1وظائف تتعلق بالغاية أو الهدف،أو ما يتصل بالشخصية التي يبحث عنها البطل،1ونشير إلى
أن هذه الوظائف التي تترجم أفعال وعالقات الشخصيات داخل نص الحكاية،على اختالفها
وتنوعها في إنسجامها ،وتناقضها ،فهي تنتمي إلى إحدى الدوائر الفاعلة السبعة التي حددها بروب
وبالتالي فهي تتكتل حول الشخصيات السبعة األساسية:
 -1الدائرة األولى:دائرة المعتدي :تظم وظائف اإلساءة،الصراع،المطاردة.
 -7الدائرة الثانية :المساعدة :وتظم وظيفة إعطاء الشيء السحري للبطل.
 -1الدائرة الثالثة :تضم وظائف تنقل البطل من مكان إلى مكان آخر ،إصالح اإلساءة
أو اإلفتقار،إنجاز مهمة صعبة ،ظهور البطل من جديد.
 -1الدائرة الرابعة :الشخصية المرغوب فيها :وتحتوي وظائف طلب أداء مهمات صعبة فرض
إفتقار ،إكتشاف البطل المزيف ،اإلعتراف بالبطل الحقيقي ،معاقبة المعتدي ،زواج ومكافأة.

2

 -5الدائرة الخامسة :المرسل :وتحتوي على وظيفة إرسال البطل للبحث.
 -1الدائرة السادسة :البطل :وهي تضم وظائف،اإلنطالق من أجل البحث ،رد فعل على
المطالب،شروط المرسل،الزواج.
 -2الدائرة السابعة:البطل المزيف :وتتعلق به الوظائف التالية:اإلنطالق من أجل البحث ،رد فعل
على المطالب،شروط المرسل،إدعاءات كاذبة.

3

 -1ينظر :غراء حسين مهنا ،أدب الحكاية الشعبية ،ص.25
 -2محمد سعيدي ،األدب الشعبي بين النظرية والتطبيق ،ص.19
 -3محمد سعيدي ،األدب الشعبي بين النظرية والتطبيق ،ص.50
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يعني هذا أن الفعل في الحكاية يتقاسمه سبعة شخوص تقوم بالوظائف ،ومن خالل تحديد الوظائف
وتصنيفها يظهر أن الحكاية الشعبية العجيبة تتركب من ثالث اختبارات:
 -1إختبار ترشيحي :يتمحور حول شخصية الفاعل والمانح.
 -7إختبار رئيسي :يحدث فيه الصراع األساسي الفاصل.
 -1إختبار تمجيدي:يحدث فيه التعرف على البطل ومكافأته.
وقد سبق أن بينا أن مبدأ االختبار قار وثابت في كل الحكايات الشعبية ،التي تربط التغيير
الجوهري بالطاقة الكامنة أو القدرة والطاقة الحادثة أو اإلنجاز ،1.ومن خالل ما قدمناه عن المنهج
المورفولوجي لصاحبه فالديمير بروب اتضح أن هذا المنهج يقوم على دراسة البنية الداخلية لنص
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الفصل الثاني
التحليل المورفولوجي لحكاية "حبحب رمان وخوالو سبعة"
 -1نص الحكاية.
 -2التحليل المورفولوجي.
أ -المسار الوظائفي.
ب -بنية الشخوص.
ج -البنية الزمانية .
د -البنية المكانية.

التحليل المورفولوجي لحكاية" َح ْب َح ْب ُر َمانْ ْ
وخوالوا
س ْب َعة"
َ

الفصل الثاني
 -1نص الحكاية:

"حبحب رمان وخوالو سبعة" للراوية " بلعيد

عائشة"

1

كورة
ت َو ْح ْد اْل ْم َار
ْ
قَالَ ْك علَ َى ِم ْن قَالَ ْكَ ،كان ْ
وراجْلهَاْ ،رزْقهُ ْم َربِي َ
بس ْب َعةَ أ َْوالَ ْد ْذ َ
تعيش هي َ
أمهُ ْم ِم ْن جديد ،وكي ْل َح ْق وقت الوالدة قَالُولهَا
حم ْ
وكب ُروا وكانِ ْ
َرَب ْاو ُه ْم ْ
لت ْ
ت ْحياَتْهُ ْم َهانية ،حتى ْ
بل َد ْارُه ْم) ،الَ ِج ْبتِي طُ ْفلَة َرْو ِشيْل َنا
خد ُمو ِفي َجَب ْل ْمقَا ْ
حي ْن َن َخدمو ( ُهوماَ َك ُانو َي ْ
َوالَ ْدهاَ ْح َنا َرَانا َرْاي ْ
3
2
ت
بِاْل ْملَفَ ْة ْن ُجو َوالَ ِج ْبتِي ْ
لم ْزُي ْ
ود ْلقَاتْهَا طفلة قال ْ
ط ُف ْل َرْو ِشيْل َنا بِاْل ِم ْن ِج ْل َن ْج َن ْاو  ،أ ََيا ِكي َشاف ْ
ت ْا َ

ِ
ت ْع َو ْام
احوا األ ْوالَ ْد َوفَات ْ
ُخ ْرِجي َرْو ِشيْلهُ ْم بِاْل ْملَفَةِْ ،ه َي َخ ْرج ْ
لْل َخاد ْم (خادمة) أ ُ
تَ َرْو ْشتْلهُ ْم بِاْلم ْن ِج ْلَ .ر ُ
َعلى ْغ َي ْابهُ ْم.
4
تخرْج تَْلع ْ ِ
اس ْيقُولُوْلهَا
ت ِز َين ْة بز ْ
اف  ،إِ ْس ْمهَا ودعة َوالَ ْ
ت أختهم َو َكان ْ
ِك ْب ِر ْ
وها َ
ب َوكي ْي ُشوفُ َ
الن ْ
ت ُْ َ

ِ
ت
«ودعة جناية سبعة» ،هي كانت ْتزِع ْ
اه ْم ْيقُولُوْلهَا هكذاَ ،كان ْ
ألمهَا تْ َس ْقسيهَا ْعالَ ْه َر ُ
وترو ْح ْ
ف ُ
لت
اش تَ ْع َر ْ
ت َب ْ
ف ِس ْر «ودعة جناية سبعة» َوقَا ْ
ي َوقَرر ْ
ادت ك ْب ِر ْ
تْقُوْلهَا ْي ِغ ُيرو ِم ْن ِز َين ْك حتى َز ْ
ت ْش َو ْ
ِ ِ ِ
ِِ
وس على
ت َب ْ
اجة ،ح َكاتْلهَا أ َْمهَا اْل ْح َك َاية َوثَ َمة قَرر ْ
ألمهَا َياتَ ْحكيلي َيا َك ْش َما ْند ْير ف ُروحي َح َ
اش تْ َح ْ
ْ
5
اه َذا
ود ِارْلهَا تَ ْح ْ
ت ْح َوايِ ْجهَا ،وأعطالها أ َب ْيهَا بغلة َ
وحهَا ولَ ْمد ْ
َخ ِاوتْهَا و ْج ْ
ت اْل َب ْرْد َعة ْكتََي ْ
دت ُر ْ
ب َوقَاْلهَ َ

اجْلها الُ ِ
يك ع ِ
ض ْ ِ
ُك ْل ماتْ ِ
اها اْل َخ ِادم ِ
يف َو ْم َش ْاوَ ،و ِغ ْير َب ْع ُدو قَاْلهَا
يطي َن َس ْم َع ْكَ ،وْب َع ْ
وص ْ
مع َ
يق ْعل ْ َ
ث َ
ور َ
ْ َ
َ

1
-

الراوية :بلعيد عائشة12،جوان ،2491بسور الغزالن.

 -2الملفة :هو عبارة عن غطاء تقليدي يدعى بالزمالة تضعه المرأة على رأسها يصل حتى الكتفين ويشد بدبوس عند
الصدر.

3

-

نجناو :نذهب.

-

البردعة :السرج الموضوع فوق البغلة.

 -4زينة بزاف :جميلة جدا.
5
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ت آآآآبي قالها :ر ِ
ال ِ
وحي َراكي ْق َبالِي ،1خافت الخادم
َه ْب ِطي َخلِي الَالَ ْك تَ ْ
وص ْ
طلَ ْع هي َع ْي ِط ْ
يف أ َ
ُ
َْ
وحي ر ِ
ب قالت:آآآآآبي سمعو ر ِ
اكي ْق َبالِي
َه ْب ِطي َخلِي الَالَ ْك تَْرِك ْ
وراجلها وكملو ْم َش ْاو َوَز ْاد َع ِاوْدْلهَا أ َ
َ
َ ْ َْ ُ ُ
ِ
احو ،كي
ص ْو ْ
ت َيْل َح ْق َوفَتْ ُشو حتى ْلقَ ْاو اْل َكتََي ْ
ثَ َمة َش ُكو ْمن ْ
بَ ،ن َح ِاوهْ َو َحطُو عليه حجرة َوَر ُ
ين َر ْاه اْل َ
ِ
طها ال ِ
وما َي ْم ُشو ْلقَ ْاو بِ ْير (بئر)
ت تْ َع َي ْ
وص ْ
ص ْل ْب ِع ْ
ص ْو ْ
َوالَ ْ
يف َوطَلَ ْع اْل َخاد ْمُ ،
ت َوالَ َي ْو َ
ط اْل َ
يد َه َب ْ َ
وه َ
يه األَبيض ْيولِي ْكح ْل وِدير لَ ْكح ْل ْيولِي أبيضَ ،دار ال ِ
ت بيضاء
وص ْ
يه َوالَ ْ
يف اْل َخ ِاد ْم ِف ْ
ا ِد ْير ِف ْ
ْ
َ َ ْ
َ َ
َ
ط ِري ْقهُ ْم ،حتى ْلقَ ْاو اْل َخ َاوة اْل َس ْب َعةَ ،د ْخلُو ْعليهم َوقَالُو بِلِي َه ِاذي اختكم –
ت َك ْحلَ ْة َو َك ْملُو ْ
وودعة َوالَ ْ
وها
وها َوالَ ْو ْيدللُو ِفيهَا َو ْش تَ ْ
وها َ
طلُ ْ
ب ْي ِجيهَاَ ،وَوْد َعة َد ُار َ
وزْيُن َ
الخادم -فَ ْرُحوا الخاوة بأختهم َولَْب ُس َ
2
ِ
ط ِاوْلها تَْرَعى بِ ِ
ط َر ْشَ ،3ح ُاروا الخاوة
ان إال واحد كان ْ
اإلبِ ْل َو ِمِلي ْب َد ْ
ات تَْرَعى ْب َدا اإلبل َي ْش َي ْ
َخاد ْم ْع َ َ

اش
ات هذي الخادم راه يشيان َ ،و َكْلفُو خوهم الكبير َب ْ
يه اإلبل ِملِي َج ْ
َوْتلَ ُمو مع بعض َوقَالُو َو ْشبِ ْ
اك (في اليوم الموالي) قبل الفجر ْس َب ْقهَا خوها
ف اْل ِس ْرُ ،غ ْدوه ِم ْن َذ ْ
ْي ِع ْسهَا(يراقبها) َوَي ْع َر ْ
ِ
ور حجرةَ ،وكانت ودعة كي تلحق لِْل َم ْرَعى تُ ْق ُع ْد فوق
ص ْة(المكان) اللِي تَْرَعى فيها تَ َخ َبى ُم َا
لْل ْبالَ َ
ِ ِ
لخ ِاد ْم تْ َولِي ُح َرْة»َ ،وتَْب ِكي ِكتَ ْس ِم ْعهَا
حجرة تَ ْم َش ْ
دم َو َما ْا َ
ط شعرها وتبدأ تغني «:و َما اْل ُح َرْة تْ َولي َخا ْ
ون ختنا ،ملقا
امهَا َو َماتَ ُكْل ْش ثَ َمه َش ْك فيها خوها والَ يقول :هذي الخادم َك ْحلَة ُم ْ
حال تْ ُك ْ
اإلبل تَ ْق ُع ْد قُ َد ْ
اش
وغ ْرَب ْ
ال زيت وفُ ْ
وش يدير غير يروح للمدبر يشوفلو حل ،وبعد ماحكالو قالوِ :إدي ُغ ْرَب ْ
ال ُعقَ ْ
ول ُ
ب ولِ ْشعرها ْحر ْشِ ،
وكي ولى
اش ُح َرة ولِتْ َخ َي ْر الفول والزيت الخادم و ُش ْ
لِتْ َخ َي ْر اْل ُعقَ ْ
وف لِ ْش َع ْرَها ْرطُ ْ
َْ َ َ
اش ،وزادو
لم َدبِ ْر اْلخادم والت تقول «:الفول،،الزيت،،الفول ،»،،واْل ُح َرة خيرت اْل ُعقَ ْ
دار َو ْش قالو ْا ُ

 -1راكي قبالي :أمامي.

2

-

يشيان :ينقص.

-

طرش :أصم.

3
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1
وع ْرفُوا منهم
وه ْم بِ ْ
ورُه ْم ْلقَ ْاو ودعة ْش َع ْرَها رطب واْلخادم شعرها ْح َر ْش من بعد قرر ُ
سيف َ ،
شافو ْش ُع ْ

ِ
وها َبيضة.
الحقيقة قتلوهم وداو ختهم لْلبِ ْير ْوَر ْج ُع َ
بَ ...غ ُاروا منها نساء َخ ِاوتْهَا َوالَ ْو
من ذاك النهار َوالو غير ْي َدللُو فيها َو ْش تَا ُك ْل َو ْش تُ ْش ُر ْ
وي ِج ُيبو الماء ْلقَ ْاو
احو َي َح ْ
وسوا على حيلة َب ْ
طُبو كالعادة ْ
اش َيتْهََن ْاو منها ،هاذا النهار َر ُ
َي َح ُ
ت الصغير َم َح ْبتْ ْش َج ُابو ستة بيضات
ص ْح َم ْر ْ
اْل ْح َن ْش(الثعبان) واْل ْد في الشوكَ ،ج ُابو البيض تَ ُ
اعو بِ َ
ان تُ ُس ْرطيهُ ْم
اش َد ُاروا َذ ْ
العقَ ْ
اك البيض داخل العصيدة وقَالُوْلهَا :لُو َك ْ
وكانت ودعة تموت على ُ
2
ت َك ْر ْشهَا تْ ْكب ْر
َن ْعطُ ْ
العقَ ْ
فقسواَ ...وْبداَ ْ
اشَ ،س ْرطتْهُ ْم َ ،وْبقَ ْاو في َك ْر ْشهاَ َحتَ ْ
ان تْ ُ
وك هذا الغربال تَ ْع ُ

ِ
ين َجاتهم َهاذي
ت وهي لِ َمتُ ْخ ُرُج ْش َ
ين َو ْش َدار ْ
ود ْاي ِم ْن قَ ْ
اع َدة في الدار َو ْمن ْ
َوالَ ْو َخ ِاوتْهَا َح ْاي ِر ْ
3
ِ
وهاَ ،خالَ ِوْلهَا ع َش ْي َشة
وحو ْ
وي َخلُ َ
اْلمحنة َ ،مهَ ْانتش عليهم يقَ ْتلُ َ
وها َم َع ْرفُوا َو ْش ْيد ُيروْلهَا غير ْي ُر ُ

4

اهم وَب ْدلُو ْبالَ ْد اخرى .
ونس ُ
احو َد ْاو و ُ
وما َر ُ
صغيرة َو ْش َو ْ
الدهم َ
ي َما ْكلَةْ ،و ُه َ
ب 5اْلثَْل ْج َغطَاْلهَا اْل َع َشةَ ،ج ْاو الناس
ت هي َك ْر ْشهَا َوَال ْ
كب ِر ْ
صْ
ت َمت ْقد ْر ْش تُْن ْ
ْ
لم َرْه َ
وضَ ،و ْح ْد ْا َ
6
ور ْفِدين اْلم َك ِ
ط
ط تَ ْع اْل ِع َشةْ ،ه َب ْ
ص ْل ِر ْجلُو في اْل َخ ْي ْ
اح ْل اْل َع ْوْد َجا َع ْ
ص ْي ُدوا َار ْكبِ ْ
اقب ْح َ
ْي َ
ين الخيل َا ْ ْ
8
موالَه ْي َنص ْل 7فيه سمع و ِ
فض الثلج َب َان ْتلُو اْلعشةْ ،د َخ ْل َشا ْفهَا قالها :إِ ْن ْس َوالَ ِج ْن؟
اح ْد ْي َن ِاز ْ
ع َ ،ن َ
ُ ْ َ
َْ ْ َ

اح لِْل ُم َدبِ ْر قالو
قاتلُو إِ ْن ْس ،قالهاَ :و ْشبِ ْ
ْ
يك ْح َك ْاتلُو ْح َكايِتْهَا و و ْش َد ُارو فيها نساء خاوتهاَ ،خالَ َها ْوَر ْ
1
2
3

-

يقرروهم بسيف :يرغموهم على التكلم.

-

سرطتهم :بلعتهم دون مضغ.

-

المحنة:المصيبة.

 -4عشيشة :شكلها كالخيمة
5
ب :نزل.
صْ
 َ -6جا عاقب :كان ما ار.

 -7ينازع :يصدر انين االلم.
5

-

ينصل :ينزع
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َع ِطيْلها تَا ُك ْل ِ
اش
وكي تُ ْ
ب الماء َمتَ ْع ِطيْلهَ ْ
طلُ ْ
اْل ُم َدبِ ْر :إذا عندك اْل َ
ص ْاي َدة َملَ ْحهَا َملَ ْحهَا وا ْش ِويهَا وأ ْ َ
صوْبها ِ
وك
سينة ماء ْوأ َْب َدا َخلَ ْ
ود ْ
ط ُ
اسهَا ْالتَ ْح ْ
َو ْ
وعلَ ْقْلهَا ِر ْجلِيهَا في الشجرةْ ،وِد ْير َب َ
ت َ
ود ْي ْر َر ْ
من َب ْع ْد َ َ َ
اْل ْحُنو َشة ْيشموا الماء َي ْب َداو َي ُخ ْرُجوَ ،د ْار ِكما قَالُو ْا ِ
وما ُي ْخ ْرُجو وهو ْيقَطَ ْع ْالرؤوس َوْيِد ْير في
لم َدب ْر ُه َ
ُ
َ
ْ
ُ
1
اه وتْ َزَو ْج بيهَا
ان تَ ْع اْل ْحُنو َشة َو َه َب ْ
ان َخ ْرُجوا في ستة َو َخ َبا َها ُذ ْ
طهَا َ
ود َ
يس ْ
اْل ْجبِ َيرة َحتَ ْ
اها ْم َع ْ
وك اْل ِر َ

ب ُرَمان.
وجابِ ْ
وبعد مدة َح ْمْل ْ
ت طفل َو َس َماتُو َح ْب َح ْ
ت َ
يب اْلتْ َم ْر وهكذا انواع )...وكان خوها
له ِج ْ
كان ْب ْك ِري تجار اْلقَو ِاف ْل (قَا ْفلَ ْه تِِدي القَ ْم ْح َوقَا ْف ْ
ب على دار اختو
ين َح ْ
ض ْي ْ
ط الليل ْي َب ْ
ف َربِي) َهِذي الليلة طَ ْبطَ ْ
الصغير تاجر من هذا النوع ِو ْ
ات ( َ
َد ْخلُوا ر ِ
ت ودعة لِ َيزار
ض ْيافَةَ ،د ُارولُو العشاء َوتْ َع َشى َوقَ ْع ُدوا َيتْ َح َك ْاو ،من بعد رْفِد ْ
اجْلهَا ْل َد ْار اْل َ
َ

2

3
ت الرحى قدامها ،وبنها عل ركبتها وبدات
َو َ
ت ْلقَاتُو اخوها الصغيرَ ،و ْش ِد ْير َو ْش ِد ْير َح ِط ْ
طْل ْ

ِ
حب
تَ ْ
ان َو ْخ َوالَ ْك َس ْب َعة َم ْر ْ
ة،،ح ْب ْ
ط َح ْن في القمح وتغنيَ «:ح ْب َح ْ
ب ُرَم ْ
ت اْلصغير َماهي في َخ ْد َع َ
ت اْلصغير
اهم َس ْب َعة َم ْر ْ
هم َس ْب َعة َم ْر ْ
ت اْلصغير َماهي في َخ ْد َع ْةَ ،ح ْب َح ْ
ب ُرَم ْ
ْ
رمان ْ
ان وْن َس ْ
وسال ْك ْ
ماهي في َخ ْدعة»ِ ،
وكي ْسم ْعها خوها ْب َدا ْيبكي قال ْلر ِ
اجْلهَاْ :ب َربِي قُولِي هذا العبد لِ َع ْن َد ْك َو ْش
َ
َ
َ َ
ِ
ين َج ْبتُوْ ،ح َكالُو ر ِ
وها َوتْ َع ْانقُو
ان اْل ْحُنو َشة َو َشاف ْ
اجْلهَا اْلحكاية َكام ْل َو ْ
ت ُخ َ
اه ِر َس ْ
ْح َك ْايتُو َو ْمن ْ
اعطَ ْ
َ
ض وفي الصباح قالو راجْلها :إِ َذا ع ْنِدي َخ ِ
اط ْر َع ْن َد ْك ْليوم ْع َشا ُك ْم َع ِندي
َوَباتُوا َه ِاذ ْ
بع ْ
َ
يك اللَْيلَة مع ْ
جاو َك ِ
مورة َوَد ُاروا
فروا َم ْ
ام ْل َ
تع ْانقُوا َو َع ْرفُوا الحكاية وَو ْش َد ُارو فيها ْن َس ُ
الخ َاوة َو َع ْرفُوا اختهم َو َ
ط َ
اه ْم َح ُ
َ ْ
وه ْم
فيها اْلح َ
رت الصغير لِ ْن َج ْ
يح ِغير َم ْ
طب َو َش ْعلُوا النار َوقَالُوْلهُ ْم :ا ْق ْف ُزوا عليها ،لِتْق ْف ْز ِط ْ
ات َود ْفُن ُ
ور ِ
ت ودعة مع ر ِ
سمعنا َوهذا َما ُق ْلنا.
اجْلهَا َو َخاوتْهَاَ .وهذا ما
جع ْ
َ
َ
ََ
 -1الجبيرة :حقيبه يحملها الصياد.
 -2ليزار :الستار.
3
ت :نظرت في الخفاء.
 -طَلِ ْ
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 -2التحليل المورفولوجي للحكاية:
أ-المسار الوظائفي:
استعنا في تحليلنا للحكاية بتقسيم النص إلى نظام المقطوعات ،1الذي اقترحه الباحث "خالد
بن سعيد عيقون" وتتألف الحكاية من المقطوعات التالية:
المقطوعة االفتتاحية :قصة رحيل األوالد بسبب المولود الجديد.
تستهل الحكاية في البداية بوضعية هادئة ،جاءت على شكل لمحة عامة عن الحياة األسرية
وهم يتمتعون بسعادة واستقرار ،وهذا ما يمثل الوضع األصل وتتشكل المقطوعة من الوظائف
التالية:
التنقل :تنقل اإلخوة إلى العمل بعيدا عن البيت.
الخداع :يكون الخداع من قبل الخادمة التي تقوم بإعطاء إشارة خاطئة ،حيث كانت سببا في
رحيلهم.
رحيل :رحيل اإلخوة السبعة بسبب الخادمة التي خدعتهم.
نالحظ استهالل المقطوعة بوظيفة تنقل اإلخوة إلى العمل فمهدت لوظيفة الخداع «التي حبكت
القصة وفتحت المجال النطالق األحداث» ،2مما أدى إلى رحيلهم وابتعادهم عن موطنهم األصلي.

المقطوعة األولى :قصة بحث البطلة عن إخوتها.
1

-

المقطوعة مجموعة من المتتاليات ،تخضع ألشكال مختلفة من العالقات ،وتمثل المقطوعة بنيه متكاملة ،وهي

الوحدة الحقيقية لمحتوى القصة على المستوى الداللي .للمزيد ينظر :عبد الحميد بورايو ،القصص الشعبي في
منطقة بسكرة (دراسة ميدانيه) ،المؤسسة الوطنية للكتاب ،الجزائر ،1891 ،د.ط ،ص.139

 -2خالد بن سعيد عيقون ،التحليل البنيوي الشكالني لجماليات الخطاب السردي(الوظائف ،الششخوص،
الزمكان،الصور والدالالت) ،مطبعة الزيتونة ،تيزي وزو،ط ،2221 ،22ص.12
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إنبنت وظائف هذه المقطوعة على الشكل اآلتي:
افتقار :إحساس ودعة بأن هناك شيء ناقص في حياتها ،واصرارها على معرفة الحقيقة من
أمها ،واطالعها على السر الذي تخفيه عنها.
بداية الفعل المضاد :تنوي البطلة السعي إلى البحث عن إخوتها.
ب لحمايتها.
المنح :حصول ودعة على المساعدة من طرف والدها ،واعطائها اْل ُكتََي ْ
إنطالق :إنطالق ودعة في البحث.
إساءة :تسيء الخادم وزوجها إلى ودعة ،وارغامها على النزول.
خداع :ظهور الشخصية الشريرة وهي الخادم مكان البطلة(ودعة)-الخادم أصبحت بيضاء وودعة
سوداء.-
مطالبات كاذبة :إدعاء الخادم بأنها هي أختهم.
تواطؤ عفوي :إقتناع اإلخوة بكالم الخادم.
العالمة :غناء ودعة كان بمثابة عالمة للتعرف عليها.
المنح :تمثل المنح في مساعدة المدبر لألخ ،وذلك بإعطائه حيلة تمكنه من التعرف على أخته.
التعرف على البطل :تمكن اإلخوة من إكتشاف أمر الشخصية المزيفة.
عقاب :قيام اإلخوة بقتل الخادم والوصيف.
تقويم اإلساءة :رجوع ودعة إلى طبيعتها األولى ،ولونها األصلي.
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برزت هذه الوظائف مع كبر البطلة ودعة ،حيث كان إصرارها على معرفة حقيقة إخوتها
سببا في انطالقها من أجل البحث بمساعدة والدها ،فتتلقى اإلساءة من طرف الخادم وزوجها بعد
االبتعاد عن البيت ،يقوم هذان األخيران بتحويل ودعة إلى اللون األسود والخادم إلى اللون
األبيض ،وايهام اإلخوة بأن الخادم أختهم.

المقطوعة الثانية :قصة البطلة مع زوجات اإلخوة:
تبدأ أحداث هذا المقطع عند رجوع ودعة والعيش بين إخوتها ،لتنعم بالدالل والمحبة من
طرفهم لكن نسائهم لم يعجبهم هذا األمر وبدأت الغيرة تسيطر عليهم ،فصاروا يفكرون في حيلة
للتخلص منها إالَّ زوجة األخ األصغر لم توافقهم في الرأي ،فكان لهم ما أرادوا  ،واستجابت ودعة
لخطتهم بأكلها بيض الثعبان فاتهمت بالخطيئة ،ففكر اإلخوة في الرحيل والتخلص من العار
فاشتمل هذا المقطع على الوظائف التالية:
خداع :تفكير نساء اإلخوة في خطة للخالص من ودعة.
تواطؤ عفوي :إستسالم ودعة للعرض الخادع من قبل النسوة.
إساءة :غيرة نساء اإلخوة من ودعة أدت بهم إلى إيذائها ،واقناعها بابتالع كريات العصيدة التي
في األصل هي بيض الثعبان.
رحيل :رحيل اإلخوة والهجرة إلى بالد أخرى.
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وخوالوا
س ْب َعة"
َ

المقطوعة الثالثة :قصة البطلة مع الصياد.
تدور أحداث هذه المقطوعة بعد مرور مدة من الزمن على رحيل اإلخوة ،وترك أختهم في
معاناة صعبة ،حتى مجيء الصياد الذي وجدها صدفة فقام بإنقاذها بمساعدة المدبر له وكانت
النتيجة خالصها من تلك الثعابين ،ثم تنتهي األحداث بزواجها من الصياد ويضم هذا المقطع أربعة
وظائف:
النجدة :حيث ظهرت الشخصية المساعدة(الصياد) وقامت بإنقاذ ودعة.
المنح :تمثل في ظهور المدبر بإعطاء حيلة للصياد ليخلص ودعة مما هي عليه.
تقويم اإلساءة :خالص ودعة من تلك الثعابين التي كانت في بطنها ،ورجوعها إلى هيئتها
األولى.
الزواج :مكافأة ودعة للصياد على ما فعله معها ،والزواج به وتكوين أسرة.

المقطوعة الختامية :قصة لقاء البطلة مع إخوتها.
يشهد المقطع الختامي مرور مدة من الزمن بعد زواج ودعة وانجابها طفل ،تشاء الصدف
أن يمر أخوها األصغر بالقرب من بيتها بحكم عمله في التجارة ،فيخيم الظالم ويذهب إلى بيتها
يرحب به في البيت من طرف زوجها الصياد ،تتعرف عليه ودعة فتفكر في حيلة توصلها إليه فتبدأ
في الغناء فيتعرف عليها أخوها من خالل داللة الغناء ،فيجتمع اإلخوة كلهم مع بعض ويعاقبون
نسوتهم بالحرق ،إال زوجة األخ األصغر من تنجو ،ويبنى هذا المقطع على الوظائف التالية:
العالمة :تعرف األخ على أخته ودعة من خالل غنائها.
عقاب :معرفة اإلخوة حقيقة ما فعلوه نسوتهم وعقابهم بالحرق.
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مكافأة :عيش العائلة في سعادة بعد لم شمل ودعة واخوتها.
نالحظ من خالل تحديد الوظائف داخل الحكاية وجود وظائف مكررة« تأسست الحكاية
على تكرار تراكمي لوظائفها» ،1فقد نجد وظائف قد تكررت في جميع المقطوعات

الوظيفـة

تـكرارهـا
23

رحـيـل

22

عـقـاب

22

تـقـويم اإلسـاءة

22

تـواطـؤ عـفـوي

22

إسـاءة

22

مـنـح

23

عـالمـة

22

خـداع

جدول رقم()21

2

نالحظ من خالل الجدول تواجد ثمانية وظائف مهيمنة في الحكاية« ،ويرجع بروب ظاهرة
التكرار إلى عبقرية الراوي في إختيار الوظائف أو إغفالها أو تكرارها» .3يعيد بروب ظاهرة تكرار
مجموعة من الوظائف داخل حكاية واحدة إلى قدرة الراوي وتمكنه من اختيار األحداث.

2

-

خالد بن سعيد عيقون ،التحليل البنيوي الشكالني لجماليات الخطاب السردي ،ص.61

2

-

ينظر المرجع نفسه ،ص.61

3

-

فالديمير بروب ،مورفولوجية القصة ،ص،66نقال عن مورفولوجية الخرافة ،تر :إبراهيم الخطيب ،الشركة

المغربية للناشرين المتحدين ،المغرب ،ط ،21ص. 111
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المثال الوظائفي:
 -التـنـقـل

الـمقـطـــوعة التمهيدية

 الخـداع الرحـيـل -اف ـتـقـار

المقـطــوعة األولى

 ب ـداية الفـعـل المضاد -المـنح

 -ان ـطـالق

االخـ ـ ـ ـ ـتب ـار التـ ـ ـرش ـيـ ـ ـحي

 إسـاءة خـداع مـطالبـات كاذبـة تواطـؤ عـف ـوي عـالمـة المـنـح التـعـرف عـلى البطـل -عـقـاب

 تـقـويـم اإلسـاءة -خـداع

المـقـطــوعة الثانية

 -تـواطؤ عـفـوي

االخـ ـ ـتب ـار الرئ ـي ـسي

 -إسـاءة

 الـرحـيـل -النـجـدة

المـقـطــوعة الثالثة

 المـنـح ت ـق ـويـم اإلسـاءة زواج -عـالمـة

المـقـطــوعة الرابعة

 -عـقـاب

االخـ ـ ـتب ـار التمجي ـدي

 -مـكـافـأة

الجدول رقم()22

1

 -2ينظر خالد بن سعيد عيقون ،التحليل البنيوي الشكالني لجماليات الخطاب السردي ،ص.94
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الفصل الثاني
ب -بنية الشخوص:

تظهر لنا شخصيات المقطوعة األولى في الشكل التالي:
ودعة

أمها

ودعة

ودعة

ودعة

والدها

الخادم

اإلخوة

الشكل رقم ()21

1

نالحظ من خالل الشكل أن «الشخصية هي الصورة المحققة للدور في القصة» ،2فنالحظ
مسار الشخصيات يخضع لعالقة االستبدال ،والتوافق ،والتضاد ،حيث يمثل التعاقد 3األول
شخصيتين شخصية ودعة التي تمثل دائرة فعل البطل ،حين انطلقت في البحث عن إخوتها بموافقة
أمها وشخصية األم فتشكالن بذلك عالقة توافق ،لتستبدل شخصية األم بشخصية األب والذي يمثل
ب ،في التعاقد الثاني ليمثالن التوافق أيضا ،ويستمر
بدوره دائرة فعل المانح حين أعطاها ال ُكتَْي ْ
اإلستبدال في التعاقد الثالث لتصبح شخصية الخادم ضمن دائرة فعل المعتدي والبطل المزيف في

تضاد مع ودعة بفعل اإلساءة ،وتتكرر عملية االستبدال ليختفي طرف الخادم ،ويستبدل بطرف
2
1
9

-

خالد بن سعيد عيقون ،التحليل البنيوي الشكالني لجماليات الخطاب السردي ،ص.12

-

المرجع نفسه ،ص.19

-

التعاقد :تحصل العملية التعاقدية كلما وقع تحويل شيء من مرسل إلى مرسل إليه ،وهذا الشيء يمكن أن يكون

ذا طبيعة كالمية أو مادية .للمزيد ينظر :سمير المرزوقي وجميل شاكر ،مدخل إلى نظرية القصة تحليال وتطبيقا
ص.15

51

التحليل المورفولوجي لحكاية" َح ْب َح ْب ُر َمانْ ْ
وخوالوا
س ْب َعة"
َ
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آخر وه و اإلخوة في التعاقد الرابع فتكون العالقة عكس العالقة السابقة إذ نشهد توافق بين ودعة
واخوتها « فيتجلى الفاصل في ظهور شخصية ثانوية في مستهل كل مقطوعة واختفائها مع نهايتها
في حين يستمر حضور الشخصية الرئيسية في كل المقطوعات».1
المقطوعة الثانية:
تظهر شخصيات هذه المقطوعة في شكل عالقات تضادية ،تمثله كل من شخصية ودعة
والنسوة واإلخوة ،يبدأ التضاد أوال بين كل من ودعة ونساء إخوتها الذين يمثلون دائرة فعل المعتدي،
حيث يحقدون عليها ويتسببون لها في األذى ،ثم يستمر التضاد ليصبح بين ودعة واخوتها حين
اقتنعوا بكالم نسوتهم فيرحلون ويتركونها وحيدة ،ومنه نمثل هذه الشخصيات بالشكل اآلتي:
ودعة

ودعة

اإلخوة

نساء اإلخوة
الشكل رقم()22

2

مما ذكرناه سابقا أن كال التعاقدين يمثالن تضاد قائم بين ودعة/نساء اإلخوة
نستنتج ّ

ودعة /اإلخوة« ،فالشخصية تقدم نفسها في القصة من خالل ما تمثله من قيم خالفية بالقياس
لغيرها،أي أنها تعرف بتقابالتها مع غيرها من الشخوص األخرى».3

1
2

-

-

خالد بن سعيد عيقون ،التحليل البنيوي الشكالني لجماليات الخطاب السردي ،ص.19

ينظر المرجع نفسه ،ص .92

 -3عبد الحميد بورايو ،القصص الشعبي في منطقة بسكرة(دراسة ميدانية) ،ص.251
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التحليل المورفولوجي لحكاية" َح ْب َح ْب ُر َمانْ ْ
وخوالوا
س ْب َعة"
َ

المقطوعة الثالثة:
تظهر شخصيات هذا المقطع من خالل هذا الشكل:
ودعة

ودعة

• المانح
الصياد

الصياد
الشكل رقم ()23

1

يتضح من خالل الشكل أن التعاقد األول يقدم لنا طرفين:الطرف األول شخصية ودعة
والطرف الثاني الصياد حيث تمثل هذه الشخصية دائرة فعل المساعد عندما قام بمساعدتها ونجدتها
فتربطهما عالقة تواصل 2في هذا اللقاء ،لتظهر في التعاقد الثاني شخصية جديدة وهي شخصية
المدبر فيشكل بذلك دائرة فعل المانح بإعطاء حيلة للصياد لمساعدتها ،فيمثل الطرف الثالث بين
الشخصيتين السابقتين ،ليقوم بدور الوساطة بينهما ودوره في الحكاية ثانوي.

 -1ينظر عبد الحميد بورايو ،القصص الشعبي في منطقة بسكرة(دراسة ميدانية) ،ص.252

 -1عالقة تواصل :إن فهم عالقة التواصل ضمن بنية الحكي ،ووظيفة العوامل يفرض مبدئيا أن كل رغبة
من لدن ذات الحالة ،البد أن يكون وراءها محرك أو دافع يسميه غريماس(مرسال)  ،للمزيد :ينظر ،حميد
الحمداني ،بنية النص السردي من منظور النقد األدبي ،المركز الثقافي العربي ،بيروت ط1111 ،9

ص.95
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التحليل المورفولوجي لحكاية" َح ْب َح ْب ُر َمانْ ْ
وخوالوا
س ْب َعة"
َ

المقطوعة الختامية:
يظهر أن الشخصية الرئيسية بقيت محافظة على مكانتها في كل المقاطع السابقة ،وفي هذا
الموقف الختامي تغلب عالقة االتصال والتوافق بين كل من شخصية :ودعة/الصياد/اإلخوة ،بعد
انتهاء التضاد يعود االستقرار ويقضى على النقص ،ونوضح ما قلنا بالرسم اآلتي:
ودعة

اإلخوة

الصياد
الشكل رقم()21

1

ونستنتج مما سبق أن:
وخ َوالُوا َس ْب َعة" أربعة وهم (:المعتدي ،البطل ،المانح
ان ْ
_ عدد الشخوص في حكاية " َح ْب َح ْ
ب ُرَم ْ
البطل المزيف).
_ إشتراك شخصية واحدة في دوائر فعل عديدة.
_ توزع دائرة فعل المعتدي بين (الخادم وزوجات األخ) ،ودائرة فعل المانح بين (األب،المدبر).

 -1ينظر خالد بن سعيد عيقون ،التحليل البنيوي الشكالني لجماليات الخطاب السردي ،ص.36
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وخوالوا
س ْب َعة"
َ

تتمحور الحكاية على خمسة تعاقدات،جاء التعاقد األول ليعبر عن حالة توازن تعيشها األسرة مع
بعضها البعض ،فيختل التوازن عند حمل األم من جديد ،وربط األوالد مصيرهم بهذا المولود إن
كان بنتا يعودون وان كان ولداً يهجرون ،فتحدث اإلساءة  -من طرف الخادم -داخل األسرة
فتتشتت ،ليأتي التعاقد الثاني الذي تسعى فيه البطلة ودعة للبحث عن إخوتها ،ولم شمل األسرة من
جديد واصالح النقص الحاصل في األسرة ،فتنجح في اجتماعها مع إخوتها ،ليأتي التعاقد الثالث
فيحدث اضطراب جديد في األسرة بمحاولة نساء إخوتها إبعادها عنهم ،فيحدث بينهم فراق،ثم يأتي
التعاقد الرابع فتستقر ودعة مع زوجها الصياد في مكان جديد بعيدا عن أهلها ،ليحل التعاقد
الخامس ويعود التوازن إلى حياة ودعة واخوتها ،يقول تودوروف «:إن القصة المثالية هي التي تبدأ
بوضعية هادئة تجعلها قوة ما مضطربة ،ينتج عن ذلك حالة اضطراب ،ويعود التوازن بفضل قوة
موجهة معاكسة ،التوازن الثاني يشبه التوازن األول لكن ليس متماثلين أبداً» ،1ويمكن التوضيح
بالجدول اآلتي:
1
إستقرار

2
عملية تغيير

()1
الجدول رقم ()25

3
إضطراب

2

5
1
السعي من أجل مرحلة
إعادة االستقرار

جديدة

إستقرار

()2

()2

 -1خالد بن سعيد عيقون ،التحليل البنيوي الشكالني لجماليات الخطاب السردي ،ص ،92نقال عن الشعرية ،ترجمة
شكري المبحوث ورجاء بن سالمة ،دار توبقال للنشر ،ط،2الدار البيضاء ،المغرب ،2426ص.12

2

-

ينظرحورية بن سالم ،الحكاية الشعبية في منطقة بجاية(دراسة ونصوص) ،دار هومة ،الجزائر،د.ط1121 ،

ص.226
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وخوالوا
س ْب َعة"
َ

يرى "تزفيتان تودوروف" 1أن هذا النموذج « يمثل الحد األدنى ألية قصة تبدأ بقوة ثابتة تهزها
قوة أخرى بطريقة ينجم عنها فقدان التوازن المبدئي ،ثم ال تلبث أن تأتي قوة ثالثة في اتجاه معاكس
لتعيد التوازن مرة أخرى ،فيتكون النموذج بذلك من خمس وضعيات :التوازن عملية التغيير ،انعدام
التوازن ،العمل على استعادته ،التوازن الجديد» ،2وهذه الوضعيات الخمس تنطبق على حكايتنا في
جميع مراحلها.

ج-البنية الزمنية:
التحديد الزمني مسألة هامة داخل الحكاية ،إذ يأتي الخطاب االفتتاحي في معظم
الحكايات الخرافية ،إن لم نقل كلها بالصيغة الشائعة «كان يا مكان» ،وفي الحكاية التي بين أيدينا
تستهل بعبارة «قالك على من قالك» توحي للزمن الماضي ،داللة على انتقالها من شخص إلى
آخر أي ليست حديثة ،زمن وقوعها غامض غير محدد ،فتتواصل سيرورة الزمن داخل الحكاية دون
انقطاع بين فترة وأخرى ،دون إعطاء فترة محددة من الزمن فهذه الظاهرة نجدها في معظم
احوا
الحكايات الشعبية ،التي تستعملها لمرور فترة زمنية ال يفصح عنها ،وتمثله المقاطع التاليةَ «:وَر ُ
ت أختهم »...فعلى الراوي أن «يقلص زمن القصة ويختزل
وكبر ْ
األوالَ ْد َوفَاتِ ْ
ت ْع َو ْام على ْغ َي ْابهُ ْم ْ
ْ
فيتم سرد أحداث تستغرق زمنا طويال في أسطر قليلة أو بضع كلمات» 3أي قفزة سريعة لفترة زمنية
 -2تزفيتان تودوروف :ولد تيزيفتان تودوروف  2494بصوفيا في بلغاريا ،وحصل سنة  2419على تأشيرة للدراسة
في فرنسا ،ومنذ ذلك التاريخ وهو يعيش في باريس ويمثل –إلى جانب روالن بارت -واحداً من كبار البنيوية ،كما

أسس مع جيرار جنيت المفاهيم األساسية للسرديات ،وبصفته فيلسوفاً يشرع تودوروف في البحث عن رؤية أخالقية

للتاريخ.للمزيد ينظر :تزيفتان تودوروف ،تأمالت في الحضارة والديمقراطية والغيرية ،تر :محمد الجرطي ،و ازرة
الثقافة والفنون والتراث ،قطر ،د.ط ،1129 ،ص.29

1

-

حورية بن سالم ،الحكاية الشعبية في منطقة بجاية ،نقال عنTAZEVTAN TODOROV,OP,P.P.51.83.

 -3محمد بوعزة ،تحليل النص السردي ،تقنيات ومفاهيم ،منشورات االختالف ،الجزائر ،ط ،2212،1ص.82
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التحليل المورفولوجي لحكاية" َح ْب َح ْب ُر َمانْ ْ
وخوالوا
س ْب َعة"
َ

ِ
ات تَْرعى ْبداَ ِ
ان
طويلة وهذا ما نالحظه في باقي مقاطع الحكاية« ملِي ْب َد ْ
ان إِالَ َواح ْد َك ْ
اإلْب ْل يِ ْش َي ْ
ط َر ْش »...وهنا خالصة على عدد األيام التي مضت ،وهي تقوم برعي اإلبل فهو إختزال واضح
ْ
ت
دون ذكر األحداث التي وقعت داخلها ،ثم ينتقل بنا الزمن أيضا إلى المقطع اآلتيَ «:ب ْع ْد ُم َدة ِك ْب ِر ْ
وض»...حيث يمكن هنا أن نتكهن وأحداث» 1لينتقل مرة أخرى إلى المراحل
َك ْر ْشهَا َوالَ ْ
ت َمت ْقِد ِر ْش تُْن ْ
التي عاشتها ودعة وحيدة في الغابة ،ويسرد لنا أحداث جديدة بإقحام الصياد كشخصية جديدة في
ع...تََزَو ْج
مجرى الحكاية ونالحظ هذا في المقطع اآلتيَ «:ه َب ْ
معهَا تَْن ِاز ْ
ص ْل فيه ْس ْ
ط ُموالَ ْه َي َن َ
ت تْ َغني »...انتقل الزمن هنا انتقاال سريعا أغفل على مرحلة
طت ْو ْ
وبداَ ْ
بِيهَاَ ...ح ْ
دامهَا ْ
ليد َها قُ ْ
زواجها بالصياد وفترة حملها ،وذكر مباشرة أن ابنها قد كبر ما يدل على مرور فترات زمنية كبيرة
ونلخص هذه األحداث التي تطرقنا إليها بالتفصيل في هذا التقابل الزمني:
ما قبل
الوضع األصل

1

-

ما بعد

عكس

الوضع النهائي

عكس

حسن بحراوي ،بنية الشكل الروائي(الفضاء ،الزمن ،الشخصية) ،المركز الثقافي العربي ،بيروت ،ط1882،1

ص.151
2

-

2

سمير المرزوقي وجميل شاكر ،مدخل إلى نظرية القصة تحليال وتطبيقا ،ص.56
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التحليل المورفولوجي لحكاية" َح ْب َح ْب ُر َمانْ ْ
وخوالوا
س ْب َعة"
َ

الفصل الثاني

ويطابق هذا الشكل حكايتنا على النحو التالي:
ما قبل

عكس

األسرة مجتمعة

ما بعد

تغير الزمن األولي

وسعيدة

لم شمل األسرة بعد فراق

تفرق األسرة وظهور

طويل(مرور مدة من الزمن)

شخصيات جديدة

فنجد بذلك مختص ار زمنيا لمراحل حركة األبطال داخل الحكاية ،فهو تسارع في السرد،إذ
يعتبره"جيرار جنيت"حذف ضمني« فهو الذي ال يصرح في النص بوجودها بالذات والتي إنما يمكن
للقارئ أن يستند عليها من ثغرة التسلسل الزمني ،أو انحالل االستم اررية الزمنية» 1كما نجد أن زمن
القصة يخضع بالضرورة للتتابع المنطقي لألحداث وتأتي على الشكل التالي:
أ

ب

ج

د

2

فمعظم الحكايات عبارة عن أحداث ملخصة لوقائع « حدثت في مدة زمنية طويلة وتحويلها إلى
صفحات قليلة أو بعض فقرات أو جمل محدودة ،أي أنه ال يعتمد على التفاصيل ،بل يمر على
الفترة الزمنية مرو اًر سريعاً لعدم أهميتها» ،3إن الزمان عنصر مهم في بناء الحكاية الشعبية فهو
يعكس أحداث المجتمع ووقائعه سواء كان هذا الزمن واقعي أم خيالي.

 -1جيرار جنيت ،خطاب الحكاية(بحث في المنهج) ،تر :محمد معتصم ،عبد الجليل األزدي ،عمر حلى ،المجلس
األعلى للثقافة ،القاهرة ،ط ،1886،2ص.118

2

-

_9

حميد الحمداني ،بنية النص السردي من منظور النقد األدبي ،ص.69

ينظر ،حسن بحراوي ،بنية الشكل الروائي،ص.295
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َ

د-البنية المكانية:
لكــل حكايــة نقطــة انطــالق فــي الــزمن ونقطــة تواجــد المكــان ،أو هنــاك تص ـريح عــن أصــلها
المكاني والزماني معاً ،وعالقة الشخصيات بالمكان الذي تدور فيه األحداث« فتوظيـف العمـل الفنـي
ال يرد اعتباطيا ،فكل تصور للمكان هـو وليـد رؤيـا خاصـة»، 1فـال معنـى لحكايـة بـدون ذكـر المكـان
فهــو أحــد العوامــل األساســية التــي يقــوم عليهــا الحــدث « التالعــب بصــورة المكــان فــي الروايــة يمكــن
استغالله إلى أقصى الحدود ،فإسقاط الحالة الفكرية أو النفسية لألبطال على المحـيط الـذي يوجـدون
فيــه يجعــل للمكــان داللــة تفــوق دوره المــألوف كــديكور ،أو كوســط يــؤطر األحــداث » ،2ففــي الحكايــة
ـاش تْ َحـ َـو ْس ْعلِــيهُ ْم
ت َبـ ْ
التــي بــين أيــدينا عنــدما قــررت ودعــة الــذهاب للبحــث عــن إخوتهــا« َوثَ َمــة قَــرر ْ
وحهَــا ،»...فعنــد إتخــاذ ودعــة الق ـرار للخــروج والبحــث عــن إخوتهــا قادهــا إلــى اإلنتقــال مــن
َو ْجـ ْ
ـدت ُر ْ
السـ ْـب َعة »...إذ نالحــظ أن « طبيعــة
ـاو َ
قريتهــا إلــى القريــة التــي يســكنها إخوتهــا « َحتَــى ْلقَـ ْ
ـاو اْل َخـ َ
المكان تتماشى مع طبيعة اإلنجاز والفعل» ،3غيـر أن المكـان فـي هـذه الحكايـة ظـل ينتقـل مـن بيـت
ِ
صـ ِـغير ،»...ثــم العــودة إلــى بيــت
وهــا َ
وح ـوا َوْي َخلُ َ
إلــى بيــت ثــم إلــى الغابــة « َغ ْيـ ْـر ُير ُ
وخ َال ِوْلهَــا ع َشــة ْ
ِ
ـت وْد َعــة مــع ر ِ
وخا ِوتْهَــا ،»...هــذا البيــت الــذي لــم يحــدد بالضــبط أيــن يقــع هــذا
اجْلهَــا َ
َ
إخوتهــا « َوَر ْجعـ ْ َ
المكــان الجديــد بعــد رحــيلهم عــن القريــة التــي كــانوا بهــا مــن قبــل ،لكــن مــا ندركــه مــن خــالل صــيا
الحكاية أنه فعال حدث انتقال ،أدى إلى تغيـر المكـان تلقائيـا دون أي تحديـد جغ ارفـي 4يسـاعدنا علـى
 -9خالد بن سعيد عيقون ،التحليل البنيوي الشكالني لجماليات الخطاب السردي ،ص ،91نقال عن سمير المرزوقي
وجميل شاكر ،مدخل إلى نظري القصة تحليال وتطبيقا ،ص.12

 -2حميد الحمداني ،بنية النص السردي من منظور النقد األدبي ،ص.62
 -3مدخل إلى نظرية القصة تحليال وتطبيقا ،ص.58

 -4فضاء جغرافي :وهو مقابل لمفهوم المكان ويتولد عن طريق الحكي ذاته إنه الفضاء الذي يتحرك في األبطال أو
يفترض أنه يتحركون فيه.للمزيد :ينظر حميد الحمداني ،بنية النص السردي من منظور النقد األدبي ،ص.12
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معرف ــة األم ــاكن الت ــي انتقلـ ـوا إليه ــا ،ومن ــه وض ــعنا مخط ــط لنب ــين مس ــاهمة المك ــان ف ــي تغيي ــر حال ــة
الشخصية فهو كالتالي:
المكان األصل

االنتقال إلى مكان

القرية األولى بيت ودعة

إخوتها

مسكن اإلخوة

استقرار ودعة مع الصياد

االستقرار بالمكان
الجديد.

ترك ودعة بالغابة.

الرحيل عن المسكن

االجتماع في مكان واحد غير المكان السابق.
بالمكان الجديد.

إذ نجد هناك تأثير متبادل بين الشخصية والمكان ،فيمكننا المكان من فهم طبيعة الشخصية وكيفية
تغير حالها « ولعل هذا ماجعل "هنري متران" يعتبر المكان هو الذي يؤسس الحكي ألنه يجعل
القصة المتخيلة ذات مظهر مماثل لمظهر الحقيقة» ،1وهكذا يصبح المكان من صنع الراوي يوهمنا
بواقعية األحداث التي يقدمها نصه ،فيخلق بخياله أمكنة جميلة يجعلنا نفترض أنها وقعت على
أرض الواقع.
حملــت الحكايــة أيضــا عناصــر طبيعيــة ،كــالمرعى ،الغابــة ،العشــة والشــجرة ،الحطــب ،البئ ــر
الجبــل والحيوانــات كاإلبــل ،والبغلــة ،والثعبــان...الــخ كلهــا تعبــر عــن البيئــة ،باعتبارهــا النشــاط األول
الـذي مارسـه اإلنسـان منـذ وجـوده ،فنـرى مـن خـالل توظيـف هـذه المصـطلحات أو العبـا ارت علــى أن
األحداث جرت كلها داخل هذا الحيز الغابي ،أي داخل الغابة فما يقوله "فيليب هامون" فـي صـياغه
عن األنثروبولوجية لوصف المكان «:إن البيئة الموصوفة تأثر على الشخصية وتحفزهـا علـى القيـام
باألح ــداث ،وت ــدفع به ــا إل ــى الفع ــل حت ــى أن ــه يمك ــن الق ــول ب ــأن وص ــف البيئ ــة ه ــو وص ــف مس ــتقبل

1

-

حميد الحمداني ،بنية النص السردي من منظور النقد األدبي ،ص.15
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َ

الشخصية» ،1أما "جورج بالن"يقول «:حيث ال توجد أحداث ال توجـد أمكنـة» 2أي لكـل حـدث مكـان
يتالءم وطبيعة الحدث.
إن األمكنـة فـي الحكايــة الشـعبية تختلـف بــاختالف بيئـة الحكــي ،واذا نظرنـا إلـى األمــاكن التـي تزخــر
بها حكايتنا نجدها تتوفر على األماكن التالية:

-1األماكن المنفتحة:3
تح ــوي ه ــذه األم ــاكن عل ــى الحرك ــة والتواص ــل م ــع اآلخـ ـرين ،تقض ــي عل ــى الش ــعور بالعزل ــة
ففضائها فيه نوع من الحرية ونجد فيها :
القرية :وتمثل منطلق النص وهي« مركز الصدارة لهذا النـوع مـن األمـاكن » ،4وفـي أغلـب األحيـان
ال يرد لفظها حرفيا فتفهم من خالل دالالت وسياقات الكـالم ،الـذي يشـير إليهـا ال ّـراوي كمـا هـو حـال
حكايتنا ،فلم ترد لفظة قرية ولكن بمجريات األحداث نفهم بوجود القرية.
الغابة :هي« المكان الوسيط بين المدينة كعالم بشري والعالم اآلخر» ،5فهي ذات اإلخضرار الدائم
والهواء النقي ،ووظفت في الحكاية كمكان نفيت إليه ودعة.

2

-

حسن بحراوي ،بنية الشكل الروائي ،ص ،91نقال عن

philippe homan,introduction a l´analyse de dexriptif.f.d.A.U.1981.p.113.

2
-

المرجع نفسه،ص 91نقال عن:

georges blin strenjlral et les problemes de romanes GDJ corti.1954.p.77.

 -9األماكن المنفتحة :ونقصد بانفتاح الحيز المكاني احتضانه لنوعيات مختلفة من العالقات وأشكال متنوعة من
األحداث .للمزيد :ينظر،خالد بن سعيد عيقون ،التحليل البنيوي الشكالني ،ص.92

 -4المرجع نفسه ،ص.92
5

-

عبد الحميد بورايو ،القصص الشعبي في منطقة بسكرة(دراسة ميدانية) ،ص.221
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المرعى :هي المكـان الفسـيح الالمتنـاهي يعبـر عـن البيئـة والطبيعـة النقيـة ،مكـان ينشـط فيـه اإلنسـان
ت تَْرَعى ِ
باإلبِ ْل.»...
بجانب الزراعة ،وظف في الحكاية كمكان ترعى فيه ودعة باإلبل« وودعة َوالَ ْ

-2األماكن المنغلقة:1
البيــت :قدمتــه الحكايــة كحيــز مكــاني وقعــت فيــه اإلســاءة مــن طــرف الخــادم ،فتشــتت العائلــة ،فيشــكل
بــذلك إنفصــال الشخصــية الرئيســية ودعــة عــن مكانهــا األصــلي ،وهــذا يعــد حركــة رئيســية فــي تطــور
األحداث.
العشة (الخيمة) :تدل على البيئة العربيـة ،وظـف هـذا المكـان فـي الحكايـة عنـدما نفـى اإلخـوة ودعـة
ِ
ص ِغ َيرة.»...
في تلك العشة منعزلة لوحدها في الغابة « َو َخالَ ِوْلهَا ع َشة ْ

-3األماكن المتحركة:

وهي األمكنة التي تتميز بحركة دائمة تتمثل في:

الطريـــــق :كثيـ ـ ـ اًر م ـ ــا يعب ـ ــر عنه ـ ــا تعبيـ ـ ـ ار غي ـ ــر مباش ـ ــر ،وتفه ـ ــم داللت ـ ــه م ـ ــن س ـ ــياق الك ـ ــالم فف ـ ــي
ـاو ،»...هــذه األفعــال تــدل علــى اإلنتقــال مــن مكــان إلــى آخــر ،ونفهــم مــن المشــي فضــاء
قولــهَ «:و ْم َشـ ْ
الطريق.

1

-

األماكن المنغلقة :ونعني بها خصوصية المكان ،واحتضانه لنوع معين من العالقات ،ويحتل بيت البطل مركز

الصدارة في هذا النوع من األماكن ،يسمح بخلوة البطل ويطلق العنان لمخيلته كي يسرح بعيدا ليستحضر الذكريات.

للمزيد :ينظر ،خالد بن سعيد عيقون ،التحليل البنيوي الشكالني لجماليات الخطاب السردي ،ص 92نقال عن عبد
الحميد بورايو ،منطق السرد ،ص.116
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-4األماكن الطبيعية:
الجبل :يعد فـي نظـر قاطنيـه موضـعا محفوفـاً بالمخـاطر ،وفـي بعـض األحيـان يكـون مـورداً للخيـر

1

وظف في الحكاية كمكان للعمل يذهب إليه اإلخوة يسترزقون منه.
البئر :في المعتقد الشعبي يعتقد أن البئر يحوي في داخله كائنـات مؤذيـة بوصـفه ينتمـي إلـى العـالم
الس ــفلي ،وق ــد يك ــون مكان ــا للجريم ــة ،2ويح ــوي ه ــذا المك ــان وظيف ــة إس ــاءة ف ــي الحكاي ــة ح ــين ح ــول
ت َك ْحلَة.»...
يه َوالَ ْ
الوصيف ودعة إلى اللون األسود داخله « َوَد َخ ْل َوْدعة ِف ْ
والمكان ال تكون له قيمة إال عندما يحدث فيه حدث هام ،وتكمن أهمية المكان في تـأطير األحـداث
وحتى من خالل الدور الذي يقوم به سواء أكان أساسي أم ثانوي.

1

-

حورية بن سالم ،الحكاية الشعبية في منطقة بجاية(دراسة ونصوص) ،ص.11

2

-

المرجع نفسه ،ص.15
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خـاتـمـة

خاتمة:
من خالل دراستنا المورفولوجية لعينة من الحكايات الشعبية المتداولة في منطقتنا ،المتمثلة في
وخ َوالُوا َس ْب َعة" توصلنا إلى النتائج اآلتية:
ان ْ
حكاية " َح ْب َح ْ
ب ُرَم ْ
 المنهج المورفولوجي هو منهج عالمي يطبق على كل الحكايات الشعبية وهذا ما الحظناه في
حكايتنا التي إستقيناها من الميدان بمنطقة سور الغزالن فهو صالح لها.
 إعتمدنا في تقطيعنا للحكاية على ما يسمى بنظام المقطوعات ،الذي عمل به الباحث خالد بن
سعيد عيقون في دراسته ،واشتغل عليه أيضا الدكتورعبد الحميد بورايو وأسماه "بنظام المتوالية".
حدد بروب عدد الوظائف داخل الحكاية بإحدى وثالثون وظيفة ،غير أنها ال ترد كلها في
ّ 
حكاية واحدة ،وهذا ما الحظناه من خالل تحليلنا للحكاية ،وتحديد الوظائف باإلضافة إلى
تكرار بعضها وغياب البعض اآلخر ،وهو ما أشار إليه بروب.
 يرجع تكرار الوظيفة في الحكاية الواحدة ،إلى مدى إتقان الراوي في تحكمه بمجرى األحداث.
 يتعرض المثال الوظائفي إلى ثالثة إختبارات ،وهي تتعلق كلها بالبطل وطريقة وصوله إلى
مبتغاه ،وتمكنه من تخطي جميع الصعاب ،كما حصل في حكايتنا حين بدأت البطلة البحث
عن إخوتها وتعرضها لإلساءة ومع كل تلك اإلختبارات تصل إلى تحقيق رغبتها ،باإلجتماع
بإخوتها.
 تحتوي حكايتنا الشعبية على عالقات تضادية وتوافقية ،واستبدالية فمن خالل هذه العالقة برزت
لنا بنية األشخاص الفاعلة وعالقاتها مع بعضها البعض منها الرئيسي ومنها الثانوي.
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 يعد منهج "غريماس" بمثابة تطوير لمنهج "بروب" الوظيفي ،حيث إعتمدنا على بعض
أطروحاته ،من خالل توضيحنا لبنية الشخوص داخل الحكاية وتمثيلها بمخططات توضيحية
لكل مقطوعة ،فلكل منها أشخاص فاعلة في الحكاية.
 يرى تودوروف أن الحكاية المثالية هي التي تبدأ بحالة توازن ثم تضطرب ليعود التوازن من
جديد ،وهذا ما إنطبق على حكايتنا حين بدأت بإضطراب بفعل اإلساءة ،ثم حاولت البطلة
إعادة اإلستقرار ،لتتكرر اإلساءة من جديد ويعود التوازن.
 يضفي الزمن على الحكاية الشعبية قيمة وأهمية ،تجعل المتلقي يتشوق لمعرفة المزيد من
األحداث ،كما يجعله يعيش الحدث.
يعد المكان في الحكاية الشعبية عنص ار مهما في بنائها ،فهي تحرك نظر المستمع من مكان
ّ 
إلى آخر ،فتقاطع الزمان والمكان داخلها يجعلها أكثر تشويقا.
ان َو ْخ َوالوا َس ْب َعة"،
وختاماً نأمل أن نكون قد أحطنا بجوانب الدراسة المورفولوجية لحكاية " َح ْب َح ْ
ب ُرَم ْ
ويبقى البحث في هذا المجال خصبا يحتاج إلى دراسات أخرى.
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قائمة المصادر والمراجع
 -1المعاجم:
 -1ابن منظور ،لسان العرب ،ج ،30دار إحياء التراث العربي ،لبنان ،ط. 1993،0
 -2ابن منظور ،لسان العرب ،ج ،30دار إحياء التراث العربي ،لبنان ،ط. 1993،0
 -0إسماعيل بن حماد الجوهري ،الصحاح تاج اللغة والصحاح العربية ،مج،31تر:أحمد عبد
الغفور عقار ،دار العلم الماليين ،ط.1993،4
 -4إسماعيل بن حماد الجوهري ،الصحاح تاج اللغة والصحاح العربية ،مج ،30تر:أحمد عبد
الغفور عقار ،دار العلم الماليين ،ط.1993،4
 -5محمد مرتضي الحسيني الزبيدي ،تاج العروس ،ج ،20تح:مصطفى حجازي ،سلسلة تصدرها
و ازرة األعالم ،الكويت ،د.ط.1990 ،
 -0مجدي وهبة ،معجم المصطلحات العربية في اللغة واألدب ،مكتبة لبنان ،بيروت ،ط.1994 2

 -2المصادر:
عمو ،دار شراع
 -0فالديمير بروب مورفولوجيا القصة ،تر:د.عبد الكريم حسن و سميرة بن ّ
للنشر ،ط.1990،1

 -3المراجع:
 -9حسن بحراوي ،بنية الشكل الروائي(الفضاء،الزمن،الشخصية) ،المركز الثقافي العربي بيروت،
ط.1993 ،1
 -9حميد الحمداني ،بنية النص السردي من منظور النقد األدبي ،المركز الثقافي العربي بيروت
ط.2333،0
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 -13حمري بحري ،الرجم بالكالم ،إتحاد الكتاب الجزائريين ،الجزائر ،ط.2330،1
 -11حورية بن سالم ،الحكاية الشعبية في منطقة بجاية(دراسة ونصوص) ،دار هومة ،الجزائر
د.ط.2313،
 -12خالد بن سعيد عيقون ،التحليل البنيوي الشكالني لجماليات الخطاب السردي ،مطبعة الزيتونة
تيزي وزو ،الجزائر ،ط.2330،1
 -10روزلين ليلى قريش ،القصة الشعبية ذات األصل العربي ،ديوان المطبوعات الجامعية ،بن
عكنون الجزائر ،د.ط.2330،
 -14سعيدي محمد ،األدب الشعبي بين النظرية والتطبيق ،ديوان المطبوعات الجامعية ،بن
عكنون ،الجزائر ،د.ط.1999،
 -15سمير المرزوقي وجميل شاكر ،مدخل إلى نظرية القصة تحليال وتطبيقا ،آفاق عربية بغداد،
د.ط.1990،
 -10صالح فضل ،النظرية البنائية في النقد األدبي ،دار الشروق ،القاهرة ،ط.1999،1
 -10عبد الحميد بورايو ،األدب الشعبي الجزائري ،دار القصبة للنشر ،الجزائر ،د.ط.2330،
 -19عبد الحميد بورايو ،الحكايات الخرافية للمغرب العربي ،دار طليعة للطباعة والنشر ،لبنان
بيروت ،ط.1992،1
 -19عبد الحميد بورايو ،قصصنا الشعبي في منطقة بسكرة(دراسة ميدانية) ،المؤسسة الوطنية
للكتاب ،الجزائر ،د,ط.1990،
 -23عبد الحميد بورايو ،منطق السرد ،دراسات في القصة الجزائرية الحديثة ،ديوان المطبوعات
الجامعية ،الجزائر ،د.ط.1994،
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 -21عبد الرحمن بن محمد الجياللي ،تاريخ الجزائر العام ،ج ،31دار مكتبة الحياة،الجزائر
ط.1905،2
 -22عمر بوجردة ،سور الغزالن تاريخ وحضارة ،دار الكتاب العربي ،القبة ،الجزائر ط.2330،1
 -20محمد بوعزة ،تحليل النص السردي ،تقنيات ومفاهيم ،منشورات اإلختالف ،الجزائر ،ط1
.2313
 -24نبيلة إبراهيم ،أشكال التعبير في األدب الشعبي ،دار النهضة ،القاهرة ،د.ط ،د.ت.
 -25نبيلة إبراهيم ،قصصنا الشعبي من الرومانسية إلى الواقعية ،دار قباء للطباعة ،مكتبة غريب
د.ط ،د.ت.

 -4المراجع المترجمة:
 -20ألجرداس.ج.غريماس.جاك فونتني ،سيميائية األهواء من حاالت األشياء إلى حاالت النفس
تر:سعيد بن َكراد ،دار الكتاب الجديد المتحدة ،بيروت ،لبنان ،ط.2313،1
 -20تزفيتان تودوروف ،تأمالت في الحضارة والديمقراطية والغيرية ،تر :محمد الجرطي و ازرة
الثقافة والفنون والتراث ،قطر ،د.ط.2314 ،
 -29جون ستروك ،البنيوية وما بعدها من ليفي شتراوس إلى دريدا ،تر:محمد عصفور المجلس
الوطني للثقافة والفنون واآلداب ،الكويت ،د.ط.1990،
 -29جيرار جنيت ،خطاب الحكاية(بحث في المنهج) ،تر:محمد معتصم ،عبد الجليل األزدي عمر
حلى ،المجلس األعلى للثقافة ،القاهرة ،ط.1990،2
 -03كلود لفي شتراوس وفالديمير بروب ،مساجلة بصدد علم تشكل الحكاية ،تر:محمد معتصم
دار قرطبة ،فلسطين ،ط.1999،1
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قائمة المصادر والمراجع
 -5المراجع األجنبية:
01- ETUDE HISTORIQUE SUR LA VILLE D´AUMALE DEPUIS SA FORMATION
JUSQU´A NOS JOUR(MONOGRAPHIE DE LA VILLE D´AUMALE)1986 .
32- PRESENTATION DE LA COMMUNE DE SOUR EL GHOZLANE.

 -6المجالت:
-00نجية حمود ،الحكاية الشعبية الفلسطينية بين الهوية والعولمة ،مجلة الثقافة الشعبية ،فلسطين
العدد ،22د.ت.

 -7الرسائل الجامعية:
-04يوسف العارفي ،الشعر الشعبي في منطقة سور الغزالن-دراسة أنثوغرافية ،-رسالة ماجستير
جامعة تيزي وزو.2312،
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