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الحكاية العربية القديمة (أصوليا – أنواعيا )
م .نوفل حمد خضر الجبوري

جامعة كركوك – كمية التربية

الممخص

شكمت الحكاية جزءا من األدب العربـ سسـيما فـ فتـرة العصـر العباسـ

الـذي يعـد العصـر الـذىب لمـا وصـمت ليـو

العموم بشكل عام واألدب بشكل خاص من مراحل التطور والتأثر والتأثير بالثقافات العممية األخرى .

كان لمعرب حكايات مختمفـة ومتنوعـة كحكايـات عنتـرة والزيـر سـالم وحكايـات وادي عبقـر وليرىـا لكنيـا لـم تكـن

مدونة كحكايات ولم يكن ىناك جنسا أدبيا مستقال ييتمون بو العرب يسمى الحكاية كالشـعر والخطابـة مـثال لكـن بعـد

ترجمة كميمة ودمنة وألف ليمة وليمة الت نستطيع الجزم بأن ىناك الكثير من الحكايات العربية قد أضـيفت لييـا ظيـرت
ىناك الكثير مـن المللفـات عمـى نفـس الطريقـة ونفـس النسـم كاإلمتـاع والملانسـة وكتـاب الحيـوان ورسـالة ال فـران

وليرىا من المللفات األخرى .

ن الحكايـة تختمـف بـاختالف ىـدفيا ولايتيـا ومـدى صــدقيا وخياليـا لـذا نجـد أن ىنـاك حكايـات خرافيـة كحكايــات

الجان وليرىـا وحكايـات واقعيـة وىـ التـ تمثـل جوانـب تاريخيـة وحكايـات رمزيـة خرافيـة كالحكايـات التـ دارت عمـى
ألسنة الحيوانات .

تمتق الحكاية مع كل من القصة والروايـة مـن ناحيـة ال ايـة واليـدف ىـذا عمـى الجانـب الموضـوع

توفر العناصر البنائية كجنس قصص

ىذا من الناحية الفنية األدبية .

ومـن ناحيـة

جمعت الحكاية القديمة جميع عناصر البناء القصص من سرد وشخصـيات وزمـان ومكـان وبيـذا يمكننـا القـول ن

الحكاية القديمة عمى الرلم من بساطتيا لكنيا كانت ذات بناء فن محبك ومنسجم وقصص
ليو القصة اآلن .

ذا ما قارناه مـع مـا وصـمت

المقدمة
تعد الحكاية من بواكير الفـن القصصـ عنـد العـرب أو مـن األسـس الرئيسـية التـ اعتمـدت عمييـا القصـة العربيـة

عمى الرلم من أنيـا لـم تكـن بالمسـتوى الـذي وصـمت ليـو القصـة بشـكل عـام فـ عصـرنا  .وان كانـت ىنـاء رراء متفرقـة
تنف وجود القصة عند العرب لكنيا لير دقيقة ألن شكالية الوجود س ترتبط بإشـكالية التسـمية ومـن ىـذا المنطمـق

أردنا أن ندرس الحكاية ونبين مفاىيميا وأنواعيا وعالقتيا بكل من القصة والرواية .

قسمنا بحثنا عمى مبحثين األول شمل تعريف الحكاية ل ة واصطالحا وأنواعيا  .والثان شمل عالقـة الحكايـة بكـل

من القصة والرواية والسرد الحكـائ

ونمـوذج تطبيقـين فقـط سلتزامنـا بشـروط عـدد صـفحات البحـث بينـا فـ ىـذين

النموذجين رليات استخدام عناصر الفن القصص ف الحكاية.

اعتمــدنا ف ـ بحثنــا ىــذا بعــض مــن المصــادر والمراجــع القديمــة والحديثــة أخــذنا مــن القديمــة بعــض مــن التعريفــات

الم وية حول الحكاية ومتعمقاتيا فضال عن بعض اإلشارات الت أفادتنا ف
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أما المصادر الحديثة فأخذنا منيا مفاىيم حول العناصر القصصية الحديثـة لنطبقيـا فـ تحميـل الحكايـات التـ أخـذناىا
كنماذج تطبيقية ف ىذا البحث  .........ومن اهلل التوفيق .
المبحث األول :الحكاية ل ة واصطالحا :

لة:

يتضــم مــن خــالل بعــض المصــادر والمراجــع أن الحكايــة جــاءت بمعنــى نقــل الخبــر كمــا جــاء وبشــكل محبــك فحكـ

(الحاء والكاف وما بعدىا معتل أصل واحد وفيو جنس مـن الميمـوز يقـارب معنـى المعتـل والميمـوز منـو وىـو حكـام
الش ء بعقد أو تقرير :يقال حكيت الش ء أحكيو وذلك أن تفعل مثل فعل األول يقال ف الميموز  :أحكأت العقـدة ذ

أحكمتيا ويقال أحكات ظيري بإزاري قال عدي :
وقال رخر :

أجل ن اهلل قد فضمكم

فوق من أحكأ صمبا بإزار

وأحكأ ف كف حبم بحبمو وأحكأ ف نعم لرجل قباليا ()0

ويذكرىا الجوىري ف معجمو قائال (حكا حكى حكيت عنو الكالم حكاية وحكوت ل ة حكاىا أبو عبيدة وحكيـت فعمـو
ذا فعمت مثل فعمو وىيئتو والمحاكاة المشابية يقال فالن يحك الشمس حسـنا ويحاكييـا بمعنـى وأحكيـت

وحاكيتو

العقدة ل ة ف احكأتيا

ذا قويتيا وشددتيا ويروى فوق من احكأ صـمبا بـأزرار ويـروي فـوق مـا احكـ

ما أقول من الحكاية .حكأ :احكأت العقدة واحكيتيا أي شددتيا قـال عـدي بـن زيـد يصـف جاريـة :
فوق من احكأ صمبا بأزرار .

فضمكم

أي فـوق

أجـل أن اهلل قـد

ىذه رواية أب زيد ويروى ( فوق من احك بصمب وأزرار ) أي بحسب ولفو)()2

ويقول الزمخشري ( حك  :حكى ل عنو كذا وىو يحك فالنا ويحاكيو وىو ح ّكاء  :وتقـول العـرب  :ىـذه حكايتنـا

أي ل تنا وامرأة حك  :حاكية لكالم الناس ميذار)()3

وتأت بمعنى ( حكأ حكأ واحكا العقدة  :شدىا احتكأ العقدة  :حكأىا  .....يقال " احتكأ الشـ ء فـ صـدري " أي ثبـت

فمم اشك )( )4وى ( يراد المفظ أو التعبير عمى حسب ماورد عن صاحبو سواء كان ذلك عن طريـق الكـالم أم الكتابـة
أم القراءة فيحك عمى لفظو ) (.)5

اصطالحا :

ما عن مفيوميا اصطالحا فيو مستمد من المعنى الم وي الذي يشير لى أن الحكاية ى نقل الحديث كما ىو

في ( نقل الحديث وتقميده أي محاكاتو لكـن عـن مصـدر ومثـال سـابق ونقمـو كمـا ىـو دون تجـاوزه أي دون زيـادة أو

نقصان أي النقل بأمانة والحديث ف ىذا السياق ىو الحديث الواقع بطبيعة الحـال أو الـذي يفتـرض وقوعـو )( )6وىـذه
أشارة لى نقميا بصورتيا الت قيمت فييا لذا ى تمثل ( نقل األحداث كما ى دون زيادة أو نقصان مع الدقة والضـبط

ف ـ عمميــة النقــل بشــكل يجعميــا متكاممــة الصــورة ليــر مفككــة كالعقــدة المفتوحــة )(.)7وتعــرف بأنيــا (لــون مــن أل ـوان

القصص تعتمد عمى عناصر ىذا النوع األدب الرئيسية من سرد وتشويق وامتنـاع فوافـادة أس أنيـا متحممـة لـى حـد بعيـد
من اسلتزام بشروط النوع القصص وعناصر تكاممو الفن في تضرب ارض الخيال والم امرات وتتخذ أبطاليا من اإلنـس
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والجن وتنسم أحداثيا من خيوط الخوارق والالمعقول كما قـد تقـتحم لمـار الواقـع المعـيش وتـروي أحـداثا مـن صـميم
الحياة  .لير أنيا تعتمـد أساسـا عمـى راويـة يـروي ويصـف ويرسـم ولـيس عمـى تحـرك األشـخاص وسـموكيم ومبـادرتيم

النفسية والفكرية)( .) 8وىنا تقترب من اسكتمال باعتبارىا تمثل ماأراد اإلنسان نقمو عمى حقيقتو وواقعو والحكاية (كممـا
كانت صادقة ودقيقة ف رسم الواقع والحياة اإلنسانية كانت ناجحة ب ض النظر عن حجميا

ذ قـد تكـون حكايـة طويمـة

تنقل عدة أحداث لألشخاص أنفسيم أو ص يرة الحجم ف أحداثيا وشخوصيا أو قـد تكـون وسـطا بـين الحـالين فبيـذا
الشكل تتفـرد الحكايـة بميـزة خاصـة فتكـون جامعـة لكـل أنـواع القصـة مـع احتفاظيـا بسـماتيا الخاصـة وشـروطيا الخاصـة

الالزمة لنجاحيا كحكاية )( )9وى تمثل (نوعـا فنيـا مسـتقال قوامـو السـرد المباشـر الـذي يكـون أداة تشـويق فواثـارة فـ

عرض الحدث واقعيـا كـان أم خياليـا )( )01والحكايـة ( مجموعـة األفعـال المرتبـة التـ تـدور حـول موضـوع)( )00وفـ

المفيوم الفمسف وحسب قول أرسطو فأن الحكاية ( مبدأ المأساة وروحيا ألن المأساة ستحاك النـاس بـل تحـاك الفعـل

والحياة والسعادة والشقاء والسعادة والشقاء من نتائم الفعل )( )02وسبد ليا من تخيـل أو خيـال يصـوليا لتصـبم شـكال

فنيا في ( تحتوي ضمنا عمى الخمق والفكرة.الحكاية المحكمة فنيا تكشف ضرورة عن خمق أصحابيا )()03

وىنا تصبم الحكاية ذات صمة مع ( القصة والرواية واألقصوصة ف المناخ العام وفـ اسعتمـاد عمـى أمـاكن

مشتركة فيما بينيا لكنيا ليست تمتزم المأثور ف التقنية القصصـية فوابـداعاتيا بـل تعتمـد عمـى سـجية الـراوي ومزاجـو
وىـ
وطرائفو ف السرد والتشويق والوصف واإلقناع لذا في لى األدب الشـعب أقـرب منيـا جمـاس لـى األدب الفنـ

لى التسمية والتفكية والتعميم منيا لى التحميل ورسم النماذج اإلنسانية واألبعاد اسجتماعية والتاريخيـة كمـا ىـو الشـأن

ف ـ الروايــة والقصــة واألقصوصــة )( )04وىــذا الفــن الشــائع والمخــتمط والمتجــانس ذو أصــول قديمــة وأن لــم تكــن بيــذا
المفيوم الموجود ف عصرنا ىذا نظ ار لتطور الفكر والفمسفة والثقافة فالحكاية (ذات جذور عميقة فـ الحيـاة العربيـة
وف األدب وأشير ماجاء منيا فصول سيرة عنترة ألف ليمة وليمة وما ىو من ىـذا القبيـل فـ التـراث الشـعب العربـ

عمى مر العصور )()05
أنواع الحكايات

أن لمفيـــوم الحكايـــة اتجاىـــات عـــدة تنطـــوي تحتيـــا كثيـــر مـــن األجنـــاس األخـــرى سســـيما القديمـــة منيـــا كالروايـــة

واألقصوصة والنادرة والفكاىة والمقامات وليرىا عمما أنيا ( لفظ عام يدل عمى الحكاية السرية أو الت لـم تنشـر بعـد
أو عمى حدث تـاريخ خـاص يمكـن أن يمقـ ضـوءا عمـى خفايـا األمـور أو عمـى نفسـية البشـر كمـا يـدل عمـى أي سـرد

منسوب لى ر ٍ
او )( )06ويعرفيا البعض نيا ( تقميد قـديم يتـوخى البسـاطة والعبـرة عبـر أشـواط تشـويقية وىـ ذات
حـوادث خياليــة وخارقــة  .أو ىـ كاألســطورة )( )07عممــا أن العــرب لــم يســتخدموا مصــطمم الحكايــة كفــن قصصـ بــل
جاءت بمعنى المحاكاة والتقميد فيم ( ف القرون األربعـة األولـى لـم يطمقـوا عمـى القصـة لفـظ الحكايـة فكتـاب الفيرسـت

كتــب ف ـ أخريــات القــرن الرابــع اليجــري يســتعمل أســماء وحكايــات وخرافــات وأحاديــث بمعنــى القصــص المقصــود منــو
التسمية ولكنو لم يستعمل كمم ة حكايات ف ىذا المعنـى أمـا كممـة الحكايـة فكانـت العـرب تسـتعممو بمعنـاه الـدال عمـى

التمثيل والمحاكاة)( )08وف حديث روست بارت ضمن بحثو الحكاية" مدخل لى التحميل البنيوي لمقصص " يميـز( بـين
المستويات السردية بمـا يفيـد تتبعنـا لمفيـوم الحكايـة فـذىب لـى أن القصـة كمفيـوم لسـياق األحـداث تكتـب طابعـا عالميـا
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فتمثل فـ األسـطورة والخرافـة والحكايـة والخبـر  ...ليـر أنيـا كجـنس سـردي س تسـمى بيـذا اسسـم س بـالنظر لـى البنـاء
السردي والرجوع فييا لى نظام ضمنيا )( . )09فواذا ما أخذنا بيذا البنـاء السـردي كسـمة لالبـة عمـى مثـل ىـذا الـنمط

نجــد ( أنواعــا س حصــر ليــا كالحكايــة بأنواعيــا الخرافيــة والواقعيــة عــل الســنة الحيوانــات والخبــر األســطورة النــادرة

الممحمــة القصــة الطويمــة ومجموعــة قصــص مترابطــة الســيرة التــاريم المحادثــة المقدمــة وىــذه جميعيــا تأخــذ
أشكاس مختمفة يصعب حصرىا كما يصعب تحميل وفيم الفمسفة الشعبية واألخالقية لكل نـوع أو األنـواع مجتمعـة

س

بعــد الدراســة التشــكيمية لنســق كــل نــوع وتحديــد جــذوره التاريخيــة )( )21ولكــن بــرلم ىــذه الســمة الجامعــة ىنالــك مــن
الدارسين من يفرق ( بين أنماط الحكاية رلم أنيا تنتظم سرديا وفق صيغ متشابو فثمة من يفرق بين الحكاية الخرافية
وحكاية الحيوان والحكاية الشعبية استنادا لى شخصياتيا المقارنـة بـالواقع ومقايسـة مـدى عجائبيتيـا أو بشـريتيا فمـن

الحكايات ما تختمط فييا اآللية بالبشر والمخموقات ال ريبة باآلدميين والناس بالحيوانات والطيور والم ة واإلشـارة)()20
ولكن ما يميز السرد ف مثل ىذه األنماط من السرديات أنيا  - :ليست خاصة بطبقة دون طبقة .
-

س تمتزم بأسموب دون ليره .

أنيا س تعير اىتماما لممللف بقدر ما تيتم بالسارد .

-

تعبر عن رلبة السارد من جية وعن الرلبة ف السرد من جية .

-

ومن رليات السرد التزييف واسختراع .

-

ىذه الـ "زعموا أن  ...بم ن أن كان يا ما كان " تعمن عن ابتداء السرد وىناك خاتمة معينـة " يـدرك

-

ارتباط تسمسل األحداث بنوع الحكاية استخدام القناع()22

شيرزاد الصباح  ...أن الميل قد دنا من فجره  ..ىات ممحة الوداع " .

ويمخص بيتر دو مجر سمات الحكاية عمى وجو التحديد بأنيا :

 -0قصة تسير ف خط مستقيم يحترم بشكل عام الترتيب

 -2تسرد القصة قبل كل ش ء سمسمة أفعال ىذه األفعال بسيطة نسبيا وسيمة المعرفة .
 -3الطريقة الت تسرد فييا القصة س تمعب دو ار رئيسيا.
 -4شخصيات القصة قميمة العدد (.)23

ن من أىم سمات ىذا النمط من السرديات ىو ( الحرص عمى التشابو بين األشخاص الخيالية واألشخاص الحقيقيـة

ف سياق الحكاية فيختار الكاتب صفات أشخاصو األولى بحيث تثيـر فـ ذىـن القـارش الشخصـيات الثانيـة فـال ينب ـ

أن يسترسل ف وصف الشخصيات الرمزية من الحيوانات وليرىا حتى ينسى القارش صفات الشخصـيات المرمـوز لـييم
من الناس )(.)24

يعد تعريف الحكاية الشعبية تعريفا عاما ألنو قد تنطوي تحـت ىـذا التعريـف أو ىـذا الجـنس مـن الحكايـات مـا يسـمى

بالحكايــات الخرافيــة بأنواعيــا كحكايــات الجــان وحكايــات الحي ـوان وحكايــات ال يــب وليرىــا بــل وتشــمل ( المالحــم
الشــعبية ومالحــم الحي ـوان والحكايــات الوعظيــة والتعميميــة واسجتماعيــة وم ــامرات الشــطار مثــل قصــة عمــى الزئبــق
المصــري ون ـوادر الظرفــاء )( )25ويشــير بعــض البــاحثين لــى أنيــا تمثــل (جميــع األشــكال القصصــية التقميديــة وتضــم
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لــى جانــب اإلبــداع القصص ـ المعتمــد عمــى قــدر مــن التقنيــة

المحكمة مثل حكايات ألف ليمة وليمة )()26

وىنــاك اخــتالف حــول بــدايات الحكايــة الشــعبية ومــن ىــم أول قائمييــا أو ناســجييا فنقــد ذىــب جماعــة مــن

المختصين لـى أن ( اصـول الحكايـة الشـعبية فـ معظميـا ىنديـة ويـذىب رخـرون لـى أن التماثـل فـ الحكايـات نمـا

يعود لى تماثل ف البيئة الثقافية )( .)27ن بدائية اإلنسان وقصـور عقمـو وتصـوره لمـا حولـو مـن األشـكال الطبيعيـة
جعمو يتصور أشياء خارقة تتعمق بالطبيعة وعناصرىا وبدأ يتكمم عـن اآلليـة والقـوى الخارقـة لمطبيعـة ورحـالت الجـان

فظير ما يسمى بالحكاية الخرافية التـ تمثـل ( الضـرب األقـدم مـن السـرد اإلنسـان

وىـذا متـزت مـن كزنيـا تلكـد الفعـل

القصص ـ  Theactionأو ســياق األحــداث ومــن ثــم تلكــد لــب ىــذا الفعــل "وىــو الص ـراع")( )28وىــذا الص ـراع يمثــل
بالصراع النفس داخل شخصية اإلنسان البدائ

لتنتم عنو أحـداث الحكايـات الخرافيـة التـ ( س تمـت بصـمة لمواقـع وس

تخضع حوادثيا كما يتوقع عقال من األحداث كما أنيا س تدخل ف حيز الخرافية الت ى بمثابة سرد رمـزي لمـا يفيمـو

البشر من شلون الكون

الميثولــوج و البــدائ

ذ ى تتطـور اتفاقـا حسـبما يمميـو الخيـال الحـر)( . )29ولـم تبـق ىـذه الحكايـات عمـى حاليـا

سســيما بعــد مـا نزلــت األديــان الســماوية ومــا حممتــو مــن ت ييـرات لمكــون والطبيعــة ومــا كــان

يحممو اإلنسان من تسالست فأصبم ىدف الحكايـة الخرافيـة فيمـا بعـد تتعمـق بالمسـامرة وذكـر القصـص واألخبـار لـيال

عمما أن ( اقتران الحكايات الخرافية باألسمار واألحاديث يلكد ازدواجية ميمتيا في ذات ىدف تعميم نفع

لى جانب

ىدفيا األمتاع المسم )( )31وأصبحت فيما بعد تنسم بشـكل متعمـد وأن كانـت أحيانـا تبنـى عمـى أحـداث حقيقيـة

ولكن عبر مرور الزمن تضـاف لـى ىـذه األحـداث أفعـال خياليـة خارقـة كمـا عـرف عنـد العـرب بمـا يسـمى بـرحالت الجـان

ووادي عبقر وليرىا ليبرز ما يسـمى بحكايـات الجـان وتعـرف بأنيـا ( حكايـة بسـيطة تتنـاول كائنـات فـوق الطبيعـة ذات
قوى سحرية وتقص عادة لتسمية األطفال )( )30وفضال عن ىذا النوع من الحكايات ظير ما يسمى بحكايات الحيـوان
عمما أنيا تعـد حكايـات عالميـة وأصـوليا تمتـد لـى أعمـاق التـاريم البـدائ لإلنسـان س سـما عنـدما كـان يـربط بعضـيا

بخ ـوارق الطبيعــة واآلليــة ومــا نــتم مــن نســم خيــال حــول الكثيــر مــن األســاطير الت ـ جمعــت شخصــيات نصــفيا مــن
اإلنسان ونصف من الحيوان  .يقول فالديمير بروب أن ( أصل الحكايات الحيوانات قصص سحر  ...ويمكننا وصف ىـذا

الت ييــر بأنــو تفســير ميثولـوج لنشــأة حكايــة الحيـوان فيـ تتجــو لرضــيا وقصــديا لــى أخــذ الحيـوان والســيطرة عميــو

ويبدو لنا أن ىذا ال رض قديما وأتخذ شكال أدبيا ورمزيا ف حكايات الحيوان الالحقة حين أصبم لرضيا تعميميـا ومسـميا
يجري من أجمو نطاق الحيوان واستخدامو كائنا تمثيميـا لمتعبيـر عـن فكـرة أو لمتسـمية )( )32وقـد كـان لمعـرب نصـيب

ف مثل ىذا النوع القصص

وأن لـم يكونـوا يفرقـوا فـ أسـمارىم وأخبـارىم وخرافـاتيم بـين أنمـاط الحكايـة وأشخاصـيا

فقــد ذكــر الكالعـ فـ أحكــام صــنعة الكــالم " أن مــن الحكايــات المختمفــة واألخبــار المــزورة المنمقــة كتــاب (كميمــة ودميــة)

وكتاب (القائف) ألب العـالء المعـري وقـد تكممـوا عمـى السـنة الحيـوان وليـر الحيـوان كمـا يصـف الحيـوان بأنـو نـاطق
تعبي ار عن دوره ف الحكاية الخرافية وتمثيمية لمشخصيات اإلنسانية )( )33وعندىم ى حكاية بطابعيـا العـام تـتكمم عـن

عالم الحيوان ولكن بطابعيا الخاص في رمزية وتعرف بأنيا ( حكاية خيالية ترم

لى أبراز م زى خمق يذكر ف أول

الحكاية أو رخرىا وخاصة فيما يمثل فييا الحيوان دور اإلنسان ف الكالم والعمل مثال ذلك حكايات كميمة ودمنة ألبن

المقفع 042ىـ )()34
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وأن شخصــياتيا تحمــل ف ـ حوارىــا أىــدافا محــددة فــالحيوان ( يــلدي لالبــا دو ار تمثيميــا أو رمزيــا فـ الحكايــة
الشراح والملرخين لى مطابقة وقـائع الحكايـة المرمـزة بمـا يقابميـا فـ الواقـع الخـارج )( )35ويـذىب
الخرافية مما دعا ّ
أي أنيــا ىــ التــ تــتقمص
بعــض شـ ّـراح ومــلرخ األدب لــى أن ( حيوانــات القصــة الخرافيــة تقــوم بــدور تقمصــ

خصائص البشر وتحاك سموكيم بينما يذىب رخرون لى اعتبارىا رمز أو ترمز لى عالم بشري )(. )36
المبحث الثان :عالقة الحكاية بالخرافة والقصة والرواية -:

ن عالقة الحكاية بكل جنس من ىذه األجنـاس أسـتوجب منـا الوقـوف بشـكل مختصـر عمـى مفاىيميـا وبيـان

أوجو الشبو القائمة بينيا من حيث بنائيا الفن القصص

ولنـا أن نبـدأ بمفيـوم الخرافـة ل ـة وىـ (الخـرف بالتحريـك

:فساد العقل من الكبر وقد خرف الرجل بالكسر يخرفو خرفا فيو خرف فسد عقمو من الكبر قال أبـو الـنجم العجمـ

:

أقبمت من عند زياد كالخرف

تخط رجالي بخط مختمف ()37

أما عن مفيوميا اصطالحا فتعرف بأنيا( الموضوعة من حديث الميل المستممم يعن السـمر وكـان ذو خرافـة)()38

فالحكاية تعد من أدوات السمر لذا كانت أقرب لممبال ة ف أحداثيا من الواقع بل كـان الخيـال أداة نسـجيا الرئيسـية

في ( حديث متعة وخيال واسع خصب يثير الدىشة واإلعجـاب والـذىول أحيانـا لمـا فيـو مـن وقـائع ممتعـة ومثيـرة رلـم

أنيا لير حقيقية وس أساس ليا من الصحة وربما كان الكذب األكيد فييا مشجعا عمى اسفاظة ف الخيال واإللراق فيـو

)(.)39أثرت الخرافة ف أن ينتم عنيا نوع من النسم القصص عمى ألسنة الحيوانات وىذا النسم لم يعد ل ايـة الميـو
السمر كمـا كانـت عميـو الخرافـة بـل أصـبحت ذات م ـزى ومضـمون وبيـذا تكـون قـد انتقمـت مـن ( الدسلـة عمـى باطـل

األحاديث ومصفوفيا لى الدسلة عمى القصص الموضوعة عمى ألسنة الحيوانات والنباتـات والجمـادات وال ايـة مـن ىـذه

القصــص التربيــة والــوعظ وتقــديم النصــم بقالــب قصصـ جــذاب )( )41ويعرفيــا أبــن رشــد بأنيــا ( تركيــب األمــور التـ

تقصد محاكاتيا أما بحسب ما ى عميو ف أنفسـيا أعنـ فـ الوجـود وأمـا بحسـب مـا أعتقـد فـ الشـعر مـن ذلـك وأن

كان كذبا وليذا قيل لألقاويل الشعرية خرافات)()40

فارتباط الحكاية بالخرافة ارتباط أساس كونيا – الحكاية – وسسيما الحيوانية منيا ألنيا تعتمـد عمـى القـدرة المتخيمـة لـدى
المللــف وألن الخرافــة وكمــا يعرفيــا يــونم ى ـ ( اعتقــاد راســم ف ـ القــوى فــوق الطبيعيــة وف ـ اإلج ـراءات الســرية أو

السحرية المنحدرة من التفكير الخيال والت أصبحت مقبولة اجتماعية ) (.)42

أمــا مــا يتعمــق بمفيــوم كــل مــن القصــة والروايــة فالقصــة أقــرب لــى الحكايــة وان كــان اسخــتالف قائمــا فـ المصــطمم و

التسمية وىذا القرب رت من البناء الفنـ المتشـابو لمجنسـين فالقصـة لـم تكـن معروفـة كمصـطمم  -قصـة –بـل كـانوا

يسمونيا حكاية وىذا س ينف وجود القصة عند العـرب والـدليل البنـاء الفنـ الـذي كـانوا ينسـجون عميـو الحكايـة وىـو
نفـس األســموب الــذي تكتــب عميــو القصــة وأن كــان يفتقــر لــبعض األمــور فيــو وىــذا يعــود لــى القصــة عنــد العــرب فـ

بداياتيا في ( لم تكن من جوىر األدب كالشعر والخطابة والرسائل مثال بل كان يتخمى عنيـا كبـار األدبـاء ل يـرىم مـن
الوعاظ وكتاب السير والوصايا يوردونيا شواىد قصيرة عمى وصاياىم ومـا يسـوقون مـن حكـم )( )43ويشـير الـدكتور
محمد لنيم

لى ىذه المسألة فيقول كان لمعرب ( حكايات يتميون بيـا ويسـمرون ولـو نـا أعـددنا مثـل ىـذه الحكايـات
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قصصا لكانت القصة أقدم صورة لألدب ف العالم ألن كل الشعوب الفطريـة تسـمر عمـى ىـذا النحـو البـدائ

لكـن مثـل

ىذه القصص ذا كان ليا دسلة شعبية أ فميست ليـا قيمـة فنيـة حتـى تعـد جنسـا أدبيـا عمـى ن مثـال ىـذه الحكايـات لـم

يتوافر ليا نوع من الرواية ما يجعمنا نحفل بيا ىنا )(.)44

قد نتفق مع ى ذا الرأي بجزء منو لكننا نخالفو ف مسألة نف القيمة الفنية تماما وأن لم تستوف سمات القصة ألن
تطور الش ء س ينف أصمو أو جنسو وىنا تصبم اإلشكالية عند التسمية أو المصطمم وليس عند السمات الفنية الت

وصمت لييا القصة ف عصرنا الحديث فممجرد أن نثبت أن لمعرب أصل ف جنس الحكاية نثبت أنيـم أصـحاب قصـة

فقد أطمق النقاد والباحثون ( عمى القصص األولى مصطمم الحكاية )( )45والقصـة وأن كانـت العـرب فـ بدايـة اإلسـالم
لم تعطييا األىمية أو ابتعدت عنيا قميال لكنيا صارت فيما بعد تمقى ( ف مسجد النب صـمى اهلل عميـو وسـمم بالمدينـة

واتخذت لو حمقة كحمق الدروس وأول من لزم ذلك فيو مسمم بن جندب اليذل )()46

ن مفيوم القصة اسصطالح يأخـذ معنـاه مـن األصـل الم ـوي ف( القـاف والصـاد أصـل صـحيم يـدل عمـى تتبـع

الش ء ومن ذلـك قـوليم اقتصصـت األثـر ذا تتبعتـو )( )47ومـن ىنـا جـاء مفيـوم اقتصـاص الخبـر وجـاءت بمعناىـا
األصم ف القررن الكـريم ( وقالـت ألختـو قصـيو فبصـرت بـو عـن جنـب وىـم س يشـعرون )( )48وجـاءت أيضـا بمفظيـا

ومعناىا( نحن نقص عميك نبأىم بالحق )49()...فالقص ( رواية الحدث أو الخبر وبيانو واألعالم بو وتتبع أجزائو جزءا
جزءا من بدايتو حتى نيايتو...كأنو يسرد مسا ار كـامال قصـة حيـاة مـثال أو معظـم أجـزاء ىـذه الحيـاة حيـا ة شـخص

)( )51والحكايــة والقصــة كمتاىمــا يقامــان عمــى حــدث في ـ

مجموعــة أحــداث مترابطــة تمتــزم بحادثــة رئيســية تــديرىا

شخصيات مختمفة وقولنا مختمفة يعن أنيا تشمل حتى الحكايات الحيوانيـة عنـدما تلنسـن فـ العمـل األدبـ .وس يفوتنـا

أن نذكر ما لمقصـة العربيـة القديمـة مـن سـمات فنيـة فوانسـانية عمـى الـرلم مـن أنيـا لـم تكـن جنسـا أدبيـا متكـامال وأىـم
سماتيا ( القدم تعبيرىا عن اإلنسان العرب

)()50

المشـاركة فـ صـنع القـيم تصـوير البطـل الرمـز بسـاطة البنيـة الفنيـة

أما الرواية فننطمق من تعريفيا األقرب لممعنى الم وي أو الجذر الم وي لتأت بمعنى رواية األخبار اسـتنادا عمـى

( معان بعض األلفاظ األخرى المشتقة مـن الجـذر المجـرد العـام نفسـو مـن بـاب التشـبيو ومنـو روايـا جمـع راويـة وىـم
سادة القوم وقد أطمق البعض ىذا المفظ عمى متحمم الديات ديات القتمى عن قوميم وعن اآلخرين عموما تشـبييا

بــالتعبير وب يــره مــن الحيوانـات األخــرى الــذي يحمــل األثقــال خصوصــا أثقــال اسســتقاء أي جمــب المــاء مــن ربــاره وينابيعــو

)( . ) 52وتطور ىذا المصطمم ليأخذ معنى ( الرواية الطويمة والخبر الواسع الذي يحتـاج لكبـر حجمـو وكثـرة أحداثـو لـى
وسائل عديدة لتوصيمو لى اآلخرين كما يحتاج حامل الماء لى ذلـك ليـروي اآلخـرين أوس وأكبـر عـدد مـنيم ثانيـا لـى حـد

الشبع واسكتفاء )()53

وىنا يكـون الـراوي أو راوي الحـديث شـع ار كـان أم نثـ ار ( روي أو رواء يشـبع ظمـأ المسـتمعين لـو لـى الحـديث أو األخبـار

)( )54فأصــبحت الروايــة مفيومــا يطمــق عمــى عمميــة عمــى الســرد الطويــل والمفصــل بشــتى األحــداث واألفعـال التـ تقــوم
عمييــا عمميــة الســرد ألن الروايــة ( وصــف أفعــال عبــر حركــات ســردية )( )55وىــذه الحركــات الســردية تأخــذ أنـواع الســرد

وأنماطو وعناصره من حوار ووصف لتكون عممية السرد ذات تشويق فواثارة من حين آلخر .
يتضم من ىذا ن الحكاية والرواية تعنيان رواية الخبر وتوصيمو ويكون ال رض واحدا ىو
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يصال لاية نسانية أو خمقية فضال عن عممية السرد األساسية الت يقوم عمييا كال النوعين .
السرد الحكائ :

يعد السرد اآللية الرئيسية لمبناء القصص لما فيو من دور ف ترتيب األحداث وتداخل أصوات الشخصيات مـع بعضـيا

عمما ن البناء السردي ف النماذج القصصية القديمة نيـا تسـتيل بمقدمـة سـردية تعمـن عـن بـدء الحـدث في مـب عمـى
ىذه المقدمات السردية ف ىذا النوع من الحكايات البداية الواىمة ليـر الصـحيحة ربمـا ألن مـن رليـات السـرد القـديم (

التزييـف واسختـراع أي اختـراع القصــص واألخبـار والحكايــات ونســبتيا لـى رخــرين بيـدف القــص ...وىكـذا يمكــن القــول
بشأن جميع الروايات الت تستند لى مجيول أي دون سناد حيث يبدأ السـارد سـرده بــ زعمـوا أن أو بم نـ أن )()56

فالسرد المنطمق األول فـ البنـاء القصصـ فيـو ( العمميـة التـ يقـوم بيـا السـارد أو الحـاك أو الـراوي وينـتم عنيـا

النص القصص المشتمل عمى المفظ أي الخطاب القصصـ والحكايـة أي الممفـوظ القصصـ )( )57فـالفن الحكـائ أو
القصص مرىون بعممية السرد ألنو ىو ( الذي يميز الفن القصص أو األسموب القصص ف

طاره العـام مـن الفنـون

واألساليب التعبيرية األخرى )( .)58ولمسرد شكالن يعتمد عمييما الراوي بشكل أساس فاألول ( التجرد الموضوع عـن
الشخوص واألحداث وفيو يكون الـراوي شخصـا خارجـا عـن نطـاق الحـدث والثـان ىـو أن يكـون الـراوي أحـد شـخوص

العمــل القصصـ

يقــدم لينــا تفســيره وتأويمــو لألحــداث مــن خــالل وجيــة نظــره الشخصــية )()59وفـ ىــذه الحالــة يكــون

الراوي ح ار ف انتقالو وتصويره لألحداث وف (وصفو لمخمفية سواء كانت مكانية أو زمانية وفـ عرضـو لمحـدث وطريقـة

تسمسمو )()61

ن التعامل مع السرد القصص القديم يمزمنا الوقوف عمى أىم المستويات السـردية البـارزة فـ مثـل ىـذا الـنمط وأىميـا

وى :

 -0الســرد األول ـ  :ويكــون ال ـراوي ىنــا ( لــيس واحــدا مــن شخصــيات الحكايــة وميمــة ىــذا الســرد ىـ قــص األحــداث
األساسية والتنييد ليا وربط الحوار وى ميمة أساسية تحدد اإلطار العـام لمفـن القصصـ )( )60فيكـون السـرد فيـو

مباش ار والراوي خارج الحكاية .

 -2السرد الثانوي  :ويكون السرد لشخصية محددة ب ض النظر ن كانت شخصية الراوي أو حـدى شخصـياتو أي (
تتوسه حدى شخصيات الحكاية فيصـطمم عمـى ىـذه الشخصـية حينئـذ السـارد الثـان ) ( )62أي داخـل عمميـة السـرد

العامة .

 -3الســرد الــذات  :ويســميو الــبعض بالترجمــة الذاتيــة أو الحـوار الــذات

بحيــث يتــرجم الشــخص عــن نفســو أو حالـو

باستعمال ( ضمير المتكمم ف قص الحوادث وحديثو عن الشخوص اآلخرين )(.)63

نماذج تطبيقية :

(حكاية السائم والصائغ )-:
نحاول فـ بـدء حـديثنا عـن التحميـل الفنـ لحكايـة السـائم والصـائغ أن نتنـاول أسـموب السـرد المتبـع فـ ىـذه الحكايـة

فنجد أن الحكايـة قائمـة عمـى ىـذا األسـموب –السـرد-والـذي يكـون عمـى لسـان الفيمسـوف بيـدبا وىـو يـروي لمممـك أحـداث
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القصة ولكن ما يالحظ أنو بدء القصة بش ء من تعاليمو الفمسفية محاولة منو لتقريب الممك من أىداف الحكاية التـ
تتضمن تبيان طبائع الخمق وما عمييم تعممو والعمل بو .

وبدءا بزمن السرد فأنو قائم عمى ما يسمى بالسرد التـابع والـذي (يقـوم فيـو الـراوي بـذكر حصـمت قبـل زمـن السـرد)()64

وىــذا واضــم فـ رليــة الحكايــة وبــدءىا بعبــارة ( زعمـوا أن جماعــة أحتفــروا ركيــة )( )65أمــا مــا يتعمــق بمســتوى الســرد

فنجده مباش ار يكون السارد فيو بعيدا عن الحكاية أو خارجيا بحيث لم يكـن أحـد شخصـياتيا أو أبطاليـا وس واحـدا منيـا
(. ) 66ألن الفيمسوف بيدبا كان يسرد قصة لم يكن لو أي دور فييا مجرد سارد أو راوي لقصة تتناول حادثـة تمثميـا
شخصيات نسانية وحيوانية .

أما يتعمق بحدث القصة وىو األىم

فال بد لمقصة أو الحكاية من حدث لما لو من دور ف خمـق عـالم الشخصـيات

وعكس واقعيتيا وأىدافو (.)67فنجد أن القصة تقوم عمـى حـدث بـدء عنـد اجتمـاع شخصـيات القصـة عنـد البئـر ومـا دار
من حوار بينيما وىذه الشخصيات ى (السائم الصائغ الحية القرد الببر ) عمما أن بـدء الحـدث ىـذا س يعنـ

انو الحدث الوحيد ف الرواية لكنو الحدث الرئيس

فقد توالت أحداث أخرى سـاعدت فـ تصـعيد العقـدة واألزمـة داخـل

القصة ومن ىذه األحداث وشاية الصائغ ولدره بصاحبو الذي أنقذه عندما وقع ف البئر من خالل نقمو ألخبار كاذبة

عن سرقة السائم لذىب بنت الممك فضال عن حدث سرقة الحية لذىب بنت الممك ومرض أبـن الممـك والـذي سـاعد
ف أن تظير براءة الرجل السائم .

احتوت الحكاية عمى شخصيات عدة انقسمت مابين رئيسـية وثانويـة فالرئيسـية تتمثـل بشخصـية السـائم الـذي يعـد

بطــل القصــة ومحورىــا ومــن الشخصــيات الثانويــة والتـ ىـ بمثابــة الرئيســية فتتمثــل بشخصــية الرجــل الصــائغ والحيــة

والقرد أما شخصية أخت الحية فتعد شخصية مسطحة ألنـــــــــــــــيا ظيرت لمرة واحدة خالل مرور أحداث القصة .

ما يمفت النظر ف ىذه الحكاية نيا أخذت من الشخصيات الحيوانية أداة لتوصيل بعض الخمق الت أراد الفيمسوف بيـدبا

أن يمزم اإلنسان بالتزاميا بل حكايات كميمة ودمنة كميا قائمة عمى ىذا النسم من الشخصيات فاستخدام ىذا األسـموب
عمى لسان الحيوانات (ليكون الجد ف صورة ممتعة تجتـذب لييـا العامـة )( )68وبـل والسـبب فـ ذلـك يعـود لـى عـدة
أمور ذكرىا أبـن المقفـع نفسـو ومنيـا أنيـا وضـعت عمـى ألسـنة الحيوانـات سسـتمالة أىـل اليـزل مـن الشـباب فواظيـار

الحيوانات بيذه الصب ة لتكون أنسا لقموب المموك وليكـون الكتـاب متنـاول مـن قبـل الممـوك والعمـة فيبقـى متـداوس عمـى

مرور الزمن فضال عن األسباب المجيولة الت تخص الفيمسوف نفسو ولم يتكمم عنيا أبن المقفع (.)69

وبخصوص الوصف فمم يكن معمقا والسبب أذا ما ابتعدنا قميال فألن الوصف القصص لم يكن كما ىو عميو اآلن عمى
وجو الخصوص وعمى الوجو العام فأن القصة عامة لم تكن متطورة كجنسا أدبيا لو رلياتو وسماتو أما ذا تعاممنا مع

النص بعيدا عن مللفو وزمانو فربما يعود السبب لى ن وصف الشخصيات ف ىذه الحكاية س يحتـاج لـى تفصـيل أكثـر
ألنيا معروفة المالمم من حيث الشكل ومعروفة استجاىـات ألن الحكايـة مبنيـة عمـى أىـدف ولايـات تمثمـت باتجـاه كـل

شخصية من الشخصيات .

(حكاية الممك عمر النعمان )
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ذا ما بدأنا بزمان الحكاية نجده زمنا مفتوحا ألنيـا اسـتمرت ألكثـر مـن مائـة وخمـس عشـرة ليمـة وىـذا الطـول فـ
زمن الحكاية وانفتاحيا جعميا تحتوي ألكثر من حدث لذا نجد أن الحكاية تزايدت عقدىا مـع تزايـد ىـذه األحـداث عممـا

أن ىذه األحداث ( يوحد بينيـا فـ حـدث عضـوي متكامـل )(.)71والحـدث الـذي يوحـد بـين األحـداث المتفرقـة ىـو الحـدث

الرئيس الت أقيمت عميو الحكاية وىذا الحدث مبن عمى أثر الحروب الصميبية ومحاولة اسنتصار عمييا .

مــن الشخصــيات الرئيســية التــ اعتمــدتيا الحكايــة شخصــية الممــك عمــر النعمــان يضــاف ليــا شخصــيات ثانويــة

كشخصيت ولديو ( شركان وضوء الزمان ) وأن طول الحكاية ساعد ف تعدد الشخصيات داخميا مثل ( الجارية ممـك

قسطنطينية فريدون وممك قيسارية حردوب أبريزة بنت ممك قيسارية )( .)70وىذا التعدد ف الشخصيات حمـل الـنص
جماليـة خاصـة لمـا يتبـع ىـذه الشخصـيات مـن عقـد وأحــداث فضـال عـن كـون التعـدد فـ الشخصـيات يجعـل القــارش (

يتوقع حوا ار مشوقا لى ابعد الحدود )(.)72

أخــذ الجانــب الوصــف دوره فـ الكشــف عــن الكثيــر مــن الشخصــيات سســيما الكشــف عــن الشخصــيات الرئيســية مثــل

شخصية (الممك عمر النعمان ) وشخصية ( لوقا بن شمموط ) أحد قادة الصميبين .

يأخذ الوصف ف القصة مجاس واسـعا ليشـمل المالبـس والييكـل الخـارج أو البنيـة الجسـمانية والتـ تـدل عمـى مسـتوى

الشخصية من الناحية الفكرية واسجتماعية وبالعكس قد يكون الشكل الخارج دليال عمى نفسية الفرد من الـداخل()73

وىـذا واضــم مــن خـالل الكــالم عــن شخصــية الممـك عمــر النعمــان ووصـفيا عممــا أن ىــذا الوصــف كـان مبنيــا عمــى فــن
السجع الذي كان سائدا ف ذلك الزمان لما فيو من قوة تأثير عمى المستمع وىذا يتالءم مـع طبيعـة ولـرض الوصـف
ف ىذه الحكاية كما ف ىذا النص ( كان ممك يقال لو عمر النعمان كـان مـن الجبـابرة الكبـار قيـر الممـك األكاسـرة

والقياصرة وكان س يصطمى لو بنار وس يجاريو أحد فـ مضـمار فواذا لضـب يخـرج مـن منخريـو لييـب نـار وكـان قـد
ممك جميع األقطار ونفذ حكمو ف سائر القرى واألمصار )( )74وما يالحظ عمـى الوصـف فـ ىـذه الحكايـة أنـو أخـذ
جانبا خياليا ألن الحاك أطمق أوصاف خيالية س عالقة ليا بالجنس البشري كما ف وصف الممك النعمان _ يخرج مـن

منخريو لييب نار – وف وصف لوقا بـن شـمموط احـد قـادة الصـميبين ( كـان بشـع المنظـر وجيـو وجـو حمـار وصـورتو
صورة قرد

وطمعتو طمعة الرقيب وقربو من فراق الحبيب لو من الميل ظممتو )(  )75وىنا نجـد الوصـف كـان متـأثر

بالجانب العاطف والذات

كما فـ الوصـف لمشخصـيتين السـابقتين

فوصـف الممـك النعمـان أسـبابو واضـحة أمـا مـا

يتعمــق بوصــف شخصــية لوقــا بــن شــمموط بيــذا الوصــف يعــود لســببين األول يتعمــق بــالحروب الصــميبية ومــا فعمتــو فـ
اإلسالم والمسممين والثان

ن ىذا القائد ىو أحد قادة ىذه الحممة الصميبية .

ن الخــوض ف ـ تحميــل ىــذه الحكايــة يتطمــب مجــاس أوســع نظ ـ ار لطوليــا وىــذا مــا جعمنــا نكتفـ بتحميــل بعــض العناصــر

القصصية الرئيسية يضاف لى ىذا تكرار نفس التحميل ألن عناصـرىا متشـابية فاكتفينـا بيـذا القـدر مـن التحميـل بعـد

أن حددنا زمنيا وشخصياتيا وأحداثيا ورلية وصفيا .
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العرب

بيروت ط.259_258 :2110 0
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مالحظــات أوليــة ف ـ رليــات الســردي القــديم ط ـراد الكبيس ـ
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Abstract
Formed part of the story of Arabic literature, especially in the Abbasid period, which is considered the
golden age of what came to science in general and literature in particular stages of development and
influencing
and
being
influenced
by
cultures
other
scientific.
The Arabs had tales of a different variety, Kgayat Antara and Zeer Salem, and tales of the Valley
Abaqr and others, but they were not a blog Kgayat, and there was no literary genre independent care,
which the Arabs called the story like poetry and rhetoric, for example, but after the translation of Kalila
and Dimna and a thousand and one nights, which we can say for sure that there is a lot of stories have
been added to the Arab, there were a lot of literature on the same way and the same tissue, Kalamtaa and
sociability, and the book animal, and a message of forgiveness and other literature other.
The story varies depending on its purpose and whether they are true and imagination, so we find that
there are fairy tales, elves and other Kgayat, and the stories are realistic and that represent aspects of the
historical, symbolic fairy tales Kgayat that took place on the tongues of animals.
Meet with each story of the story and the novel, in terms of the purpose and goal, this objective on the
side, and on the availability of structural elements such as sex stories, this is technically a literary.
Brought together all elements of the old tale narrative construction of the narrative and characters,
time and place, and thus we can say that the old tale despite its simplicity, but it was the same building
technician Darling and harmonious narrative when compared with what we have reached the story now.
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