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 (تخصص دراسات أدبية) مقياس األدب الّشعبي المغاربي، الّسنة الثالثة، ل م د 

 (الجزء األّول )إشكالية تصنيف القصص الّشعبي:    عنوان المحاضرة

 . كرغمي/ف: األستاذ: إعداد

 :انتشار القصص الّشعبي- 1

يعد القصص الشعبي أحد أشكال الّتعبير الشعبي، األكثر رواجا في ثقافة المجتمع 
الّشعبي الجزائري القديم، خاّصة، و المجتمع الّشعبي المغاربي عمى وجو العموم، ألنو 

 .أكثر تعبيرا عن روح الجماعة، وأصدق تمثيال ألفكارىا و معتقداتيا

، في دراستيا لمقّصة الّشعبية الجزائرية، أّن "روزلين ليمى قريش"ولقد الحظت الباحثة 
ظيور القصص الّشعبي في المغرب العربي عاّمة و الجزائر عمى وجو الخصوص، 

 . 1ارتبط بعوامل سياسية وثقافية، ساعدت عمى انتشاره

: ومن األوساط االجتماعية، التي ساعدت عمى انتشار القصص الّشعبي و تداولو
الّتجمعات الّشعبية، سواء في األرياف أو المدن، كاألسواق والمقاىي الّشعبية 
والّدكاكين، والحمقات المدرسية والمساجد ومقامات األولياء و الزوايا والّتكايا 

والّتجمعات الّريفية في القرى و المداشر والّسيرات المقمرة في المناطق الّصحراوية، 
وينتشر خاّصة في بعض المناسبات الدينية أو تمك المرتبطة ببعض الممارسات 

االجتماعية و العشائرية، التي يحتك فييا سكان المجتمع بعضيم ببعض، كاألعياد  
و عاشوراء ورأس الّسنة وشير رمضان و احتفاالت الّزواج و الختان، و مواسم إقامة 

 (وىي تمك الذبائح و النذور، التي تقام أمام ضرائح األولياء" وعدة"جمع )" الوعدات"
و المواسم الفالحية، ويزدىر في المراحل الّتاريخية العصيبة التي يمر بيا المجتمع، 

عندما تشتد وطأة األزمات وتّتسع دائرة االضطياد والحيف و ىي الظروف التي تجد 

                                                           
 روزلين ليمى قريش، القّصة الّشعبية الجزائرية ذات األصل العربي، ديوان : : ينظر-  1

 .5: ، ص2007 : 3المطبوعات الجامعية، الجزائر، ط
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فييا الشعوب، في األدب الشعبي عامة و القصص الّشعبي عمى وجو الخصوص، 
 .مالذىا لمتعبير عن خمجات نفوسيا و عواطف قموبيا، من أحاسيس ومشاعر

لمقصص الّشعبي في ، في دراستو الّشييرة عبد الحميد بورايووقد أورد الباحث 
، ورأى أّن 1، طرقا عّدة النتشار ىذا الّشكل الّتعبيري، يمكن العودة إلييامنطقة بسكرة

القصص يختمف باختالف األماكن التي ُيروى فييا، وأصناف الجماعات التي 
ففي حمقات الّسوق، مثال يتخصص الرواة، في رواية القصة الّشعرية ذات . 2تتمقاه

الطابع الممحمي، التي تؤدى إنشادا مصاحبا بالعزف، وعادة ما تستخدم فيو آالت 
، وآالت النفخ المعروفة في المجتمعات (جمع بندير)اإليقاع الّتقميدية مثل البنادير

العربية، مثل الناي و غيره، و في األسرة تنتشر الحكايات ذات الطابع الخرافي، التي 
تستميم األطفال خاّصة، أما في مضارب الخيام، فيروى القصص الذي يستند إلى 

مواد تاريخية مستوحاة من أحداث ماضية تمجد تاريخ العشيرة، و تصنع ذاكرتيا، في 
حين ُيروى في تجمعات المتقاربين في الّسن، ذلك الّنوع من القصص، الذي يتناول 
بأسموب فاضح مكشوف، بعض الموضوعات الحّساسة، لذلك تكون ىذه التجمعات 

في أماكن معزولة و شبو مغمقة في الحي وفي ميادين العمل و الدكاكين و المقاىي، 
 أن عبد الحميد بورايو و يرى 3.و ال يسمح لألصناف االجتماعية األخرى حضورىا

القصص الّشعبي ينتقل عن طريق النقل الشفيي، مباشرة، من الّراوي إلى المتمقي، إال 
أما ما يتعمق ببعض األنماط كالقصص . في نطاق ضيق، حيث تستخدم المدّونات

ذي الطابع الّديني الوعظي أو اإلرشادي، أو الّسير و المغازي و حكايات ألف ليمة  
، فتستعمل مدّونات مرويات التراث العربي (التي تناولناىا في الّسداسي األول)و ليمة 

                                                           
المؤسسة ،(دراسة ميدانية)عبد الحميد بورايو، القصص الّشعبي في منطقة بسكرة: ينظر-   1

 .34-33:، ص،ص1968، 1الوطنية لمكتاب، الجزائر، ط
          Les contes populaires :يمكن العودة أيضا، إلى كتابو بالمغة الفرنسية، الموسوم-  2

algériens d’expression arabe, office des publications universitaires, 2eme 
édition.2003, p : 5.                                                                                                  

. 34: ، صالقصص الشعبي في منطقة بسكرة: ينظر  - 3
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" سيف بن ذي يزن" المطبوعة و المتداولة في المجتمع الجزائري الّتقميدي، مثل سيرة 
و " مجموع لطيف ظريف" و" فتوح إفريقيا" و" فتوح اليمن"و" األميرة ذات اليمة"و
وأغمب ىذه المدّونات التي " وكتاب ألف ليمة و ليمة" سيرة اإلمام عمي بن أبي طالب"

كانت منتشرة في بعض بيوت األسر الجزائرية المتعممة، مطبوعة في تونس و 
أما عن طقوس تناوليا، فتكون عن طريق أحد أعضاء . بعضيا في القاىرة و بيروت

 . 1الجماعة من المتعممين، الذي يقوم بقراءة الكتاب وترديده أمام الجماعة

 :إشكالية تصنيف القصص الّشعبي - 2

 morphologie du )أّول من نّبو في كتابو مورفولوجيا الحكاية فالدمير بروب كان 
conte) ،إلى الصعوبات التي تواجو دارس القصص الّشعبي، نظرا لتنّوعو و تفّرعو ،

وىو ما يحول دون دراستو دراسة مباشرة و شاممة، لذا وجب تقسيم مدّونة القصص 
وأكد عمى أّن عممية الّتصنيف ىذه ىي . (classifier)إلى أجزاء عّدة، أي تصنيفو 

إحدى أولى خطوات الوصف العممي، و من ثم فإّنيا سُتؤثر حتما عمى صّحة 
 une classification exacte est un des)المراحل القادمة من الّدراسة 

premiers pas de la description scientifique. De l'exactitude de 
la classification dépend l’exactitude de l’étude ultérieure. )2.   

 في كتابو، إلى بعض المحاوالت الّتصنيفية المضّممة، التي تحّدث عنيا بروبيشير 
موجيا انتقاداتو لمّتصنيفات التي                                                                      ،  spéransky سبيرانسكيالباحث 

تُفرض عمى الُمدونة من خارجيا، وال ُتستخمص منيا، وبيذا يكون أصحابيا قد خرقوا 
عادة ما ُيصّنف : " وفي ىذا الّصدد يقول. أبسط قواعد الّتقسيم العممي الصحيح

وآخر  (contes merveilleux)القصص الّشعبي إلى قصص ذي محتوى عجائبي 

                                                           
 .نفسيا: المرجع نفسو، ص: ينظر -  1

 Vladimir Propp, Morphologie du conte, traduction de:  ينظر-  2
Marguerite Derrida et autres, seuil, pris, 1970, pp :11-12.                            
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 contes)و ثالث عن الحيوانات  (contes des mœurs)ُيعنى بالحياة اليومية 
sur les animaux) . يبدو لموىمة األولى أّن ىذا الّتقسيم عادل، لكّن بغض الّنظر

أال : عن سالمة ىذا الّتقسيم من عدمو، سرعان ما يتبادر ىذا الّسؤال إلى الّذىن
 élément merveilleux)يمكن لقصص الحيوان مثال، أن يحوي عنصرا عجائبيا

) قد يحتل في بعض األحيان مكانا معتبرا في القّصة؟ و العكس صحيح، أال ، 
يمكن لمحيوانات أن تمعب دورا بارزا في القصص ذي الطابع العجائبي؟ وىل يصح 

، و اعتبارىا معايير دقيقة بما فيو الكفاية، (signes)االتكاء عمى ىكذا عالمات
المشكمة من  مجموعتو في )Afanassiev أفناسييفوضع . لتصنيف القصص؟

عمى سبيل المثال قصة الّصياد و الّسمكة الّصغيرة في خانة قصص ، (أربعمائة نص
. 1"الحيوان، فيل كان محقا في ذلك أم ال؟ و إن لم يكن محقا في ذلك، فمماذا؟ 

بأن القصة الّشعبية تضع أنواع الّشخصيات كّميا  الّسياق نفسو  فيبروبويضيف 
في مرتبة واحدة، فُتسند بسيولة كبيرة األفعال نفسيا لشخصيات آدمية، مثمما ُتسندىا 

ذلك الّصنف   يمكن مالحظة ىذه القاعدة خاصة، في. لشخصيات ُمؤنسنة أو ُمشّيأة
الذي ُيعرف بالقّصة ذات الطابع العجائبي، ولكنيا موجودة أيضا في القصص 

 .     2عامة

التي تعّرض  (classification selon la catégorie)ومن الّتصنيفات حسب الفئة
عمم نفس كتابو المعروف عن  في Wundtووندت تصنيف  كذلكبروب، ليا 

                                                           

 - ميمر يرى فالدمير بروب، أّن ىذا الّتصنيف المقترح من طرف(V.F.Miller) ، يتطابق، في
 إلى القصص تقسم، التي (l’école mythologique)الواقع، مع تصنيف المدرسة األسطورية

ىامش : ينظر . الحياة اليوميةقصص الحيوان ووقصصسطوري األ القصص: ثالث فئات
 .12:، ص الّسابقالمرجع

1 - VLADIMIR PROPP, Ibid. p : 12.                                                                                                                                
                                                                            .VLADIMIR PROPP, Ibid : ينظر- 2
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الّتقسيم ووندت حيث يقترح  ، 1(la psychologie des peuples)الّشعوب 
 :الّتالي

 (contes-fables mythologiques)الفابوالت الميثولوجية- القصص- 1

 (contes merveilleux purs)القصص العجيب الصرف - 2

 (contes et fables biologiques)القصص و الفابوالت البيولوجية- 3

 (fables pures sur les animaux)الفابوالت الّصرف عن الحيوانات- 4

" عن األصل" قصص - 5
2(contes « sur l’origine ») 

 (contes et fables humoristiques)قصص و فابوالت فكاىية- 6

 (fables morales)فابوالت أخالقية- 7

، ُيبدي عميو بعض الّتحّفظ،  بروبورغم أّن ىذا الّتصنيف يبدو أكثر ثراء، إاّل أن
و ىو المصطمح الذي نصادفو خمس مّرات في  )فالفابوالت، عل سبيل المثال

، "فكاىية"، يثير الغموض، إضافة إلى أّن تسمية ( من أصل سبعووندتتصنيف 
غير مقبولة لسبب وجيو، و ىو أنو باإلمكان الّنظر إلى القّصة الواحدة، عمى أّنيا 

في الوقت نفسو، و من ثّم تبقى إشكالية الّتصنيف  (فكاىية)قّصة بطولية وقّصة ىزلية
حسب الفئة مطروحة، ما دام أّن القّصة الواحدة بإمكانيا أن تحظى بمعالجة وفق 

ما الفرق : سيكون كذلك من حقنا أن نتساءل. الّنمط البطولي أو وفق الّنمط اليزلي
" ؟ وما الذي يجعل"الفابوالت األخالقية"و" الفابوالت الّصرف عن الحيوانات"بين 

   3.، و العكس؟" أخالقية " غير"  الفابوالت الّصرف 

                                                           
                                                               .VLADIMIR PROPP, Ibid. p : 14 :ينظر-  1

                                                                 
2  -المقصود هنا تلك القصص التي تتناول أصول القبائل و الّشعوب. 

3  -VLADIMIR PROPP, Ibid.                                                                                    
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 division des contes)اإلشكال نفسو يطرحو تقسيم القصص، حسب موضوعاتو 
selon leurs sujets) قد يكون أكثر تعقيدا من الّتصنيف إلى فئات، خاّصة وأّن ،

معّقد، وغير مّتفق عمى تعريفو تعريفا شافيا، فكل باحث يعّرفو " الموضوع"مفيوم
 إلى الجزم بأّن تصنيف فالدمير بروبو ىو ما دفع . انطالقا من وجية نظر ذاتية

كيذا مستحيل من حيث المبدأ، خاّصة عندما يتعّمق األمر بالقصص ذي الطابع 
ال يمكن االعتماد عاّمة، عمى الّتصنيف . (les contes merveilleux)العجائبي 

بحسب موضوعات القصص، لسبب وجيو و ىو أّن القصص الّشعبي لو خاصية، 
، قابمة ألن ُتيّجر، (les parties constitutives)تجعل األجزاء المشّكمة لقصة ما 

أو ُتحّول من طرف الّرواة  إلى قّصة أخرى، دون أدنى تغيير أو حتى تحوير أحيانا، 
 loi de )بقانون قابمية الّتبادلو ُيعرف ىذا القانون في مجال القصص الّشعبي، 

permutabilité) و من أمثمة ذلك، أّن ما يمكن أن يكون موضوعا لمحكاية ،
األسطورية عند قوم، قد يكون موضوعا لمحكاية البطولية عند قوم آخرين، و ما يمكن 

أن يكون خرافة دينية، قد ُيعد كرامة من كرامات األولياء، و قد ُيصّنف ضمن 
 . قصص األولياء، أو قصص البطولة الدينية أو قصص البطولة الوعظية

، في دراستو الميدانية الّسابقة، إلى بعض عبد الحميد بورايووقد تطّرق الباحث 
الّتصنيفات الجاىزة لبعض الباحثين الفرنسيين، التي ينبغي الّتعامل معيا بحذر، قبل 

، من صنف إلى "المغازي" دراسة أي أثر، و من أمثمة ذلك اليجرة التي عرفتيا 
، (أغاني المآثر ) les chansons de gestesُأدرجت مّرة في خانة  " آخر، حيث

و ىو صنف من القصص عرفتو الدراسات الفمكمورية و األدبية الفرنسية منذ القرن 
 les)الّتاسع عشر و مّرة أخرى اعتبرت من صنف قصص البطولة الخارقة

légendes)1"، و ىو نفس الّصنف الذي أدرجت فيو قصص األولياء 

                                                           
 65: عبد الحميد بورايو، المرجع الّسابق، ص-  1
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و الحقيقة أّنو لطالما تعامل الّدارسون مع مفيوم الموضوع بتمقائية وعشوائية، و عادة 
غالبا ما يكون ىذا الجزء ىو الذي )ما يقوم الّدارس بالّتركيز عمى جزء ما من القّصة 

، ثم يبحث عن المسألة التي يعالجيا، و تنتيي الّمعبة مثمما يقول (يبرز صدفة لمعيان
، و يتم تسمية القّصة و تصنيفيا دون أدنى مبدإ أو قانون ُيستند إليو الختيار بروب

 .  العناصر المحّددة 

 بروبو لتأكيد عدم نجاعة التقسيم حسب الموضوع الذي تعالجو القّصة، يورد 
، الذي نشر سنة ( ( R.M.VOLKOV فولكوفاألول خاص بالبروفيسور: نموذجين
.        َارنيو الثاني خاص بتصنيف  (conte)، كتابا خّص بو القّصة 1924
 contes) في الصفحات األولى لمكتاب أّن القّصة العجيبةفولكوفذكر 

merveilleux)يمكن تمخيصيا 1، ال تخرج موضوعاتيا عن خمسة عشر موضوعا ،
 : كالّتالي

 ( les innocents poursuivis)األبرياء المالحقون -1
 (le héros simple d’esprit)البطل الّساذج -2
 (les trois frères)اإلخوة الثالثة -3
 ( le héros combattant contre un dragon)البطل الذي ينازل تّنينا -4
 (la recherche d’une fiancée)البحث عن خطيبة لمزواج  -5
 (la vierge sage)العذراء العفيفة -6
 (la victime d’un charme ou d’un sort)ضحية فتنة أو سحر -7
 (le possesseur d’un talisman)مالك طمسم أو تعويذة  -8
 (le possesseur d’objets enchantés)مالك أدوات ّسحرية -9

 .الخ... (la femme infidèle)المرأة الخائنة -10

                                                           
 R.M.Volkov, le conte. Recherches sur la formation du sujet dans: ينظر-  1

le conte populaire, t.Ⅰ, Le conte russe ukrainien, biélorusse, 1924.    
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يمكن مالحظة أّن ىذا الّتقسيم ال يستند إلى مبدإ معّين، لذلك ال يمكن االّتكاء 
عميو، ألّنو غير عممي بالمعنى الحقيقي لمكممة، و يستند إلى ذاتية المصّنف، 

فالمصّنف لم ُيطمعنا عمى الكيفية التي مّكنتو من تحديد ىذه الموضوعات الخمسة 
، فنرى أّن الّتفريع األّول (les subdivisions)عشر، أما إذا تمّعنا في تفريعاتو
، في حين يقوم الّتفريع الثّاني عمى (l’intrigue)مثال، يقوم عمى عنصر الحبكة

ُيمّيز البطل، ويقوم الّتفريع الثّالث عمى عدد  (caractère)سمات أو طبع
الخ، ومن ثم، ... األبطال، أما الّتفريع الّرابع، فُتحّدده فترة ما في مسار األحداث

من حّقنا أن نتساءل عن كيفية تصنيف قصص تتقاطع فييا بعض من ىذه 
أال يمكن أن نصادف مثال في متوننا الّشعبية، . الفئات في فضاء حكائي واحد

، لمبحث عن عرائس لمّزواج (الّتفريع الثّالث)قصصا يذىب فييا اإلخوة الّثالثة 
، أال يمكن العثور عمى قصص، ُتعاقب فييا الّزوجة الخائنة (الّتفريع الخامس)
الواقع أّن مثل . (الّتفرع الثّامن)، من طرف مالك طسم أو تعويذة (الّتفريع العاشر)

 ىي التي جعمتو يُّجزم بأن مشروع بروبىذه الّتساؤالت المشروعة التي طرحيا 
ال يرقى إلى الّتصنيفات العممية الّدقيقة، ألنو يخمو  ليس سوى فيرس،فولكوف، 

  1.من مقاييس و قواعد صارمة

، أحد مؤسسي ما ُيعرف (Antti.Aarne )َارن. أنتيأما الّتصنيف الذي وضعو 
 متغّيرات تكديسفقد انصب عمى ،  l’école finnoise بالمدرسة الفنمندية

، (les variantes de tel ou tel sujet)، موضوعات القصص الّشعبي
                        . بعضيا ببعض، ميما كان مصدرىا ىذه المتغيراتومقارنة

   أّنيا لم تتمّكن من إخضاع تراكماتبروب،لكن عيب ىذه المدرسة، حسب 
-géo) جّمعتيا، بشكل يراعي مصدرىا الجغرافي و اإلثني التنويعات، التي

ethnographiquement)،أو منتظمة  ألية دراسة منيجية وفق نظام ُعّد قبميا 
                                                           

 في المرجع  لو، و انتقادات فالدمير بروب R.M.Volkovيمكن العودة إلى مشروع -  1
. 16-15: ص الّسابق، ص،



9 
 

(étude systématique)،  و من ثم يتم استخالص النتائج المتعّمقة بالبنية
 . 1األساسية لموضوعات القصص وطرق انتشارىا و أصميا

غير أّن في ىذه الخطوات اإلجرائية ما يدعو إلى بعض االنتقادات، حسب 
ترتبط  (خاّصة ما يّتصل منيا بالقصص العجيب)الموضوعات ، ألنّ بروب

بوشائج شديدة الوثوق، تجعل من المتعذر الوقوف عمى فواصميا المتداخمة،      
ما يقتضي من المصّنف دراسة متفّحصة لموضوعات القصص، لتحديد الّنقطة 
التي تفصل موضوعا ما و متغّيراتو عن موضوع آخر، أي الّنقطة التي ينتيي 

 .فييا موضوع ما و متغّيراتو ويبدأ موضوع آخر

 الواقع أّن ىذه العممية ليست سيمة البّتة، بل ىي غير ممكنة، في ظل غياب 
الذي يحكم اختيار  (أو القانون )شروط نجاحيا، وىي تحديد دقيق لممبدأ 

 la)الموضوعات ومتغّيراتيا، إضافة إلى أّن مبدأ قابمية التّبادل بين العناصر
permutabilité des éléments) ىو - ، الذي تحّدثنا عنو أعاله، لم يوضع

 .موضع الحسبان- اآلخر في ىذا الّتصنيف

 يحكم باستحالة تحقيق تصنيف عممي قابل لمّتحيين في ظل بروبوىو ما جعل 
غياب جياز إجرائي متكامل، فالمدرسة الفنمندية تنطمق من ميوالت غير منطقية، 

 touts)تستند إلى تصور مفاده أّن الموضوعات، ُتمثل كيانات عضوية
organiques) بحيث يمكن عزل كل موضوع، باعتباره كيانا مستقال، عن كتمة ،

الموضوعات األخرى و دراستو عمى انفراد، و ىذا مستحيل ألّن الموضوعات 
و إذا لم تتحقق ىذه الخطوة . متداخمة، و تتطّمب معالجة خاّصة قبل تصنيفيا

 2.اإلجرائية، سيبقى الباحث أسير نزعتو الذاتية ومزاجو الخاص

                                                           
 .VLADIMIR PROPP. Ibid. p : 17                                           :ينظر-  1
 .VLADIMIR PROPP. Ibid :                                                           ينظر-  2
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الحقيقة أّنو ال يوجد معيار موضوعي صرف لمفصل بين موضوعين، فما يراه 
باحث بأّنو موضوع جديد، يراه آخر بأّنو أحد المتغّيرات الّتابعة لمموضوع األول، 
و ما يراه باحث بأّنو متغير من المتغيرات يراه آخر بأنو موضوع جديد،  و بقدر 

وميما يكن، فإّن الطرائق التي . ما تّتسع المدّون المعالجة تتضّخم الّصعوبات
تتبناىا ىذه المدرسة، تفرض ضبط الئحة بالموضوعات، قبل البدء في أي عمل 

  (. A. Aarne)َارن .أتصنيفي، و ىذه ىي العممية التي باشرىا 

مرجعا عالميا، لكل باحث في مجال َارن، لقد أضحت الاّلئحة التي أعّدىا 
لقد سمى . (l’index d’Aarne)بفهرس َارن القصص الّشعبي، وُعرفت 

 ووضع لكل نمط رقما ُيسيل العودة إليو في ،(types)الموضوعات أنماطا
ال يخمو كذلك من عيوب، - كتصنيف - و ىو عمل عظيم، غير أّنو . الفيرس

 خاّصة عندما اختزل الّتقسيمات األساسية إلى فولكوف،ُتشبو تمك التي وقع فييا 
 :ثالثة عناصر، ىي

 (Contes sur les animaux) قصص عن الحيوانات  -1
 (Contes proprement dits) قصص صرف  -2
   (Anecdotes) ُأحدوثات  -3

ودون معاناة، عمى الخطوات  ( َارن )المالحظ أّنو يمكن الّتعّرف، في تصنيف 
بإمكاننا أن . ، ولكنو أخرجيا في ثوب جديدفولكوفالمنيجية نفسيا التي اعتمدىا 
 قصص الحيوانات قصصا صرفا، وىل (َارن  )نتساءل أيضا لماذا لم يجعل 

 . يجعمنا نطمئن عند توظيفوُأحدوثةيوجد تعريف شافي لما يمكن أن ُيشكل 

بتفاصيمو، غير أّنو بإمكاننا الوقوف  ( َارن )ال يسع المجال لتفّحص تصنيف
التي خّصيا لمقصص  (une sous-classe)قميال أمام إحدى فروع الّتصنيف

لعّمو من الواجب التّنويو ىنا، باّن مسألة . (conte merveilleux)العجيب 
التصنيف الفرعي، قّدمت خدمة جميمة في مجال تجنيس اآلثار األدبية عامة،    
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و مجال تصنيف القصص الّشعبي عمى وجو الخصوص، ألن تصنيف اآلثار 
-sous)وفروع األنواع  (espèces) وأنواع  (genres)األدبية إلى أجناس 

espèces)القصص العجيب إلى الفئات  َارنلقد قسم. ، لم تكن معروفة قبمو 
 (:catégories)الّتالية 

 (الّزوجة)الزوج- 2 ( l’ennemi magique)الخارق / العدو الّسحري -1
الميّمة - 3( l’époux ou l’épouse magique)الخارق /الّسحري
الخارق /المساعد الّسحري- 4( la tâche magique)الخارقة /الّسحرية

(l’auxiliaire magique) 5 - األداة الّسحرية(l’objet magique   )6 -
 la force ou la connaissance)الخارقة / القوة أو المعرفة السحرية

magique )7 -خارقة /عناصر أخرى سحرية(autres éléments 
magiques.)1  

 يمكن أن تنسحب عمى تصنيف فولكوفالواقع أّن االنتقادات الموّجية لتصنيف 
، فماذا عن الحاالت التي يصعب تصنيفيا ألّنيا تجمع بين فئتين متباينتين، َارن

الفئة )الخارقة /مثمما ىو الّشأن بالنسبة لمقصص الذي تُنّفذ فييا الميام الّسحرية
، وىو ما نصادفو كثيرا في (الفئة الثانية)، عن طريق مساعد سحري(الثالثة

القصص الّشعبي، وماذا عن قصص يكون فيو المساعد السحري ىو نفسو الزوج 
 لم يسع من أجل تصنيف عممي حقيقي، بقدر ما َارنيمكن مالحظة أّن . الّسحري

سعى إلى وضع فيرس، أصبح فيما بعد مرجعا ال يمكن االستغناء عنو ألّنو 
عممي بدرجة كبيرة، و مع ذلك ال يمكن الّتغاضي عن سمبيات أو عيوب ىذا 

.                   2الّتصنيف، التي تطرق إلييا فالدمير بروب في الكتاب نفسو
                                                           

1- Vladimir Propp, Ibid. p : 19.  
2
  الّسابق، ص، VLADIMIR Propp:  في كتابَارن.أيمكن العودة إلى عيوب تصنيف -  

. 20-19: ص
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و الحقيقة أّنو يستحيل تقسيم القصص إلى أنماط، و يبدو الّتصنيف إلى أنماط، 
إن وجد ضربا من الوىم، إاّل إذا نظرنا إلى األنماط في عالقتيا بالخصوصيات 

إّن تقارب . َارنالبنيوية لمقصص التي تتشابو فيما بينيا، وليس كما ينظر إلييا 
الموضوعات و تداخميا، يحول دون التمّكن من الفصل بينيا بموضوعية و بالتالي 
يجد الّدارس نفسو في حيرة من أمره، عندما يريد إرجاع نص ما إلى ىذا النمط أو 
ذاك، فال يعرف أي رقم يختار، ألّن مالءمة الّنمط لمّنص الذي يريد ترقيمو، ليست 

و الّسؤال . سوى عممية تقريبية في الغالب، يمعب فييا حدس المصّنف دورا كبيرا
المطروح ما الذي يحدث لو أّن عددا من الباحثين أرجعوا القّصة نفسيا إلى أنماط 

من جية أخرى، مادام المصّنف يستند في تصنيف األنماط، إلى . مختمفة؟
، وليس إلى بنية (les moments forts)الّمحظات الحاسمة في الحكاية

، سيكون (histoire)القصص، فماذا لو أّن الّمحظات الحاسمة تعّددت في الحكاية 
عندئذ من الّصعب تجنب إرجاع القّصة الواحدة إلى أنماط كثيرة  في الوقت نفسو، 

 إنّ  ثم. و ىذا ال يعني البّتة أّن النص المراد تصنيفو يتشّكل من موضوعات عّدة
 نفسو يتنكر في بعض ّنماذجو لممبادئ التي أقام عمييا تصنيفو، عندما ينتقل، َارن

أو  )دون مبّرر، من الّتقسيم حسب الموضوعات إلى الّتقسيم حسب الحوافز 
، مثمما ىو الّشأن بالنسبة إلحدى تقسيماتو الفرعية، و  1les motifs(الموتيفات

 le diable)"     الشيطان األحمق" ىي المجموعة التي أطمق عمييا تسمية 
stupide).2   

 سنرى في الجزء الثّاني من المحاضرة، كيف أّن دراسة أصغر الوحدات المكّونة 
 . لمقصة، ىي التي رسا عمييا البحث العممي لتصنيف القصص الّشعبي

 

                                                           

 -سنعود إلى ىذا المصطمح في الجزء الثّاني من المحاضرة 

 .VLADIMIR Propp. Ibid. p : 20    :ينظر-  2
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