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

 (الجزء الثّاني )إشكالية تصنيف القصص الّشعبي:    عنوان المحاضرة

 . كرغمي/ف: األستاذ: إعداد

انتيى إلى قناعة مفادىا أف فالدمير بروب تكّصمنا في نياية الجزء األكؿ مف المحاضرة، إلى أّف 
إشكالية تصنيؼ القصص الّشعبي، ال يمكف حّميا باعتماد مناىج كأدكات إجرائية يككف فييا 

ما، بؿ بدراسة أصغر الكحدات المكّكنة لألثر  لمحدس أك الذكؽ أك االستنتاجات العشكائية دكر
   les plus )كمف ثـ فإف الدراسة التي تنطمؽ مف أصغر األجزاء في القّصة . 1القصصي

petites parties constitutives du conte )  لمكصكؿ إلى الكؿ الحكائي، ىي الطريقة
 .  الُمثمى التي تحاكي خطكات البحث العممي المعتمد في العمكـ الطبيعية

سنحاكؿ في ىذا الجانب مف المحاضرة إذف، اعتماد كجية نظر مختمفة عف كجيات الّنظر 
، ك الّتصنيؼ حسب المكضكع catégorieالّسابقة، التي خّصصناىا لمّتصنيؼ حسب الفئة 

sujet  أك أحد تنكيعاتو ،les variantes du sujet . يتعّمؽ األمر بكصؼ القصص(les 
contes)  كصفا عمميا صرفا، كىك أكلى خطكات المنيج العممي الّصحيح، عمى غرار ما فعؿ

 .عمماء الّنبات ك الحيكاف كالمعادف، كغيرىـ

كثيرا ما ُييمؿ الباحثكف الذيف ُيعنكف بكصؼ القصص الّشعبي، مسألة الّتصنيؼ، مثمما ىك 
، ك العكس صحيح، فالباحثكف الذيف يكّرسكف جيكدىـ لمسألة Veselovskiالشأف بالّنسبة لػ 

نما يكتفكف بدراسة ىذا  الّتصنيؼ، نادرا ما تستكقفيـ مسألة كصؼ القصص كصفا ُمفّصال،  كا 
ك عمى الباحث، إذا ما أراد االىتماؿ بيذا . Wundtالجانب أك ذاؾ مف جكانبو مثمما فعؿ 

المسعى أك ذاؾ مف الدراسة، أف يأخذ باالعتبار أّنو غير ممـز بالتقّيد، في عممية الّتصنيؼ، 
 .   2بخطكات الكصؼ، ك إّنما عميو أف يتقّيد في الكصؼ بخّطة تصنيفية ُيعّدىا مسبقا

، الشيء الكثير (poétique des sujets)في كتابو شعرية المكضكعات  لـ يقؿ فيسيمكفسكي،
عف مسألة الّتصنيؼ ، لكف ما قالو رغـ قمتو، كاف ذا كقع كبير عمى المصّنفيف الذيف جاؤكا 

الذم يتمظير لمعياف، ُيخفي في   (le sujet)بعده، خاّصة عندما تكّصؿ إلى أّف مكضكع القصة 
                                                           

                                                                .Vladimir Propp, Morphologie du conte, p.20:  ينظر-  1
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كأّف الحافز بإمكانو أف . (un complexe de motifs)حقيقة األمر تركيبة معقدة مف الحكافز 
يمكف تمخيص ما تكصؿ إليو فيسيمكفسكي، في . 1يرتبط بمجمكعة مف المكضكعات المتباينة

ينمك الحافز فيتطكر إلى .  يتمثؿ المكضكع في سمسمة مف الحكافز» ): شكؿ جمؿ مفاتيح
بعض الحكافز، أك تّتحد  بعض  (تجتاحيا)تغزكىا :  تتنكع المكضكعات» «.مكضكع

 certains sujets se combinentالمكضكعات فيما بينيا، فُتشّكؿ تكليفات معّينة 
ensemble.» « ُيفيـ مف المكضكع أّنو ثيمة thème تُنسج داخميا مختمؼ الكضعيات  -

 .(« situations-motifs الحكافز

ُيشكؿ المكضكع فعال . يككف الحافز بالّنسبة لفيسيمكفسكي ابتدائيا، في حيف يككف المكضكع ثانكيا
، لكف مف الضركرم أف acte de conjonction، ك كصميا un acte de créationإبداعيا 

كاف سيتبّدد الكثير مف الغمكض، لك . ننطمؽ في دراستنا مف الحكافز أكال، كليس مف المكضكعات
أخذ باالعتبار تصكرات فيسيمكفسكي، خاّصة فيما  (science des contes)أّف عمـ القصص 

 .2 « فصؿ الحكافز عف المكضكعات »يخص مسألة 

الكاقع أّف تعميمة أك تكصية فيسيمكفسكي، فيما يخص ىذه المسألة، ال تمثؿ سكل مبدأ عاما 
، مثمما يرل فالدمير بركب، كالتفسير المممكس الذم خّص بو (principe général)كفضفاضا

 يمثؿ الحافز كحدة قصصية »فحسب فيسيمكفسكي . مصطمح الحافز لـ يعد قابال لمتطبيؽ اليكـ
(.  une unité indécomposable du récit)غير قابمة لمتجزمء إلى كحدات أصغر منيا 

 يتحّدد الحافز ببساطة شكمو األّكلي ». « أفيـ مف الحافز أّنو أصغر كحدة في القصة »)
 le motif se signale par son schématisme élémentaire et )«كصكرتو المكجزة

imagé )  بأّنيا غير قابمة لمّتجزمء إلى )...( ، تتسـ عناصر الميثكلكجيا ك القّصة الّشعبية
 . 3 ( «.عناصر أصغر منيا

                                                           
 ,A. N. Veselovski, Poétique des sujets, Poetika, t.II, vyp. 1,Sait-Pétersbourg   :ينظر-  1

1913, P. 1-133 /نقال عن  :Vladimir Propp, Morphologie du conte, P. 21 
 يمكف أف يككف منطمقا لمّدراسة في لما R. M.Volkov انتقد فيسيمكفسي، بما ال يدع مجاال لمّشؾ تصكر لقد-  2

المكضكع يشّكؿ كحدة ثابتة، كىك نقطة االنطالؽ الكحيدة ك الممكنة لدراسة "حيث يرل فكلككؼ أّف . القصص
نما " بينما يرل فيسيمكفسكي أّف  ،(R. M. Volkov. Ibid. p.5)" القصص المكضكع ال يمكف أف يككف كحدة كا 

عمى  ، كليس ثابتا، بؿ متغيرا، كالّتعامؿ معو في دراسة القصة(un complexe d’unités)مرّكب مف الكحدات
 .(A. N. Veselovski. Ibid. pp.1-133)" أّنو نقطة انطالؽ في أم تحميؿ، عممية بعيدة عف الّصحة

 .22: عف فالدمير بركب، المرجع الّسابؽ، صنقال-  3
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الكاقع أّف مزاعـ فيسيمكفسكي، يمكف تفنيدىا، حسب فالدمير بركب، لسبب بسيط كىك أّف الحكافز 
التي أدرجيا في تكصياتو، سرعاف ما تصطدـ بجدار الكاقع عند معاينة العّينات الّتمثيمية التي 

فالّشكاىد التي طرحيا لمّتحميؿ ليست كحدات بسيطة، غير قابمة لمّتجزمء، بؿ ىي قابمة . اقترحيا
 un tout)فإذا كاف الحافز في تصّكره، كاّل أك كيانا منطقيا . لمتّفكيؾ إلى كحدات أصغر

logique) فإّف كؿ جممة في القّصة بإمكانيا أف ُتخفي كراءىا حافزا، كبالتّالي تتحّكؿ في حّد ،
:                                      كمف أمثمة العّينات التي اقترحيا فيسيمكفسكي، ما يمي1.ذاتيا إلى حافز

 .  جممة تمثؿ حافزا  « كاف لألب ثالث فتيات»

 . جممة تمثؿ حافزا « زكجة االبف تغادر المنزؿ»

ـّ جّرا      « إيفاف يصارع التّنيف»  .  جممة تشكؿ حافزا أيضا، كىم

كاف ىذا سيككف رائعا، حسب فالدمير بركب، لك أّف مثؿ ىذه العّينات تشكؿ فعال، حكافز غير 
 بأىـ (catalogue)أك الئحة  (index)كاف ىذا سيمّكف أيضا مف ضبط فيرس . قابمة لمّتجزمء

الحكافز التي يتضّمنيا القصص الّشعبي، غير أّف ىذا غير ممكف ألّف العينات التي قّدميا 
فيسيمكفسكي، غير نيائية كقابمة لمتّقسيـ إلى كحدات أصغر، ك لتكضيح ذلؾ ُيحمؿ فالدمير 

 :بركب المثاؿ التّالي

 . « يختطف الّتنين ابنة الممك »

المالحظ أّف ىذا الحافز يمكف أف يتجّزأ إلى أربعة عناصر، كأّف بإمكاف أم منيا أف يشتغؿ 
الّشيطان أك الّريح مثال يمكف أف يستبدؿ بػالتّنين فػ. بصفة مفردة ك مستقمة عف العناصر األخرل

، أيضا، فعل االختطافك يمكف استبداؿ . أسماء العمم مف أسمأك أم  الساحر أكالّصقر أك 
األميرة أما .  كغيرهاإلغواءبأفعاؿ معادية أخرل تؤدم الكظيفة نفسيا، أم اختفاء األميرة، مثؿ 

 أف لمممككأخيرا يمكف . األم أك الّزوجة أك الخطيبة أك األخت فيمكف استبداليا بػ،(ابنة الممك)
 الحكائية األخرل، بشرط بغيرها من الّشخوص أك حطاب أك بفالح بسيط أك بأحد أبنائهُيستبدؿ 

أف يطاؿ الّضرر الّشخصية الجديدة بفعؿ اإلساءة ىذا، نظرا لعالقة القرابة التي تجمعيا 
لقد برىف بركب عف طريؽ العّينات التي درسيا، أّف ما اعتبره فيسيمكفسكي . بالّشخصية المختَطفة

حافزا، ال ُيمكف أف ُيمثؿ عنصرا بسيطا غير قابؿ لمتّفكيؾ إلى عناصر أصغر منو، ألّف الكحدة 

                                                           
 .فالدمير بركب، المرجع الّسابؽ، الّصفحة نفسيا: ُينظر-  1
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ـّ (l’unité élémentaire)األّكلية  ، ىي تمؾ التي ال ُيمكف تفكيكيا إلى كحدات أصغر، كمف ث
مف جية أخرل، . (esthétiques)ال يمكف اعتبار العّينات الّسابقة كيانات منطقية أك جمالية 

فحسب )فيك يتّفؽ مع فيسيمكفسكي حكؿ ضركرة أف يخضع الجزء لمكصؼ العممي، قبؿ الكؿ 
 ُمقارنة بالمكضكعات، إذا ما نظرنا إلييا مف جية primairesفيسيمكفسكي، ُتعّد الحكافز ابتدائية 

، خالفا لما فعمو (األّكلية)أكال الكحدات االبتدائية ( نفصؿ)، لذا عمينا أف نعزؿ (األصؿ
 1.فيسيمكفسكي

.      التي كقع فييا غيرهاليفكات التي كقع فييا فيسيمكفسكي، ُتشبو إلى حّد ما اليفكاتالكاقع أّف 
مف  حكميا نكعم أّكؿ مف كشؼ بأّف القصة باعتباره، J. Bédier 2  يمكف أف نذكر مجيكداتك 

 les)كقيميا المتغّيرة  (les valeurs constantes)بيف قيميا الثّابتة التي تربط العالقة الخفية 
valeurs variables) .نكعا مف الّتجريد ، عمى اكتشافو ىذا  أف ُيضفيلقد حاكؿ بيديي 

، كرمز ليا بالحرؼ القيم الثابتة الجوهريةعمى  (éléments)العناصر الّرياضي، فأطمؽ تسمية 
حصؿ، في  بحيث ،بـحروف التينية أخرى ،المتغّيرة األخرل  لمقيم، كرمزoméga(ω)الاّلتيني 

ُتمّيز كما ىائال مف القصص يمكف أف ، التي الصيغ الرياضيةنياية المطاؼ عمى جممة مف 
 أك ىذه  ω+a+b+c :بعضو عف بعض، مثمما ىك الّشأف بالّنسبة ليذه الصيغة

+a+b+c+nω  تمؾأك  +l+m+nωـّ جّرا   كىم
لكف بمجّرد أف يقفز سؤاؿ إلى الّذىف حكؿ  . 3

تقديـ   استحالةلقيـ الثّابتة، حتى يتالشى كؿ شيء أماـؿالذم يرمز  (ω)طبيعة ىذا األكميغا 
 عدـ تكضيحو لطريقة كبيديي عمى المحؾ، ق. غير أّف الذم يضع مشركع ج. تعريؼ دقيؽ لو

 .4 عزؿ كحدات القّصة عزال منطقياتمّكننا مف

عامة لـ يمتفت الباحثكف لإلشكاالت التي تطرحيا كصؼ القصة الّشعبية، كعكض ذلؾ فّضؿ 
الّتعامؿ مع القّصة، عمى أّنيا كياف جاىز معطى قبميا، كلـ ُتطرح مسألة ضركرة  الّدارسكف

 les)إخضاع القصص الّشعبي لمكصؼ إاّل ُمؤخرا، مع أّف الكؿ كاف يتحّدث عف أشكاؿ القّصة 

                                                           
                                                                                    .Vladimir Propp. Ibid. p. 23: ينظر-  1
  .J. Bédier. les Fabliaux. Paris.1893                                                       :ينظر-  2

                                                                                             .Vladimir Propp. Ibid      :ينظر-  3
بيديي  لمشركع    (S.F.Oldenburg) لالستزادة أكثر، يمكف العكدة إلى االنتقادات التي كّجييا أكلدانبكرغ-  4

 ,Cf. S. F. Oldenburg, Le fabliau d’origine occidentale : اكطرقو في تصنيؼ القصص ك دراستو

CCCXLV, 1903, n°4,fasc.Ⅱ,p.217-238.                                                                                    
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formes du conte)كمع ذلؾ قاـ الّدارسكف . ، دكف أف يتكّقؼ قميال أماـ ىكذا مصطمح
كاألنشكدة أك  (la fable)بكصؼ مجمكعة مف األجناس األدبية ك كتصنيفيا، مثؿ الفابكال 

، تيّمنا بمجيكدات عمماء الطبيعة في كصؼ (le drame)كالدراما  (l’ode)القصيدة الغنائية 
 (.structure)المعادف كالنباتات كالحيكانات ك تصنيفيا بالنظر إلى بنيتيا 

، دكف االلتفات إلى (l’étude génétique)ك الحقيقة أف الّدراسة التي تبحث في نشأة القّصة 
كبنيتيا، ُتؤدم في أحاييف كثيرة إلى نتائج ُمضّممة مثمما يقكؿ شكمكفسكي  (forme)شكميا

(V.F.Chklovski )1 . ك مع أّف أفكار فيسيمكفسكي ك بيديي(bédier)  تعكد، حسب بركب 
إلى الماضي البعيد، ك أّف مجاليما ينحصر بالدرجة األكلى في الدراسات التي ليا عالقة بتاريخ 
الفمكمكر، دكف البحث في الجكانب الّشكمية كالبنيكية لمظكاىر كاآلثار الفمكمكرية، إاّل أّف بحكثيما 
في جزئيا الذم ركز عمى الجانب الّشكمي لمقصة، اعتبرت آنذاؾ طرحا جديدا لـ يحظى بفرصة 

 .لتطكيره أك تطبيقو بعدىما

 لـ تعد حاليا مسألة ضركرة دراسة أشكاؿ القصة تثير االعتراض، فالّدراسة البنيكية لكؿ مظاىر 
القّصة ىك شرط حتمي لدراستيا تاريخيا، الّف دراسة القّصة شكميا كبنيكيا، ىي التي تحّدد إمكانية 
دراستيا تاريخيا، غير أّف الدراسة الكحيدة التي تستجيب لمشرط، ىي تمؾ التي تمّكف مف اكتشاؼ 

أك  (index)كليس تمؾ التي تقدـ فيارس  (les lois de la structure) قكانيف أك قكاعد البنية
 l’art du)لفف القصة  (procédés) سطحية ألدكات إجرائية شكمية (catalogues)تبكيبات 
conte).2 

 :يقترح كتاب فكلككؼ المذككر أعاله كسيمة تصنيفية تحتـر الخطكات التالية

، ك ُيدرج ضمف الحكافز (مكتيفات) القصص الّشعبي إلى جممة مف الحكافز3بداية يقسـ فكلككؼ
ىـ كعدد( « صيراف عاقالف كالثالث أبمو » )qualités des hérosصفات أك خصاؿ األبطاؿ 

                                                           
   V.F.Chklovski, la théorie de la prose,Moscou-Leningrade, 1925,p.24 et : ينظر-  1

suiv. /  يمكف العكدة في المرجع نفسو إلى المغالطة كالنتيجة العبثية التي تُفضي إلييا مثال، القصة الّشييرة التي
باف  (بفتح الّداؿ)المكافقة مف المخادع (بكسر الّداؿ)يتـ فييا قياس األرض بجمد ثكر، حيث يحصؿ الُمخادع 

                                                  .       يتحّصؿ مف األرض إاّل ما يسمح بتغطيتو جمد الّثكر
                                                      

                                                                                 .Vladimir Propp. Ibid. p. 25    :ينظر-  2
                                                                                                                                                                .Vladimir Propp. Ibid  : ينظر-  3
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quantité( « ثالثة إخكة »)  ك أفعاليـactes( « في أف يحرس أبناؤه عمى »- « كصية األب 
       objetsك األدكات أك األشياء  (« كصية ال يحترميا إاّل األبمو« -«رعاية قبره بعد مكتو  
ثـ ُتسند لكؿ حافز عالمة تكافقية ... الخ  («الطالسـ » - « ككخ مبني عمى قكائـ دجاجة»)
(signe conventionnel) تشترؾ الحكافز المتشابية إلى حّد . كحرؼ ك رقـ أك حرؼ ك رقماف

يتكصؿ فكلككؼ في نياية بحثو إلى . ما في حرؼ كاحد، بينما تأخذ أرقاما مختمفة
محتكل القّصة كّمو، فيمجأ، كبطريقة آلية، إلى ترجمة الحكافز إلى شعارات ليجد  (codifié)تشفير

في األخير يقـك فكلككؼ .  شعارا250تناىز الػ  (sigles)نفسو أماـ كـ ىائؿ مف الّشعارات 
  .المتحصؿ عمييا بعضيا ببعض (formules)بمقارنة الصيغ 

لعّؿ مف ىفكات ىذه الدراسة، حسب بركب أّف فكلككؼ لـ ُيطمعنا عمى عدد الحكافز التي أسقطيا 
مف تصنيفو، كال عف الطريقة التي لجأ إلييا إلسقاط بعضيا، ألّنو مف المنطقي أنو يككف اعتمد 

كمع ذلؾ يبقى عممو . طريقة انتقائية، لمّتعامؿ مع الحكافز الكثيرة التي كاجيتو ك بدت لو متشابية
كبما أّف الّصيغ التي تكصؿ إلييا فكلككؼ تحتؿ معظـ . رائدا في مجاؿ تصنيؼ القصص

الدراسة، فإّف النتيجة الكحيدة التي يمكف استخالصيا مف دراستو، ىي التّأكيد عمى أّف القصص 
 1.المتماثؿ ُيشبو بعضو بعضا، كىذا االستنتاج ال ُيفضي إلى شيء، كال ُيمـز بشىء

قد يتساءؿ سائؿ عف جدكل مثؿ ىذه الدراسات التي ُتعنى بالمسائؿ التجريدية، التي قد تبدك لو 
غير ضركرية في حياتو اليكمية، فما جدكل معرفة إف كاف الحافز قابال لمتفكيؾ أـ ال؟، كما 

أىمية معرفة الطريقة التي يتـ بيا عزؿ العناصر األساسية في المتف الحكائي؟ كما فائدة االطالع 
عمى الكيفية التي يتـ بيا تصنيؼ القصص؟ ك ما إذا كاف ينبغي دراستيا بالّنظر إلى الحكافز أك 

ىؿ تبدك مثؿ ىذه المسائؿ كغيرىا ضركرية بالّنسبة لقارئ بسيط ال ييّمو مف . المكضكعات؟ 
ك الحقيقة أف مثؿ ىذا القارئ بقدر ما . اآلثار القصصية الّشعبية سكل شغفو بيا ك الّتعمؽ بيا

تيّمو مسألة أصؿ القصص الّشعبي، بقدر ما يتمنى لك أف ُتطرح فقط مسائؿ أكثر كاقعية ك 
مممكسة، مسائؿ في متناكؿ قارئ بسيط، تربطو بالقصص الّشعبي عالقة محّبة تتجاكز المسائؿ 

 . التجريدية المعّقدة
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غير أّف األسئمة المتعّمقة بأصؿ القصص الشعبي كنشأتو ال يمكف اإلجابة عنيا خارج مجاؿ 
بحثي أكسع، حتى ك إف كاف بإمكاننا الكقكؼ عمى جممة مف القكاعد أك القكانيف التي تحكـ نشأة 

بالمقابؿ بعض المسائؿ المنفردة نالت حّضا أكفر مف الدراسة، غير أّنيا بقيت . القصص كتطّكره
كمع ذلؾ يمكف التّأكيد بأنو، . معزكلة، ألّف الّدارسيف لـ يضعكىا في إطار بحثي أرحب كشامؿ

في غياب دراسة مكرفكلكجية صحيحة، تأخذ باالعتبار الكحدات األساسية التي تشتغؿ فيما بينيا 
فإذا لـ يكف . لتحقيؽ إمكانات الحكاية، ال يمكف أف نحصؿ عمى دراسة تاريخية حقيقية لمقصص

ك إذا لـ يكف . بمقدكرنا تفكيؾ القصة إلى أجزائيا المكّكنة، ال يمكننا إخضاع القصص لممقارنة
بمقدكرنا إخضاع القصص لممقارنة، فكيؼ يمكننا تسميط كتؿ مف الضكء، مثال عمى العالقات 

مصرية لمقصص أك تسميط كتؿ مف الضكء عمى عالقة الفابكالت اإلغريقية بالفابكالت -اليندك
إذا لـ يكف بمقدكرنا المقارنة بيف قّصتيف مختمفتيف، فكيؼ يمكننا دراسة الّركابط الخفية . اليندية

.       ك كيؼ يمكننا المقارنة بيف القصص ك األساطير؟ (الديف)التي تجمع القصص بالمعتقد 
ك كيؼ يمكننا التكصؿ إلى اإلجابة عف سؤاؿ ظؿ دائما مطركحا في الدراسات التي ُتعنى بمسألة 

كيؼ نفّسر الّتشابو ك المطابقة أحيانا، بيف القصص في العالـ كمو؟ ك كيؼ : النشأة، أال كىك
يمكننا أف نقدـ تفسيرا عمميا لمّتشابو المجكد بيف قصص مختمفة الكجية كاألصؿ؟ مثؿ قّصة 

الممكة الّضفدعة التي ما زالت ُتركل في بمداف متباعدة المسافة، كمف طرؼ أمـ كجماعات إثنية 
مختمفة، فتركل في الكقت نفسو في ألمانيا ك اليند كما تركل أيضا، في أكساط تجمعات قبائؿ 

مع أّف مؤرخي الفكلكمكر عجزكا عف إثبات أم . الينكد الحمر في أمريكا، كفي كاليدكنيا الجديدة
 . احتكاؾ مباشر أك غير مباشر أك تبادؿ ثقافي بيف ىذه األمـ تاريخيا

الكاقع أّف المؤرخ الذم يركز عمى مسألة األصكؿ فقط ك غير ممـ بالمسائؿ المكرفكلكجية        
ك البنيكية لمقصص التي يتناكليا، سيجد نفسو عاجزا عف تفسير ىذا الّتشابو المكجكد بيف 

كقد يضف أحيانا أّنو تمّكف مف كضع أصبعو عمى . القصص، أك اإلجابة عف أسئمة مثؿ ىذه
مسألة تبدك لو متشابية أك متطابقة بيف القصص، غير أّف المختص في مكرفكلكجيا القصص، قد 
يبيف لو العكس، ألف  تمؾ الجكانب التي تبدك متشابية، قد يتضح بعد الّدراسة أّنيا غير متشابية 

فالمقارنة . يؤدم بنا ىذا إلى الّتركيز عمى ىذه الجكانب، في الحصص التطبيقية القادمة. إطالقا
 .بيف نّصيف قبؿ تفكيكيما إلى كحدات أصغر، إجراء ضركرم، كىك إجراء عممي دقيؽ
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