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  بن زیاني :األستاذ  األدب الشعبي                                       : مقیاس

                                            01/02/03/04: أدب ع ح ع                             األفواج/ السنة الثانیة ماستر

  الرسميواألدب الشعبي ب األد                 لثةالمحاضرة الثا

 وشكل من ،أناس غیر متعلمینثقافة فهو نتاج  األدب الشعبي :مفهوم األدب الشعبي )1

جیال بعد جیل، المعبر عن مقاصدهم ث ر او تالم الجماعي، الشفهي، أشكال التعبیر واإلبداع

فرع هام من فروع الفولكلور، أي ما یقصد به وهو الوجدانیة وطریقة تفكیرهم،  وحاجاتهم

   .عندنا نحن العرب التراث الشعبي

 طبقةال لذي أنتجتهالثقافة الراقیة ا ابن األدب الرسمي هو :مفهوم األدب الرسمي )2

 بأدواته، إّال بعد تعلمها م اإلبداعالمدّون الذي ال یتّ  األدب "أشكال وهو شكل من ،المتعلمة

و خصصین، وهذا هو األدب الذي یسمّ مت ، وعلى ید أساتذةوتلقیها في مدارس سنوات طویلة

ألّي  ،1"تتراءى الواجهة الحضاریة، وبواسطته عداه وشمولیته وأدواته على ما في تعبیره

 هذا النوع من األدب، و اإلنسانیة سواء في تقّدمها أو انحطاطها مجتمع من المجتمعات

من إمكانیات  ،وترعاه وسائل ومؤسسات الدولة یكتسب صفته الرسّمیة بما تكفلهالخاص 

  .یلقن من قبل العلماء والباحثین والدكاترة واألساتذةمادیة وبشریة، ف

ع الفجوة ووسّ ، ة بین األدبینمّما عمق الهوّ : الممیزات الفنیة لألدبین الرسمي والشعبي )3

منهما، لذا سنحاول من  متباینة خاّصة بكلّ  فنیة وممیزات نوعیة بینهما، هو وجود عناصر

 .  هاأهمّ  ونناقش أن نبرز المحاضرةخالل هذه 

وه انطالقا درجة أن بعض الباحثین سمّ ، إلى والتدوین الكتابةاألدب الرسمي على یقوم  -1

صورة د كوهذا ما یؤ  .الشفهي الشعبي ، تمییزا له عن األدبیة باألدب المدّونصامن هذه الخ

إذ نجد له  ،الثابت التقعیدي المعیار سلطةب قیدتیي ذال ،ي الرسمي المكتوبلنص األدبا

أقرب إلى  والناس لذلك هم في العالقة معها ،وحدودا وحرسا یسهرون على احترامها قواعد"

                                                           
م، ص 2013، دار العلوم للنشر والتوزیع، عنابة، الجزائر، 1محمد عیالن، محاضرات في األدب الشعبي الجزائري، ج -1
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التي تعد  ،1"الخضوع لحرمها ونظامها، على عكس العالقة مع اللغة المنطوقة أو المحكیة

األمر الذي یجعل  ،ألدب الشعبيل الشفاهياإلبداع والتلقي دعامة یقوم على أساسها 

، تنتجها تخضع إلى التغییر المستمر مرنةو  حّیة إبداعیةحركة النصوص األدبیة الشعبیة في 

 ، النص، المتلقي، فمثالمبدعال الثالوث المتمثل في وتعید إنتاجها، وفق طبیعة وفاعلیة

في حبكة األحداث  والتحریف والتبدیل التغییر كونة، یالشعبی حكایةللروایة ا بالنسبة

   .وعدم التقّید بحرفیة النص المحكي ،وتسلسلها

اإلنسانیة في نقل تراث األمم  الشفاهیة الذي أّدته أن الدورالتقلیل من ش ناال یمكنغیر أّنه   

، فالروایة العصورو  األزمنة على مرّ  وسائل التدوین والطباعة ، قبل وجوداألولى مراحلها في

لشعر كما أّن اا، رسمیّ الشعر الجاهلي الذي یعد أدب  كانت سندا في نقل وحفظ الشفهیة

  .حیاته على السنة الرواة الجاهلي شعر شفوي عاش

ال یؤثر على شعبیته، طالما أّن الجماهیر توارثته عبر " تدوین نصوص األدب الشعبيو   

لم تلجأ في ذلك لما هو مكتوب إّال في و القرون واألجیال، وتداولته عن طریق الشفویة، 

  .2"النادر

خوفا  ،من ِقبل مبدعیه أو من ِقبل الباحثین لتدوینللكتابة وابدوره خضع األدب الشعبي و   

 الزمن، مع مرور والزوال النسیانض عرضة لمر مألّن الشفهیة  ،علیه من الضیاع واالندثار

ودواوین شعریة  عن الحكایات الشعبیة الخرافیة ومجامیع لألمثال واأللغاز، كتب فدّونت

یشتركان ویتقسمان صفتي الشفاهیة  من األدبین الرسمي والشعبي ، وبهذا یكون كلّ شعبیة

  .والتدوین

 المعروفة الراقیة اللغة العلمیة وهي تلك ،اللغة الفصحىهي أداة األدب الرسمي  - 2

الرفیع، فضال عن سلطتها المستمدة في  اللغوي هاقاموسیو  التقعیدي الثابت والصارمبجهازها 

فهي ناتجة عن تدبر "، العربیة الحال بالنسبة للغةكثیر من األحیان من المقدس، كما هو 

بینما لغة  ،3"واالحتكام إلى قواعد البناء والصیاغة...وهي مبنیة بناء خاًصا ومقصوًدا وتفكیر
                                                           

، 1والوراقة الوطنیة الداودیات، مراكش، طتاریخي، المطبعة  -عبد الصمد بلكبیر، في األدب الشعبي، مهاد نظري -1

  .102م، ص2010

.10ص،  عبد الصمد بلكبیر، في األدب الشعبي -  
2 

102، ص المرجع نفسه - 3 
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وسیلة هي و  ،والتواصل بین األفراد والجماعات التخاطب لغة، العامیةهي ب الشعبي األد

والتعاون لغة الحیاة العامة " فهي ،الیومیة في حیاتهمالناس لقضاء حاجات ومقاصد هاّمة 

  جمیعبین  االجتماعي الالزم لسیر الحیاة السریعة وذلك لسهولتها، وألّنها القدر المشترك

  .1"الطبقات

في معظمه  قائمبین األدبین الرسمي والشعبي،  لباحثین والدارسیندى الفالتمییز الشائع     

یتمثل في مراعاة  "هذا األخیر بالقواعد النحویة والصرفیة للغة المعربة، إذ أّنه  على عدم تقّید

في األدب الشعبي، فضال عن كون  هذه القواعد بالنسبة لألدب الرسمي، وعدم احترامها

یصدر عن مثقفین یدركون القواعد النحویة والصرفیة، بینما یصدر األدب  األدب الرسميّ 

وهذا مذهب معظم الباحثین  ،2"ؤون وال یكتبونیان عن أمیین ال یقر األح الشعبي في كثیر من

   .یؤكدون على أن شرط العامیة جوهري في تعریف األدب الشعبيالذین 

ما كتب  ، لكن لیس كلّ طبیعته لتمییز وفكرة حصر النص في لغته األصلیة أمر ضروري   

باللغة كتب ومؤلفات دّونت  بالفصحى ینتمي إلى األدب الرسمي، إذ نجد في تراثنا العربي

كحكایات  العربیة الفصیحة، وهي مع ذلك تصنف ضمن أشكال التعبیر في األدب الشعبي،

والسیر العربیة المشهورة، كسیرة بني هالل وسیرة ألف لیلة ولیلة وحكایات كلیلة ودمنة، 

فالفصحى  ،عنترة، وسیرة سیف بن دي یزن، والمهلهل واألمیرة ذات الهمة، والظاهر بیبرس

ومن جانب آخر لیس كل ما كتب  أدبا شعبیا، إذن لم تشفع لهذه اآلثار األدبیة أن تكون

فكثیر من األعمال األدبیة بالرغم من عامیة طابعها فهي لیست "  بالعامیة یعد أدبا شعبیا،

 ة الناس ومشاكلهم الیومیة، كلّ وقضایاها أو عام شعبیة، وال تمت بأیة صّلة للطبقة الشعبیة

ما في ذلك أّنها أعمال موجهة خدمة لطبقة نخبویة معینة لجأت إلى العامیة كأسلوب 

سیاسیة أو عرقیة عنصریة، إّن هذا األدب یعد أدبا شعبیا في التصال، وذلك ألغراض 

  .3"شكله، ألّنه عامي التعبیر ولكنه نخبوي في مضمونه ودالالته المختلفة

                                                           
الشعر الشعبي بین الهویة المحلیة ونداءات (أدیب القسیس، الزجل اللبناني، الملتقى العربي الثاني لألدب الشعبي  -1

  .267-266م، ص ص2009فیفري  26إلى  24دب الشعبي، الجزائر، من ، الرابطة الوطنیة لأل)الحداثة
العربي دحو، موسوعة الشعر الشعبي في الجزائر، النشأة، المضمون، البناء، نصوص المقاومة والثورة التحریریة  -2

  .364م، ص2013نموذجا، نومیدیا للطباعة والنشر والتوزیع، الجزائر، 
  11م، ص 1998بین النظریة والتطبیق، دیوان المطبوعات الجامعیة، الجزائر، ، األدب الشعبي محمد سعیدي -  3
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ألفاظ وتراكیب  یقتبسونن الذین ینتمون إلى األدب الرسمي بعض الروائییأن كما نجد     

أن نطلب  أیًضا ، ومن الخطأویوظفون في كتاباتهم الروائیة أشكاال من أدب الشعبي ،العامیة

، ألّن غة الفصحىلالذي یتحدث بصوت الجماهیر العریضة أن یبدع بال من المبدع الشعبي

هي في العامیة  كما أنوال یستطیعون فهم مقاصدها،  ،یجهلون قوانینها وقواعدهامعظمهم 

من  وألفاظاألصل لغة بینیة أو متفاصحة، تنهل من المتداول الیومي، وتقتبس تراكیب 

  .نطقا وكتابةالمنبع الثري الذي تستقي منه العامیة  یعد الحرف العربيالفصیح، إذ 

، وأمر علوممو معروف  یكون صاحبه في أغلب األحیان األدب الرسمي، اإلبداع في -  3

أنه یدخل في إطار  ، إلى حدّ إلى أصحابه متفق علیه من قبل الدارسین والنقاد انتسابه

عالمة النص یبقى إذ  ،من االنتحال أو السرقات األدبیة اقانون المحفوظة خاّصةالملكیة ال

عكس  ،ةفردیالب مطبوع هو أدبف على مّر الزمان والمكان، قائله وأصاحبه  مسجلة باسم

، لكونه من إبداع الجماعة، فهو مؤلف مجهولاألدب الشعبي الذي ینسب في الغالب إلى 

مبدعه األّول سرعان ما یذوب في اإلبداع " في شكله ومضمونه، ألنّ  جماعيأدب 

الجماعي، وذلك القترانه بالقضایا الجماعیة التي ینتمي إلیها، وكأّنه جزء منها ویتحرك في 

ضاءها الروحي والمادي، ویستمد مادته من محیطها النفسي، دائرتها، وینهل من ف

   .1"االجتماعي، الثقافي، العقائدي، السیاسي، االقتصادي

معرفة أو جهل المؤلف ال تحط وال تعلو من قیمة الّنص األدبي، سواء كان رسمیا  لكن     

أّن اسم المؤلف " إذ ،أو شعبیا، ما دام المتلقي یجد فیه ما یصبوا إلیه، دون االهتمام بالقائل

التألیف في الحقیقة هو من مجد ومكانة إّال بما یتیحه له تألیفه، أي أّن  یكتسیهال یكتسي ما 

من األدبین  فلكلّ  ،2"الذي یخلق المؤلف ویبرز شخصیته ویحّدد مالمح هذه الشخصیة

وخلجات وهم إن عبروا بقصائدهم ومنظوماتهم عن أشواق الناس " جمهورو  نقادو  مبدعون

نفوسهم وصبوتهم الروحیة، فإّن الّنص یبقى مرتبطا بصاحبه وبقائله وحده، معبرا عن 

  .3"شخصیته وثقافته ومحصوله اللغوي أو ملكته األدبیة أو نوازعه الروحیة ومشاعره الذاتیة

                                                           
  .20، ص، األدب الشعبي بین النظریة والتطبیق محمد سعیدي -  1

.18المرجع نفسه، ص -  2
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عن  یتحّدث" ال في أغلب األعم المبدعف ،بالفردیةاإلبداع في األدب الرسّمي یتمیز  -4

 إذ یمیل إلى التعبیر عن میوله، 1"وعه هو مشاعرهاآلخرین، بل عن تجربة ذاتیة، فموض

یتمیز  اإلبداع في األدب الشعبي أّما ،جماعیةالفردیة وذوقه الخاص، دون التقّید بال

الة ن له المشاركة الفعّ تطلب من المتلقیوی، هیر الشعبیةماجال تتحكم في إنتاجه إذ، بالجماعیة

بما یناسب بالزیادة أو النقصان  وٕاعادة تطویر وتطویع النص الشعبي اإلنتاج عملیة في

مي الذي األدب الرس ، دون أن یفقد داللته، وهذا على عكسالیومیة وسلوكاتهم حاجاتهم

،ألّنه یعد ملكیة تحریفالتغییر أو الیجوز له  فال ،ة النصبحرفی له المتلقي یجب أن یتقّید

ناقًدا أو دارًسا أو محًبا لألدب، ولیس  فأنت تلقى األدب الخاص بوصفك "، خاصة لصاحبه

ه ما لیس منه، فهو أدب معروف المؤلف محدود القالب، فإذا نسبت لك الحق أن تدخل علی

لوك ولذلك المم الشيءذلك سرقة أدبیة، أي أن له قدرًا من صفات إلى نفسك شیئا منه، عد 

أدیب الفصحى فیه، في حین أن اآلداب الشعبیة التقلیدیة ملك تجد قوانین تحافظ على حق 

  .2"یسرونه على مألوفهم، ألّنه في الواقع من صنعهم عامةشائع للكافة 

 ،والشعبي األدبین الرسميتمیز بین ال استدعت التيالفردیة والجماعیة  ثنائیة من رغمبالو     

 جزأ فرد قبل أن یكونألّن المبدع ، مًعا جماعیةو قضایا شخصیة  یعبران عن نجد أن كالهما

ّدة إبداعه من خالل رؤیته وتأمله لذوات ، یستّمد منها ماامن الجماعة التي ینتمي إلیه

جسر التواصل معهم، ولهذا ال اآلخرین، محاوال أن یلهمهم ویستفز مشاعرهم، قصد خلق 

أحدهما على حساب تغیب إقصاء أو ین، األدب كال في الجماعیة وأ فهم شیوع الفردیة یعني

قبیل تحصیل حاصل، أي أّن الذات الفردیة لم تنشأ وحدها  أّنه من ذلك" ، وٕاّنما یعنياآلخر

فالحدیث ش وتّشد االستمراریة، في جزیرة معزولة عن الناس، وما في الكون من أنواع تعی

، ألّن المبدع في كال األدبین فرد اجتماعي 3"عن الذات ینطلق من تجربة حیاته مع اآلخرین

  .االجتماعیة أو اإلنسانیة ككلّ  هقضایاعن  معزوالال یعیش بطبعه 

                                                           
  .90، ص 1الدیني الجزائري الحدیث، الشعر الدیني الصوفي، جعبد اهللا ركیبي، الشعر   -1

.24م، ص1971، 3أحمد رشدي صالح، األدب الشعبي، مكتبة النهضة المصریة، القاهرة، ط - 2 
مطبعة دار األمان للنشر المغربیة، الدار ، )1960 -1930(العربي الحمداوي، شعریة القصیدة الوجدانیة في المغرب - 3

  . 28م، ص1998البیضاء، 
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 الراقیة نخبةال ثقافة عبر عنی ما دام يمأن األدب الرس ،طرحال ال یفهم من هذا: ةخالص

جعل قطیعة ن نلنا هذه النظرة أ لُ وِّ خَ تُ  ،یعبر عن ثقافة أناس غیر مثقفین األدب الشعبيو 

یتم فیها تعانقهما  واحدة، ، بل إنهما كانا باستمرار عبارة عن توأمین ینموان داخل حیاةبینهما

 ،النظرة المتعالیة والدونیة وتقاطعهما، من أجل تحقیق هدف مشترك بینهما، على الرغم من

والعطاء والتأثیر  األدبین سارا معا خالل التاریخ في خطین كثیرا ما التقیا وتبادال األخذإذ أّن 

  .والتأثر فیما بینهما

 

 


