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  بن زیاني: األدب الشعبي                                         األستاذ: مقیاس

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

  األدب الشعبي واالصطالحات                   المحاضرة الثانیة

: نجد في معظم األحیان استعماال عشوائیا، أو غیر دقیق للمصطلحات اآلتیة   

، كما تستعمل هذه المصطلحات عند بعضهم ر، التراث الشعبي، األدب الشعبيالفولكلو 

 استعمال المترادفات دون تمییز بین المصطلح والمفهوم الذي یعنیه ، لذا وجدنا من المهم

ة، كي نكشف عن عالقة األدب الشعبي بالفولكلور، ومن ّمادالتطرق لقضیة الفولكلور ك

أجل استخدام المصطلحات بصورة دقیقة ومحّددة، دالة على هذا النوع من النتاج والتفكیر 

  .الثقافي للجماهیر الشعبیة العریضة

 folk–فولك : الفولكلور مصطلح علمي یتكّون من شطرین اثنین هما:مفهوم الفولكلور-1

) lore(الشعب أو الناس، أّما الشطر الثاني: یعني) folk(الشطر األّول، lore–ولور 

الحكمة أو المعرفة، وبالتالي یكون مدلول مصطلح الفولكلور من الناحیة اللفظیة : یعني

اصطالح علّمي مشتق عن االنجلیزیة، أدخله " هو حكمة الشعب أو معارف الناس، وهو

م، 1846مرة على المصطلحات العلمیة سنةألّول  w.g.thomsالعالمة ولیم جون تومس

والترجمة الحرفیة للكلمة تعني حكمة الشعب أو المعرفة الشعبیة، وسرعان ما تبنى 

  .1"الباحثون في مختلف البلدان هذا االصطالح، ومن ثم أصبح اصطالحا عالمیا

ورغم أن الفولكلور علم حدیث، إّال أن هناك اختالف حول تعریفه، بسبب طبیعة     

حكمة الشعب وأدبه " وبعبارة أخرى "الماّدة التي تنتقل عن طریق الموروثات"ماّدته، فهو

الفولكلور " جوناس بالیز"، ویعرف 2)قاموس وبستر(حسب "الّذي لم یتعلمه من الكتب

كّل األشكال المأثورة التي تستخدم الكلمة أداة لها، " مركزا على مضمونه، الذي یشمل

ء كانوا بدائیین أم متحضرین، باإلضافة إلى المعتقدات الشعبیة أو والتي خلقها الناس سوا

فیرى أّنه " ستیث تومسون"، أّما 3الخزعبالت والعادات والرقصات وفنون التشخیص الشعبیة
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على الرغم من أن كلمة فولكلور عمرها اآلن أكثر من قرن، إّال أنه ال یوجد حتى اآلن 

أّنه مأثور أو شيء ینتقل " ائعة حول الفولكلور هياتفاق كامل حول معناها، فالفكرة الش

من إنسان إلى آخر، ویحفظ إّما عن طریق الذاكرة أو الممارسة، أكثر مّما یحفظ عن 

  .1"طریق الكتابة والتدوین

وهكذا نرى من خالل هذه التعریفات، أّن ماهیة الفولكلور تتمثل في تلك الماّدة الثقافیة     

یر المتعلمة، المأثورة أو التقلیدیة، التي تنتقل بین األفراد والجماعات التي أنتجتها الطبقة غ

غیر أّن اإلشكالیة من وراء هذا الطرح ال تكمن في تعریفه، وٕاّنما . بواسطة الكلمة الشفهیة

  .طبیعة الّمادة الفولكلوریة تتجاوز ذلك، في البحث عن

تعریف الفولكلور كماّدة على یمكن الوقوف عند  :كماّدة رإشكالیة مصطلح الفولكلو  -2

  :اتجاهین بارزین، هما

یرى أنصار هذا االتجاه أن الفولكلور یجب أن یهتم بدراسة ماله عالقة  :االتجاه األّول-1

  بالتراث الشفهي فقط، الذي تكون الكلمة المنطوقة هي أداته، بمعنى أن هذا االتجاه قصر

دب الشعبي أو األدب الشفاهي أو دراسته للفولكلور على ما أصطلح على تسمیته باأل

األدب غیر المدّون، الذي یداوله األفراد والجماعات عن طریق المشافهة، وهذا مذهب 

األدب الشعبي الذي ینتقل عن طریق " األنثروبولوجیین في تعریفهم للفولكلور، إذ هو

ولكلور بالنسبة فالف. 2"الروایة الشفهیة، وبذلك استبعدوا كّل جوانب اإلبداع الشعبي األخرى

لعلماء األنثروبولوجیا بصفة خاصة یعني التراث الشفهي أو الفن القولي أو الفنون 

  .الكالمیة أو اآلداب الشفاهیة

یوري "ویمثل وجهة نظر هذا االتجاه في الدراسات الغربیة، العالم الفولكلوري الروسي     

ه المرء من اصطالح وما ینبغي أن یفهم:"الذي یعرف الفولكلور بقوله" سوكولوف

  .3"الفولكلور هو اإلبداع الشعري الشفاهي لجماهیر الشعب العریضة
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إذ یعني  ،"ولیام باسكوم"كما یمثل وجهة نظر هذا االتجاه األنثروبولوجي األمریكي    

األساطیر والحكایات الشعبیة بأنواعها، واألمثال واأللغاز والشعر الشعبي، " الفولكلور عنده

وغیر ذلك من أشكال التعبیر الفني التي تعتمد على الكلمة المنطوقة، وهو یستخدم تعبیر 

، للداللة على ما یعنیه بهذا الجانب، أو بعبارة أخرى لكي یحل verbal artالفن القولي

  .1"محل مصطلح الفولكلور

) الفولكلور(ولهذا االتجاه تأثیره البالغ في الدراسات العربیة، إذ ترجم المصطلح الغربي  

. عند الدارسین العرب، ومن أنصار هذا االتجاه نجد الد) األدب الشعبي(بمصطلح 

ال : "في قوله عند العرب ، الذي یتحدث عن تأصیل ونشأة هذا المصطلححسین النّصار

خفاء في أّن هذا االسم أو شئنا الّدقة، هذا المصطلح عربي، أي مؤلف من ألفاظ عربیة 

خالصة، ولكنه بالرغم من ذلك لم یلفظ به عرب الجاهلیة وال صدر اإلسالم وال عرب 

األمویین أو العباسیین، أو ما شئت من عصور، إّنما ابتكرناه نحن عرب العصر الحدیث، 

رت على لسان أو قلم عربي قدیم، فلم یكن یقصد بها المفهوم وٕاذا كانت هذه العبارة ج

وال جدال أننا إذ كنا ابتكرنا هذا االسم العربي، فإننا لم ...الذي ندركه نحن منها الیوم

والغربیون تنبهوا إلى   folkloreوٕاّنما استعرناه من الكلمة الغربیة فولكلور...نبتكر المسمى

  .2"استعرنا نحن هذا المفهوم، وأعطیناه اسما عربیاهذا المفهوم، وأعطوه اسمه، ثّم 

فاألدب الشعبي هو ذلك األدب الذي استعار :" محمد المرزوقيوفي هذا االتجاه یقول     

له الشرقیون من أوروبا كلمة فولكلور على خالف صّحة إطالق هذه الكلمة على ما 

عل تعریف لألدب نسمیه نحن باألدب الشعبي بالضبط، وقد حاول بعض المؤلفین ج

  .3"الشعبي یشمل ما تشمله كلمة فولكلور

فمجال دراسة الفولكلور كماّدة من وجهة نظر أنصار هذا االتجاه، یقتصر على    

فقط، دون األشكال الماّدیة األخرى التي أبدعتها  الالمادیة األشكال الشعبیة الشفویة

  .الجماهیر الشعبیة
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االتجاه من فكرة أّن الفولكلور كماّدة، یجب أن یدرس كّل ینطلق هذا : االتجاه الثاني-2

ما أبدعه الفكر الشعبي من مجموع الثقافة الشعبیة المادیة والالمادیة، عكس االتجاه األّول 

الذي قصر دراسة الفولكلور على المواد الشعبیة الشفاهیة الالماّدیة فقط، وأقصى من دائرة 

یر المتعلم، كالصناعات والحرف التقلیدیة والفن اهتماماته إبداعات أخرى لإلنسان غ

  .والرقص الشعبي والعادات والمعتقدات الشعبیة

یؤكد أنصار هذا االتجاه أّن الفولكلور كماّدة، یجب أن یهّتم بكّل ما له عالقة بالحیاة و    

الباحث ویمثل وجهة نظر هذا االتجاه في الدراسات الغربیة،  الشعبیة بصفة عامة،

مجال دراسة الفولكلور هو الحیاة الشعبیة ّ" یرى أّن  الذي" جورج  هرتسوج"ي األمریك

بشكل عام أو ثقافة الجماعة الشعبیة بأكملها، وهو المفهوم األكثر شیوعا اآلن في أنحاء 

أن اتسع معنى الفولكلور، وأصبح یّدل  "وكان نتیجة لهذه الدراسات. 1"مختلفة من العالم

ب في المیدانین الماّدي واألدبي في ماضیه وحاضره بجمیع على كّل ما ینتجه الشع

  .2"طبقاته بدائیة كانت أو متحضرة

، الذي حّدد مجال ریتشارد دورسونویمثل وجهة نظر هذا االتجاه أیضا الباحث 

  :لور في العناصر اآلتیةالفولك

أو األدب  verbal artویسّمى أحیانا الفن اللفظي  oral literature األدب الشفاهي) 1

   .literature  experssive التعبیري

كصناعة األواني، نسج الصوف، بناء : الحیاة الشعبیة المادیة أو الثقافة المادیة) 2

  .الحظائر والبیوت، ومختلف الصناعات والحرف التقلیدیة

  .كاألعیاد واالحتفاالت: العادات االجتماعیة والمعتقدات الشعبیة) 3

  3.كالموسیقى الشعبیة والرقص والدراما: بيفنون األداء الشع) 4

مع هذا االتجاه، شاع مصطلح الفولكلور في الدراسات الغربیة بین الباحثین  تماشیاو     

  .لطبقة الشعبیة سواء في الماضي أو في الحاضرللیّدل على كل النتاج الثقافي 
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وبالرغم من الجدل والنقاش القائم حول المصطلح المتفق علیه، ترجم عند العرب، أّما     

إلى الدراسات العربیة بالمصطلح األكثر شیوعا واستعماال من ) فولكلور(المصطلح الغربي 

  ، للداللة على كّل ما له عالقة)التراث الشعبي(قبل الباحثین والدارسین العرب بمصطلح

ولهذا ینبغي على حّد رأي  .سواء قدیما وحدیثا األجیالباإلبداعات الشعبیة المتداولة بین 

دعم انتشار مصطلح التراث الشعبي، وتأكید وحدته في األقطار " أحمد زیاد محبك

وال بّد أیضا من تأكید أن معناه یجب أّال یقتصر على القدیم من النتاج الشعبي،  العربیة،

  .1"وٕاّنما یجب أن یشمله كّله قدیمه وحدیثه

أحمد بهذا االتجاه، الباحث المصري  أیضا بین الباحثین العرب الذین تأثروا ومن     

هو الفنون والمعتقدات وأنماط السلوك : " قولهالذي یعرف الفولكلور في علي مرسي 

الجمعیة، التي یعبر بها الشعب عن نفسه، سواء استخدمت الكلمة أو الحركة أو اإلشارة 

  .2"تشكیل المادة أو آلة بسیطةأو اإلیقاع أو الخط أو اللون أو 

وعلى هذا األساس یعد مصطلح التراث الشعبي، مصطلحا جامعا للجوانب أو المواد     

الثقافیة، سواء المادیة أو الالمادیة، التي یتوارثها األفراد والجماعات الشعبیة عبر األجیال 

  .ویبقى خالدا على مّر الزمان والمكان

  خالصة

یستعیر مفهومه من مصطلح ) الشعبي ألدبا(خالل هذا الطرح، نرى أن مصطلح  من   

التراث (أّما مصطلح تطابقا جزئیا من وجهة نظر االتجاه األّول،  ور، ویتطابق معهالفولكل

  .من وجهة نظر االتجاه الثاني مع مصطلح الفولكلور كّلیا یتطابق تطابقا) الشعبي
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