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  بن زیاني: األستاذ                                       األدب الشعبي: مقیاس

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

  مفاهیموال األدب الشعبي                 المحاضرة األولى

، المعبر عن أفكار ومقاصد وحاجات الشفاهیةاألدب الشعبي هو ابن الثقافة الشعبیة     

ة على ألسنة األشكال التعبیریة الشعبیة المتداولتمثل في ، المالطبقة غیر المتعلمة

والسیر والمالحم، واألساطیر  ، كاألمثال واأللغازجیال بعد جیل الجماهیر العریضة

أهم لخرافیة والنكت والشعر الشعبي، فما هو مفهوم األدب الشعبي؟ وما هي ت اوالحكایا

  وممیزاته؟  خصائصه

األدب : مركب من لفظتین اثنتین هما األدب الشعبي مصطلح :ماهیة األدب الشعبي-1

  .الشعبي –

باختالف التحوالت الفكریة  ا، واختلفت معانیهعرفت لفظة األدب تطورا داللیا :األدب-أ

یطول بنا دبیة والنقدیة، وقد المدارس األو عبر العصور، وعلى حسب االتجاهات  والثقافیة

 اله ةم الشائعاهیالمف بعض لذا سنقتصر علىالحدیث من أجل تجدید مفاهیم هذه اللفظة 

یتجلى فیها العقل مجموع اآلثار المكتوبة التي " والتي یراد بها في عمومها، أّن األدب هو

هو مجموع :" األدب في قوله عمر فروخ ویعرف، 1"أو الفن الكتابي اإلنساني باإلنشاء

ویقدر على اإلنتاج  الكالم الجّید المرّوي نثرا وشعرا، واألدیب هنا هو الذي یتذوق األدب

ذلك الكالم :" أّنه هقول فيهذه اللفظة، الباحث الجزائري محمد سعیدي ویعرف  ،2"األدبي

، صادر عن أدیب، كاتب أو شاعر، نثر الفني الجمالي رفیع المستوى من شعر أو

المدلول العام الذي یتجلى في األذهان من وراء لفظة ف .3"وخاضع لمنطق لغوي فّني معین

  .األدب، هو كّل ما اتّصل بالشعر والنثر

 لفظة الشعبي أو الشعبیة أكثر إشكاال وتعقیدا، واختلف مدلولها من تعد :الشعبي- ب

 باختالف وجهات النظر، حسب االتجاهات والرؤى المفاهیم، وتعدّدت باحث إلى آخر

                                                           
  .34، ص)دت(حنا الفاخوري، تاریخ األدب العربي، دار الیوسف للطباعة والنشر والتوزیع، بیروت، لبنان،  -1
  .42م، ص 1981، 4، دار العلم للمالیین، بیروت، لبنان، ط1خ األدب العربي، جیعمر فروخ، تار  -2
  .09م، ص 1998النظریة والتطبیق، دیوان المطبوعات الجامعیة، الجزائر، محمد سعیدي، األدب الشعبي بین  -3
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 كي نزیل الفكریة والثقافیة للباحثین والدارسین، لذا سنقتصر على آراء بعض الباحثین

 . اإلشكالیةالغموض عن هذه 

ما اتصل اتصاال وثیقا بالشعب، إّما " كلّ  أّن مفهوم الشعبي، هو سعیديیرى محمد     

وأّي ممارسة اتصفت بالشعبیة، تعني أّنها من إنتاج الشعب،  في شكله أو في مضمونه،

الذي  واالجتماعي فصفة الشعبي هنا یقصد به النتاج الجماعي، 1"أو أّنها ملك للشعب

، ویتماشى مع مستواهم الثقافي ع أفراد المجتمعجمی إبداعه وتذوقه واستهالكه یشترك في

  .والفكري واللغوي

ویرى أّن إطالق  تتصف بها الشعبیة، بعض الممیزات التي إلى عبد اهللا ركیبي شیروی    

في األدب  والشائع أّن صفة الشعبیة ،قد توحي بأّنه مجهول المؤلف"أو تسمیة الشعبي

وٕالى ما یعبر عن روح جماعیة بالكلمة، بحیث یصبح هذا  ،عراقة وقدم تنصرف إلى ماله

الشعب عامة، وعن قضایاه دون االهتمام بالقائل، إذ ینصب  الشعر تعبیرا عن وجدان

 نالحظ من خالل هذا القول ذكر بعض الخصائص، 2"اهتمام المتلقي على النص وحده

مجهول المؤلف ینتمي  إبداع، كونه التي تمّیز األدب الشعبي عّما سواه من اآلداب الفنیة

فهو نتاج أجیال عدیدة متعاقبة  ،، ویتمّیز بالعراقة والقدمر العریضةإلى جموع الجماهی

الحیاة ة، معبرا عن ویتداول مشافهة على األلسنة دون الكتاب على مّر الزمان والمكان،

  .ةالعاّمة دون االهتمام بالحیاة الخاص

االنتشار "، هما أساسین مرتبطین بمفهوم الشعبیةمرسي الصباغ عنصرین ویضیف     

 یتوفر له ّل عمل وٕابداع أدبي، ومن ثّم فإّن ك3"، أو بعبارة أخرى التداول والتراثیةوالخلود

، ویبقى خالدا بالممارسة على مّر الزمان والجماعاتد افر األاالنتشار على مستوى  عنصر

  .، فإّنه یتصف بالشعبیةمن عصٍر إلى آخر

تحلیال داللیا، إذ یرى أّنه إذا ) األدب الشعبي(وقد حّلل الباحث حمید بوحبیب مصطلح   

  كانت صفة الشعبي تشیر إلى كیان اجتماعي وسیاسي وثقافي هو الشعب، فإّن هذا

                                                           
  .9ق، صالنظریة والتطبیمحمد سعیدي، األدب الشعبي بین  -1
، دار الكتاب العربي للنشر والتوزیع، 1عبد اهللا ركیبي، الشعر الدیني الجزائري الحدیث، الشعر الدیني الصوفي، ج -2

  .316م، ص2009الجزائر، 
  .08ي الصباغ، القصص الشعبي في الكتب التراث، دار الوفاء لدنیا الطباعة والنشر، االسكندریة، مصر، ص مرس -3
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  :1لوصف یمكن أن یقصد به ثالث احتماالت هيا

  .لألدب متلقیاو  رئاأدب أنتج من أجل الشعب، بصفته قا-1

  .یتحدث عن الشعب موضوع لألدبأدب -2

  .، ذات جماعیة مبدعةأدب أنتجه الشعب -3

من خالل ما سبق، أّن صفة الشعبي تّدل على نتاج الجماهیر الشعبیة  القول یمكنناو     

من الشعب إلى  ثقافي والمتذوق والمستهلك، أي أّنه نتاج العریضة، فالشعب هو المنتج

بكّل تلقائیة  متماشیا مع مستواه الفكري والثقافي، الجماعیةن حیاته الشعب، معبرا ع

  .الشفهیةوعفویة، دون تكلٍف أو تصنٍع، متداول على مّر الزمان والمكان بالكلمة 

منها ما یتفق ومنها  ،عدیدة لألدب الشعبي مفاهیمثمة  :تحدید مفهوم األدب الشعبي -ج

 بعضها عن بعض، فهناك من اهتم بالشكل، وهناك من اهتم بالمضمون، عن یختلف ما

على مفهوم واحد ، وعلیه سنقتصر من أجل تحدید هذه المفاهیم الحدیثبنا وقد یطول 

الشعر ( كتابه الد حسین النّصار في ضبطهالشعبي، یقال أّنه أحسن مفهوٍم  لألدب

ّمي اللغة، المتوارث جیال بعد جیل، ، عااألدب مجهول المؤلف:"قوله هو )الشعبي العربي

  :وهي ،لألدب الشعبي عاّمةهذا التعریف یحتوي على أربعة خصائص .2"بالروایة الشفاهیة

وراء كّل عمل أدبي ذات مبدعة فردیة، لكن المبدع في األدب إّن  :جهل المؤلف-1

معینا أن هناك مؤلفا " وال یعني جهل المؤلف في األدب الشعبيغیر معروف،  الشعبي

، أو لم یحفظه لنا المؤرخون، بل یعني أن من الصعب، إن لم یكن سقط اسمه مع الزمن

، إذ إن أشخاًصا كثیرین یشتركون في من الخطأ، إرجاع األثر الشعبي إلى مؤلف واحد

جمهور كامل أحیانا، بتأثیره في  تألیف األثر الشعبي وبلورته، بل یسهم في هذا التألیف

وآمالهم، فیغیر في  الءم مع رغبة مستمعیهتر هذا األخیر إلى أن یالروایة، بحیث یضط

 األدب الشعبي" نبیلة إبراهیم أن. وترى الد ،3"جزئیات الحكایة بما یسر جمهوره ویرضیه

یخرج  وهذا األدیب ینسى اسمه ألّنه...فال یعرف له مؤلف، ألّنه حصیلة نشاط الجماعة

                                                           
  .36م، ص2010أمینة فزازي، مناهج دراسات األدب الشعبي، دار الكتاب الحدیث، الجزائر،  -1
  .11ص م،1980، 2حسین النّصار، الشعر الشعبي العربي، منشورات إقراء، بیروت، لبنان، ط -2
نظرات في النقد والقصة واألسطورة واألدب الشعبي، المؤسسة الجامعیة للدراسات  –طالل حرب، أولیة النص  - 3

  .65م، ص1999، 1والنشر والتوزیع، بیروت، لبنان، ط
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سرعان ما یذوب في إذ  ،1"قرب ما یؤلفه للشعبمن الشعب معبرا بأدبه، وهو یحاول أن ی

في قالب أدبي شعبي  وقضایاها التي ینتمي إلیها، مصّوًرا همومها وأفراحهاذاتیة الجماعة 

  .یتماشى مع مستواها الثقافي والفكري واللغّويّ 

 ىحظفلم ت، عمومهاإّن الجماهیر الشعبیة طبقات غیر متعلمة في  :اللغة العامیة-2

القراءة والكتابة، كي تحسن التعبیر عن نفسها باللغة الفصحى، فكان من بفرصة لتعلم 

التي تفهمها وتداولها فیما بینها في الطبیعي أن تعبر عن حاجاتها ومقاصدها باللغة 

هي اللغة العامیة بالدرجة لیست " التي یوظفها األدب الشعبيحیاتها الیومیة، واللغة 

العامیة في الشكل الظاهري،  تكاد تقارب حتى مسهلة أو میسرة، هي لغة فصحىفاألولى، 

، فنحن نعیش على لغتین كما قال حسین 2"هاإنشائأي أّنها لغة فصحى راعت السهولة في 

ضنا، ونرى أّنها اوتؤدي عنا أغر  اللغة العامیة التي نستخدمها في حیاتنا الیومیة" الّنصار

  .3"الشعبيتؤدي عنا أهدافنا الفنیة في أدبنا 

ما یخلفه األجداد  كل هو یقصد بالتراث ):توالي األجیال( 4التوارث جیال بعد جیل-3

 عادات وتقالیدو  أقوال مأثورة السابقة لألجیال الالحقة منهو ما تركته األجیال لألحفاد، و 

على مّر األفراد والجماعات  بین األدب الشعبي وتداول توارثفوأخبار وروایات شعبیة، 

 االتصال المستمر بین"ذلك  وهو ،كل ما ینتقل من جیل إلى جیل یفهم منهالزمان 

عناصر التراث خاللها  لتنتقعملیة اجتماعیة  إذن ینظر إلیه على أّنه هو، فاألجیال

 بقى األدب الشعبيكي ی بین األفراد، 5"عن طریق االتصال الثقافي من جیل إلى جیل،

لیس ثمرة إبداع جیل بعینه، بل تتضافر في إنتاجه هو ف. خالدا بمرور الزمان والمكان حی�ا

 ، وهو خالصة إبداع الجماعة ككل عبر أزمنة متالحقةأجیال عدیدة من البشریة

 ینحصر في حفظ الحكایة من الضیاع، ونقلها من جیل ولیس هذا التناقل سلبیا"متعاقبة، و 

  تناقل فاعل وأساسي في تكوین بنیة األدب الشعبي، إذ بل هو...إلى آخر بأمانة وصدق

                                                           
  .82، دت، ص3نبیلة إبراهیم، أشكال التعبیر في األدب الشعبي، دار غریب للطباعة والنشر والتوزیع، القاهرة، ط -  1
  .13م، ص2008، 1أحمد مرسي، األدب الشعبي وثقافة المجتمع، دار مصر المحروسة، القاهرة، ط -  2
  .15حسین النّصار، الشعر الشعبي العربي، ص -3
جنس من الناس، ثلث القرن یتعایش فیه الناس، والجمع أجیال، والجیل هو مرحلة التعاقب الطبیعیة من أب : الجیل -4

  .سنة33 دة أبنائهم، ومّدة الجیل قدرت بتقلیدیا على أّنه متوسط الفترة الزمنیة بین والدة اآلباء ووالإلى ابن، ویعرف 
السید حافظ األسود، التراث الشفاهي ودراسة الشخصیة القومیة، مجلة عالم الفكر، وزارة اإلعالم في الكویت،  - 5

  .272م، ص1985المجلد السادس عشر، العدد األّول، ابریل، مایو، یونیو، 
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  .1"إن كل جیل یترك آثارا واضحة في األثر الشعبي الذي یرویه 

إن األدب الشعبي ینتقل من شخص إلى آخر مشافهًة دون  :الروایة الشفاهیة-4

 یةالًما ال تدویًنا،  فالروایة الشفهیداوله الناس ك نصوص مكتوبة، أي أّنه أدب شفوي

التطّور والتالؤم مع طبیعة  امتالك هذه المرونة التي تتیح له األدب الشعبي على"تساعد

وتتیح للروایة أن یضیف ما یتالءم مع ...كّل عصر، وحمل تطلعات كّل جیل

متطلبات  حسب ،2"وتتضمن الروایة الشفهیة في بنیتها إمكان التعدیل والتبدیل...جمهوره

أشكال التعبیر في هیة خاصیة الشف كما تساعد كل جیل، مقاصد وحاجاتو  الحیاة الجدیدة

  .وانتشارها بین األفراد والجماعات األدب الشعبي على سرعة انتقالها

اآلداب " على أنن یتفقو د أغلب الدارسین والباحثین نج: ممیزات األدب الشعبي -2

: رئیسیة وتمتاز بها على آداب الفصیحات، وتلك هي الشعبیة التقلیدیة تتالقى في قسمات

مع المعارف والمعتقدات والممارسات الجاریة في  والتداخلالعراقة والواقعیة والجماعیة 

  .3"حیاة كّل یوم

لنشأة األدب الشعبي،  نجد أّنه من الصعب أّن نحّدد عصرا أو تاریخا معینا :العراقة-1

ارتباطا وثیقا باإلنسان، وتاریخ ظهوره األّول یعود إلى مرتبط "، وهو فتاریخه قدیم وعریق

اإلنسان، هذا  ظهور اإلنسان األّول فوق سطح األرض، فتاریخه عریق بعراقة تاریخ

باإلنسان  5واألنثرولوجیا 4اإلنسان األّول الذي اصطلح على تسمیته علماء األنثروبولوجیا

والعجیب،  بیبدائیة یكتنفها الكثیر من الغر بطریقة األولى  الذي خّلد ممارساته ،6"البدائي

متمثلة في السیر والمالحم واألساطیر والحكایات  وجسدها من خالل أشكال تعبیریة

بأّن اآلداب الشعبیة في عراقتها " فریزر إلى القول الخرافیة، ویذهب العالم سیر جیمس

 التدوینأدوات غیاب وقد أدى ، 7"الذي كان یؤلف مع األسطورة كیانا واحدا تؤاخي السحر

                                                           
  .67طالل حرب، أولیة النص، ص  -  1
  .68المرجع نفسه، ص  -  2
  .17م، 1971، 3أحمد رشدي صالح، األدب الشعبي، مكتبة النهضة المصریة، القاهرة، ط -3
  .علم دراسة االنسان: األنثروبولوجیا -  4
زء ذلك الج: ة، كما تعني عند علمائها األوائلتعرف بأّنها الدراسة التاریخیة والمقارنة للشعوب البدائی: األنثرولوجیا -  5

  . بصفة خاصة ثقافة الشعوب التي تعیش في مرحلة ما قبل القراءة والكتابة من تاریخ الثقافة الذي یتناول
  .16محمد سعیدي، األدب الشعبي بین النظریة والتطبیق، ص  -6
  .19أحمد رشدي صالح، األدب الشعبي، ص -7
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، وما وصلنا منه كان األولىضیاع جزءا كبیرا من آداب اإلنسان األّول في مراحله  إلى

وبیئته الطبیعیة، ولهذا  الوجدانیة وحیاته االجتماعیة ومقاصده مستوى تفكیره معبرا عن

لعراقتها تحفظ لنا ذخیرة وافیة، نستطیع بدراستها أن  إّن اآلداب الشعبیة "یقول الفولكلوریون

، وكذلك نستطیع بواسطتها أن نضبط نعرف الحیاة الذهنیة والروحیة ألسالفنا األقدمین

 التاریخ االجتماعي لهذه المراحل األولى من المجتمع البشري، بل یصبح في مقدورنا أن

  .1"على دوافع النفسیة الشعبیة ومیولها وسلوكها نتعرف

ة لحیاة األفراد قعیلواواهو المرآة التي تعكس الصورة الحقیقیة  األدب الشعبي :الواقعیة-2

یش، وبالتالي فإّن واقعیته هي طبیعیة وعفویة، ، فهو ولید الواقع المعوالجماعات الشعبیة

س إّال ذلك الترجمان آلمال وآالم الشعب، وتصویر حیاته الیومیة، وواقعیة هذا لی" وهي 

تكاد تكون مرادفة لشعبیته، فاألدب الشعبي خلق من أجل أن یكون واقعیا، أو األدب 

الواقعیة في األدب  میزة ولكن الحدیث عن .2"باألحرى أّنه واقعي بالوالدة والممارسة

ن الباحثین والدارسین، مفاده كیف یمكن أن یكون األدب بی وجدال ث خالفاالشعبي، أحدَ 

والغرائبیة، كاألساطیر والخرافة  الشعبي واقعیا، وهو یزخر بالرموز الخیالیة والعجائبیة

  والسحر؟

إن توظیف الرموز الخیالیة والعجائبیة في األدب الشعبي، ما هو في الحقیقة إّال قراءة  - 

الوهم والخرافة والنظر الغیبي عامة حقائق واقعیة عند " أّن ، إذ بطریقة شعبیة لهذا الواقع

  . 3"منشئ ذلك األدب ونقاده وجمهوره

یسوده األمن واالستقرار والعدالة، وأمام  الشعبي یحلم بواقع هادئ كما أّن المتخیل-

إلى تحقیقها في مخیلته واللجوء إلى عوالم صعوبة تحقیق هذه األمنیات في الواقع، یلجأ 

  .الذي یعاني منه في الواقع كتعویض عن النقص ،مثاليالعالم بلوغ الالغرابة، قصد 

 إن توظیف الرموز والعناصر السحریة هي ترجمة لرغبات مكبوتة یهدف من وراءها-

  .التعبیر عن رفضه لهذا الواقع المریرالشعبي  الخیال

الشعبي إلى هذه العناصر الخیالیة، ما هو في الحقیقة إّال حوار أبدي بین لجوء المبدع  -

  الواقع والالواقع، من أجل خلق انسجام روحي لإلنسان داخل المجتمع، وبالتالي إعادة
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  .التوازن لشخصیة الفرد داخل المجتمع

تفسیر الوقائع  هغرضألسطورة في هذا النوع من األدب، االعتماد على الخرافة وا-

  .والظواهر الطبیعیة التي شغلت تفكیر اإلنسان الشعبي

، بل ، ال یعني إلغاء أو تهمیش اإلبداع الفرديإن جماعیة اإلبداع الشعبي :الجماعیة -3

معین، إذ یعني أّنه من الصعب، أو من الخطأ إرجاع النتاج األدبي الشعبي إلى مؤلف 

مشاركة كّل " فجماعتیه تتمثل فيأن أشخاص كثیرون یشتركون في تألیف األثر الشعبي، 

في اإلنتاج وفي تطویره، حیث ال یبقى على صورته األولى، فبمجرد أن ینتهي  واحد

، وبالتالي كّل فرد یرسمه نمن عمله، تحتضنه الجماعة وتتداوله بالزیادة أو النقصا المبدع

شكله "اإلبداع  في فاألدب الشعبي اجتماعي المضمون وجماعي ، 1"بذاتیته ولیس باسمه

في اإلبداع الجماعي، وذلك القترانه ومضمونه، وأن مبدعه األّول سرعان ما یذوب 

 مصورا آالمها وآمالها، فهو یستمد مادته اإلبداعیة 2"بالقضایا الجماعیة التي ینتمي إلیها

  .من محیطه االجتماعي

 یعد األدب الشعبي :مع فروع المعرفة والفنون الشعبیة األخرى تداخل األدب الشعبي-4

الذي ال یمكن دراسته بمعزل عن العلوم  ،اإلنساني والتفكیر من أشكال المعرفة لشك

، وغیرها من كاللغة والدین والتاریخ والنفس واالجتماع والفلسفة ،اإلنسانیة واالجتماعیة

بعالقة متبادلة تتمثل في تطبیق "، فهو یضمها ویتقاطع معها ألوان المعرفة األخرى،

من أنماط اإلبداع الشعبي بصورة  بعض النظریات ومناهج البحث المیداني، وفي اإلفادة

 أو بأخرى، فال شك أّن الباحث في مجال المأثورات الشعبیة یؤثر في العلوم المختلفة

أي أّن كّل . 3"تبًعا لتطّور الحیاة اإلنسانیةویتأثر بها، ویطّور أسالیبه ومفاهیمه العلمیة 

المعارف العلمیة من منطلق تخصصاتها المختلفة، وجدت مادة ثقافیة وعلمیة ثریة 

  .األدب الشعبي أشكال التعبیر في ثنایا فيوخصبة 
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