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  بن زیاني: األستاذ                                      العام األدب الشعبي: مقیاس

 01/02/03:األفواج     أدبیة                              .د/ لیسانسالسنة الثانیة 

  هوم واالصطالحمفال:األدب الشعبي               01المحاضرة

  .الشعبي –األدب : مركب من لفظتین اثنتین هما األدب الشعبي مصطلح :المفهوم -أّوال

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 علىلذا سنقتصر الحدیث من أجل تجدید مفاهیم هذه اللفظة 

مجموع اآلثار المكتوبة التي یتجلى فیها العقل " 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

  .هو كّل ما اتّصل بالشعر والنثر األدب،

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

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

 نزیلكي  الفكریة والثقافیة للباحثین والدارسین، لذا سنقتصر على آراء بعض الباحثین

 . اإلشكالیةالغموض عن هذه 

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

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

الذي  واالجتماعي فصفة الشعبي هنا یقصد به النتاج الجماعي، 4"أو أّنها ملك للشعب

                                                           
  .34، ص)دت(والنشر والتوزیع، بیروت، لبنان، حنا الفاخوري، تاریخ األدب العربي، دار الیوسف للطباعة  -1
  .42م، ص 1981، 4، دار العلم للمالیین، بیروت، لبنان، ط1عمر فروخ، تاریخ األدب العربي، ج -2
  .09م، ص 1998محمد سعیدي، األدب الشعبي بین النظریة والتطبیق، دیوان المطبوعات الجامعیة، الجزائر،  -3
  .نفسهاالمرجع نفسه، الصفحة  -4
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، ویتماشى مع مستواهم الثقافي جمیع أفراد المجتمع 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

 صنالحظ من خالل هذا القول ذكر بعض الخصائ، 1"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،

  .ةاالهتمام بالحیاة الخاص العاّمة دون

االنتشار "، هما مرسي الصباغ عنصرین أساسین مرتبطین بمفهوم الشعبیةویضیف     

 یتوفر له ّل عمل وٕابداع أدبي، ومن ثّم فإّن ك2"، أو بعبارة أخرى التداول والتراثیةوالخلود

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

  .، فإّنه یتصف بالشعبیةمن عصٍر إلى آخر

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

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

  :3لوصف یمكن أن یقصد به ثالث احتماالت هيا

  .لألدب متلقیاو  رئاأجل الشعب، بصفته قاأدب أنتج من -1

  .أدب یتحدث عن الشعب موضوع لألدب-2

  .، ذات جماعیة مبدعةأدب أنتجه الشعب -3

                                                           
، دار الكتاب العربي للنشر والتوزیع، 1عبد اهللا ركیبي، الشعر الدیني الجزائري الحدیث، الشعر الدیني الصوفي، ج -1

  .316م، ص2009الجزائر، 
  .08مرسي الصباغ، القصص الشعبي في الكتب التراث، دار الوفاء لدنیا الطباعة والنشر، االسكندریة، مصر، ص  -2
  .36م، ص2010ناهج دراسات األدب الشعبي، دار الكتاب الحدیث، الجزائر، أمینة فزازي، م -3
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من خالل ما سبق، أّن صفة الشعبي تّدل على نتاج الجماهیر الشعبیة  القول یمكنناو     

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

بكّل تلقائیة  ، متماشیا مع مستواه الفكري والثقافيالجماعیةن 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

عاّمي اللغة، المتوارث جیال بعد جیل،  ،األدب مجهول المؤلف:"قوله هو )الشعبي العربي

  :وهي ،لألدب الشعبي عاّمةهذا التعریف یحتوي على أربعة خصائص .1"بالروایة الشفاهیة

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

مؤلفا معینا أن هناك " 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 مستمعیهتالروایة، بحیث یضطر هذا األخیر إلى أن ی

 األدب الشعبي" نبیلة إبراهیم أن. وترى الد ،2"جمهوره ویرضیه جزئیات الحكایة بما یسرُ 

یخرج  ه ألّنهوهذا األدیب ینسى اسم...فال یعرف له مؤلف، ألّنه حصیلة نشاط الجماعة

سرعان ما یذوب في إذ  ،3"من الشعب معبرا بأدبه، وهو یحاول أن یقرب ما یؤلفه للشعب

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 

                                                           
  .11م، ص1980، 2حسین النّصار، الشعر الشعبي العربي، منشورات إقراء، بیروت، لبنان، ط -1
نظرات في النقد والقصة واألسطورة واألدب الشعبي، المؤسسة الجامعیة للدراسات  –طالل حرب، أولیة النص  - 2

  .65م، ص1999، 1والتوزیع، بیروت، لبنان، طوالنشر 
  .82، دت، ص3نبیلة إبراهیم، أشكال التعبیر في األدب الشعبي، دار غریب للطباعة والنشر والتوزیع، القاهرة، ط -  3
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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 هي لغة فصحى مسهلة أو میسرة،فاألولى، 

، فنحن نعیش على لغتین كما قال حسین 1"هاإنشائأي أّنها لغة فصحى راعت السهولة في 

ضنا، ونرى أّنها اوتؤدي عنا أغر  نا الیومیةاللغة العامیة التي نستخدمها في حیات" الّنصار

  .2"تؤدي عنا أهدافنا الفنیة في أدبنا الشعبي

ما یخلفه األجداد  كل هو یقصد بالتراث ):توالي األجیال( 3التوارث 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، 4"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 

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

  .5"إن كل جیل یترك آثارا واضحة في األثر الشعبي الذي یرویه

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

 یةفالروایة الشفهالًما ال تدویًنا، یداوله الناس ك مكتوبة، أي أّنه أدب شفوينصوص 

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
                                                           

  .13م، ص2008، 1أحمد مرسي، األدب الشعبي وثقافة المجتمع، دار مصر المحروسة، القاهرة، ط -  1
  .15الشعبي العربي، صحسین النّصار، الشعر  -2
جنس من الناس، ثلث القرن یتعایش فیه الناس، والجمع أجیال، والجیل هو مرحلة التعاقب الطبیعیة من أب : الجیل -3

  .سنة33إلى ابن، ویعرف تقلیدیا على أّنه متوسط الفترة الزمنیة بین والدة اآلباء ووالدة أبنائهم، ومّدة الجیل قدرت ب 
ود، التراث الشفاهي ودراسة الشخصیة القومیة، مجلة عالم الفكر، وزارة اإلعالم في الكویت، السید حافظ األس - 4

  .272م، ص1985المجلد السادس عشر، العدد األّول، ابریل، مایو، یونیو، 
  .67طالل حرب، أولیة النص، ص  -  5
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متطلبات  حسب ،1"بنیتها إمكان التعدیل والتبدیلوتتضمن الروایة الشفهیة في ...جمهوره

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

  .وانتشارها بین األفراد والجماعات األدب الشعبي على سرعة انتقالها

صعوبات جّمة في تحدید مفاهیم بعض المصطلحات،  وجد الباحثون :االصطالح -ثانیا

ووضع حدود فاصلة بینها، إذ نجد في معظم األحیان استعماال عشوائیا، أو على األقل 

  .التراث الشعبي –الفولكسكندة  –الفولكلور : غیر دقیق للمصطلحات اآلتیة

: علمي یتكّون من شطرین اثنین هما الفولكلور مصطلح folklor :الفولكلور-1

، وبالتالي یكون الحكمة أو المعرفة: تعني loreلور –الشعب أو الناس : تعني folkفولك

مدلول مصطلح الفولكلور من الناحیة اللفظیة هو حكمة الشعب أو معارف الناس، وهو 

ألّول  w.g.thomsجون تومسمصطلح علمي مشتق عن االنجلیزیة، أدخله العالمة 

حكمة الشعب " ومن بین تعریفاته قولهم أّنه. م1846مّرة على المصطلحات العلمیة سنة 

  .2"وأدبه الذي لم یتعّلمه من الكتب

م 1806مصطلح ألماني األصل، ظهر ألّول مّرة سنة  volkskunde:الفولكسكندة-2

ر األلماني ولم یستخدم هذا المصطلح كثیرا بعد صیاغته، إلى أن أعاد استخدامه المفك

ویؤكد الباحث العربي فوزي العنتیل في  العلمیة الحدیثة، مؤسس الفولكسكندة rayleرایل 

الفرق بین المصطلحین من " على ضرورة مالحظة) بین الفولكلور والثقافة الشعبیة(كتابه

حیث الداللة، فالمصطلح األلماني أكثر شموال من حیث االستعمال، إذ یتضمن دراسة 

 .3"الفّن القروي والحرف الیدّویة

والتراث الشعبي " یخلفه الرجل لورثته ما:التراث" بجاء في لسان العر  :التراث الشعبي-3

لألجیال الالحقة من عادات وتقالید وأخبار  هو ما یخلفه األجداد لألحفاد واألجیال السابقة

   .شعبیةوأقوال وروایات 

                                                           
  .68، ص طالل حرب، أولیة النص -  1

.44أحمد علي مرسي، مقدمة في الفولكلور، ص - 2  

13، صأمینة فزازي، مناهج دراسات األدب الشعبي -  3
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 عن مفهوم نجد من الضرورة قبل أن ننهي الحدیث :عالقة األدب الشعبي باألدب العاّمي

بإیجاز بینه وبین مفهوم األدب العاّمي، ألّن هناك تداخل بینهما  األدب الشعبي، أن نمّیز

في بعض المفاهیم، فشاع استخدامهما على أساس شيء واحد، أو یدالن على مفهوم 

واحد، ولكن في الحقیقة یختلف كّل واحد منهما عن اآلخر، رغم أّن األدب الشعبي أو 

ال فرق بینها ألّن األساس في هذا كّلها مصطلحات ذات مدلول واحد، و " األدب العاّمي

  .1"األدب أن یكون من الشعب وٕالیه، ولهجته هي اللهجة المحلیة التي یفهمها جمیع الناس

أحمد علي "ولإلجابة عن هذه اإلشكالیة، نقّدم بإیجاز ما حّدده الباحث المصري     

  :2في ما یأتي) األدب الشعبي وثقافة المجتمع(من ممیزات لهذین األدبین في كتابه" مرسي

یستخدم األدب العاّمي اللهجة الّدارجة التي تحّررت كلیة من اإلعراب، مّما یجعله  -1

اإلقلیمیة التي تستخدم هذه اللهجة، ومستغلقا على ما عداها من أقالیم  مقصورا على الدائرة

األّمة الواحدة، أّما لغة التي یستخدمها األدب الشعبي، هي لیست اللغة العامیة بالدرجة 

األولى، فهي لغة فصحى مسهلة أو میسرة حتى تكاد تقارب العامیة في الشكل الظاهري، 

  .قلیمیةوهو أكثر اتساعا من الناحیة اإل

دون أن "یعبر األدب العامي عن اهتمامات محلیة محصورة في نطاق أصحابها، -2

، مثل لغته 3"یستطیع التطرق إلى القضیة اإلنسانیة العامة أو انشغاالت الجماهیر الواسعة

المحصورة في نطاق إقلیمي ضیق، وتكون مفرداتها ومعانیها معلومة ومتداولة أیضا في 

أّما األدب الشعبي فهو یعبر عن اهتمامات الجماهیر الشعبیة . حیز مكاني محدود

العریضة، وموضوعه مثل لغته تماما، بمعنى أّنه عام، یمس كّل فرد من أفراد األّمة، حتى 

لیحس كّل فرد أّنه موضوعه الشخصي الذي یهمه وحده، وأنه یتناول كل موضوع له 

  .امةاتّصال مباشر بالشعب ویمس المشاعر اإلنسانیة الع

األدب العامي مرتبط بالواقع المعیش ألصحابه، ویتناول عادة موضوعات الساعة  -3

الراهنة ذات االهتمام الوقتي المباشر، وهو أدب موسمي ال یعیش إّال في مدى حیاة 

أّما األدب الشعبي یتناول موضوعات تهم الجماعة في حیاتها . المشكلة التي یعالجها

                                                           
 .47أمینة فزازي، مناهج دراسات األدب الشعبي، ص -1
  .13-11أحمد علي مرسي، األدب الشعبي وثقافة المجتمع، ص: ینظر -  2
  .45أمینة فزازي، مناهج دراسات األدب الشعبي، ص -3
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ثیة مستمّرة تسایر متطلبات الحیاة الجدیدة للجماهیر الشعبیة، الیومیة، وهي موضوعات ترا

  .فاألدب الشعبي هو صوت الماضي وصدى الحاضر المّدوي

األدب العاّمي بحكم كونه محصورا في نطاق إقلیمي ضیق، یكون دائما معروف  -4

قة القائل منسوبًا لصاحبه، بعكس األدب الشعبي الذي قد ینسب بعضه لقائله هو في الحقی

  .أّول من أوجده، ولكن دوامه یّدل على توالي تطّوره على ید الشعب، أفرادا وجماعات

یستخدم األدب العامي اللهجات المحلیة التي لم ترق إلى مستوى اللغة، ولهذا فهي  -5

تقتصر على صوتیات الكالم دون أن یكون لها قواعد تمكن من كتابتها بطریقة مضبطة، 

المشافهة دون الكتابة، عكس األدب الشعبي الذي هو أیسر في ومن ثم فهو یعتمد على 

  .قبوله للتدوین الرتباطه باللغة الفصحى

  


