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  بن زیاني:األستاذ                         األدب الشعبي العام      : مقیاس

                                                   01/02/03:أدبیة                            األفواج.د/ السنة الثانیة لیسانس

                                               السیر الشعبیة                     04 المحاضرة

  السیرة مفهوم -1

: سار بهم سیرة حسنة، والسیرة: الطریقة، یقال: السیرة :" جاء في لسان العرب :لغة-أ

  .، فهي تعني التقلید واقتفاء األثر1"حّدث أحادیث األوائل: وسیر سیرة...الهیئة

من الشخصیات أو جماعة من  المتعلقة بحیاة شخصیة القصة" السیرة هي :  اصطالحا- ب

الجماعات أو شعب من الشعوب، وعادة ما تكون تلك الشخصیة أو تلك الجماعة ممن أقّر 

ة من تترجم حیاة شخصی صیة،، فالسیرة تكون شخ2"التاریخ وجوده وعرفت به كتب التاریخیة

العبسي، أو الشخصیات التاریخیة التي اشتهرت بأفعالها أو بطوالتها، كسیرة عنترة بن شّداد 

تكون جماعیة، تترجم حیاة قبیلة أو شعب معین، كسیرة بني هالل، ونجد في السیر تداخل 

  .الواقع التاریخي مع الخیال الشعبي

  :ممیزاتها -2

  .سلسة من الرواة الشعبیینتنسب إلى  هي، ففي أغلبها مجهولة المؤلف -

  .عصور متأخرةیغلب علیها طابع الشفاهیة ولكن لحق بها التدوین في  -

وتصاغ في ...هي قصة مكتملة بعناصرها الفنیة، الشخصیة، الزمان، المكان، الحدث -

  .قالب نثري

  .اجتماعي وتاریخي وفكري وحضاري، ممزوجا بالخیال الشعبي هي تجسید لواقع -

تتمحور السیرة في أغلب األعم حول بطل ینتمي إلى جماعة شعبیة أقّر وجودها التاریخ  -

  .أفعالها وبطوالتها الفذة، كسیرة عنترة بن شّداد، والظاهر بیبرس من خالل
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بطل السیرة الشعبیة یكون في أغلب األعم مجهول النسب في بدایة حیاته أو غیر معترف  -

    .، ثّم یعرف نسبه الحقیقي في النهایة ویعترف به، نسبًا وبطولةً به

إلى السیرة الشعبیة نجد الملحمة،  تعبیريأدبي أقرب شكل  إنّ : بین السیرة والملحمة -3

فكالهما ترویان بطوالت شعب مركزتان على أبطال یعتبرون األساس في الحدث الدرامي، 

عنصر القوى  ، كما نجدكما نجد في كلیهما أحداثا تاریخیة، تناقلتها األجیال جیال عن جیل 

ن الملحمة تكون الخارقة في الملحمة من جن ومردة وقوى طبیعیة مساعدة للبطل، كما أ

  .شعریة

فالملحمة قصة " سیرة شعبیة ك تعدُ  شوقي عبد الحكیم باحثالكما نجد الملحمة عند    

كما قد تجمع  ،نة أو شفاهیةشعریة طویلة ذات اهتمامات بطولیة، وقد تكون الملحمة مدوّ 

،  الملك سیف: بین الخصیتین أو المجالین مثلما هو الحال بالنسبة لسیرنا الملحمیة العربیة

الملحمة بالشعر، لكنها قد تجتمع مع السیرة في  الباحث ، قد خص3"هالل، الزیر سالم بني

یرة قد الشفاهیة والتدوین، ونلمس في خطابه الجمع بین الشكلین فقال سیرنا الملحمیة، فالس

  .   سیرة بني هاللة سیف بن ذي یزن، والزیر سالم، و تكون ملحمة، كسیر 

ویظهر ذلك جلیا في  ،دةكما ارتبطت السیرة الشعبیة بالتاریخ فهي تؤرخ لفترة زمنیة محدّ    

بالخیال، وبالوصف  شبعف التاریخ في سردها الذاتي المالنصوص الموجودة، لكنها تخال

  .ث وللخلجات النفسیة التي یبدعها الراويالوافي للمشاعر ولألحدا

شخصیة قصة  معظم السیر الشعبیة على روایةتعتمد  :  البطل في السیرة الشعبیة – 3

منذ والدته إلى وفاته، وتورد الشخصیات األخرى التي یتمثل  حیاتهمحوریة متتبعة في ذلك 

الزیر سالم، أبو زید الهاللي،  :دورها في مساعدة البطل، ومن أبطال السیرة الشعبیة نجد

ات ونجد لهذا البطل سمّ  ،وغیرهمسیف بن دي یزن األمیرة ذات الهمة، عنترة بن شداد، 

ات هي التي صنعت منه بطال عامال على تحقیق وخصائص تمیزه عن البقیة، هذه السمّ 

  .ها الذاكرة الشعبیةحفظتو  ةاأللسن اتناقله التي بطوالتاآلمال والطموحات وال
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 البطل وتأتي شخصیة" والبطل في السیرة الشعبیة هو حامل ألسمى الصفات وأنبلها    

 مجسدة للنموذج اإلنساني الذي ینزع للكمال یتمتع بصفات تدعو لإلعجاب والتقدیر، تتعلق

إشباعا للحاجة  ...به نفوس المتلقین، إذ أنها تجد في المثل األعلى وتجد في أعماله البطولیة

بین واقع مریر مكدود  ...إلى الموازنة النفسیة بین ما هو كائن وبین ما ینبغي أن یكون 

وبین حلم یعتصم بالمثال الذي قدر له أن یخلص األجسام والنفوس واألرواح من ریقة الحاجة 

كاء الفائق كما نجد البطل في السیرة الشعبیة یتمتع بالحس المرهف والذ، 4"والظلم واالستبداد

یشعر حتى  ،والقوة، فهو بطل أسطوري، عمل الراوي الشعبي على صیاغته رابطا إیاه بالواقع

  .البطل شخصیة من خالل له المتلقي بواقعیة السیرة ویجد فیها متنفسا

بنو هالل قبیلة عربیة عدنانیة ینتهي نسبها إلى إسماعیل بن :  ملخص سیرة بني هالل -4

وهي عبارة عن مجموعة من الحكایات الشعبیة التي تروي مغامرات . المإبراهیم علیهما السّ 

  .بني هالل وبطوالتهم على مّر التاریخ

د یمتّ : القسم األّول: أقسام كبرى مّتصلة مع بعضها البعضوهي قّصة مبنیة على ثالث    

العربیة، روي قصة التواجد التاریخي لبني هالل في الجزیرة بجذوره إلى ما قبیل اإلسالم، فت

یحكي  :والقسم الثاني). فلسطین واألردن حالیا( وعباد  السروروهجرتهم األولى إلى بالد 

قصة وقوفهم إلى جانب الرسول صلى اهللا علیه وسّلم، في قتاله الكفار والمشركین، وقد 

باركهم الرسول الكریم، ودعا لهم بالخیر والتوفیق، وأسكنهم بوادي العباس، ثّم انتشر العرق 

الهاللي في الجزیرة العربیة بین الشمال والجنوب، انحدارا من الجّد األكبر المنذر بن هالل 

جابر وجبیر، ویشهد هذا القسم مغامرات : الجدین الهاللیین األكبرین بن عامر الذي أنجب

یحكي عن الهجرة الكبرى لبني : القسم الثالثوبطوالت وزواج أمراء وسالطین بنو هالل، أّما 

القحط والجفاف  ، نتیجة)تونس، الجزائر، المغرب( من الجزیرة العربیة إلى شمال إفریقیاهالل 

الذي عرفته أرض نجد وسقوط بني هالل بین یدي مجاعة قاتلة عصفت باألخضر 
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