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 واألدبي، الفمسفي الشامل، مدلولو في الحضاري البناء قوى من فاعمة قّوة الثقافة إن
 النشاط حقول ىشتّ  في لئلبداع طاقةٌ  والثقافة. والتنموي االقتصادي واالجتماعي، السياسي
 نحو تتجو التي السياسات خدمة في تكون وأن البد الفاعمة، اليادفة البنائية والثقافة اإلنساني،

 البناء في وممكاتو طاقاتو وتوظيف مواىبو، وصقل روحو، وتيذيب اإلنسان، وجدان ترقية
  .واالزدىار والرخاء والتقّدم الرقيّ  تحقيق أجل من تعمل والتي والتعمير،

 عمى المسؤولية بيذه وتنيض والمناعة، القوة تمتمك العربية أن لمثقافة يتأّتى وال
 الثقافة في القوة مصادر من تعتبر شروط ثبلثة ليا توّفرت إذا إالا  فيو، المرغوب الوجو

  العربية الثقافة لبنية األساس العناصر ومن الثقافية، النيضة أسس ومن العربية،
 ثقافة تكون فبل عمييا، تقوم ومبادئ إلييا تستند مرتكزات ذات الثقافة تكون أن:  أوالً 

  .تمّيزىا لدييا خصائص وال بيا، ُتعرف ليا ىوية ال التي ببل جذور، المنبّتة
 األخرى، الثقافات مع لمتفاعل قابميةٌ  ليا شاممة، ورؤية مفتوح أفق ذات الثقافة تكون أن:  ثانياً 
  .المنطمقات ىذه من اإلنسانية الثقافات مع تعامللم أصوليا في كامنٌ  استعدادٌ  وليا
 إلى اإلقميمي، أو المحّمي المجال بو تتخطاى إنساني منحى ذات الثقافة تكــون أن:  ثالثاً 

 بذلك فتكون طبيعتيا، في يؤّثر أو خصوصيتيا، من ذلك ينال أن دون من العالمية، اآلفاق
 وثقافة األمم، بين التعايش إلى يؤّدي تفاىم افةوثق إنساني، وَتحاُورٍ  بشري، َتَواُصل ثقافة
  .الشعوب بين التضامن يحقق تعاونٍ 

 يشكهح انثحج :

 وطبـاع وصـفات حكايـات وخصـائص مـن يميـزه مـا المجتمعـات مـن مجتمـع لكـل كـان

 ىـذه السـمات أخـذت الـزمن وبمـرور فـي زمـن لـيس بالبعيـد . أدوات  وحتـى وسـموك وعـادات

 اليـوم أصـبحت المجتمعـات وعمومـا المجتمـع ذلـك مـن تـراث ءاجـز  وتصـب  تتراجـع المميـزة

 وسـيولتو الثقـافي وسـرعة االتصـال ودخول التكنولوجيـا والعولمة بالعالمية يسمى لما ونتيجة
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 ٕٓٗ 

 خاصـة بمميـزات االحتفـاظ مع سموكياتيا و أفكارىا وصفاتيا من بالقميل ليس عدد في تشترك

 السـمف مـن متوارثـة شـعبيو حكايـات منيـا ن لكـلإ سـابقا المجتمعات يميز ومما ، بالطبع بيا

 محميـة بقيـت وأخـرى عالميـة حكايـات أصـبحت آخـر حتـى إلـى مجتمـع من منيا بعض انتقمت

 ىـي ىـل ىذا يومنا في الحكاية ىذه واقع إلى نظرنا إذا ولكن. فيو نشأت الذي مجتمعيا أسيرة

 فـي مكانـو ليـا ىـل بيـا؟ مييـت أو يقرأىـا أو يحفظيـا أو ىنـا مـن يروييـا ىـل ؟ فعـبل موجـودة

 أبنـاء يعـرف وىـل ؟ والفضـائيات الحديثـة اإلعـبلم وسـائل زخـم المجتمـع وسـط أبنـاء نفـوس

 الفنـون وبـين بينيـا يفصـمون وىـل الشـعبية الحكايـة بمصـطم  مـا المقصـود أصـبل المجتمـع

 .والرواية األطفال و أفبلم الكارتون والرسوم المتحركة  األخرى ككتب األدبية
 عنيـا لمبحـث واإلجابـة دفعتنـا التـي البحـث لمشـكمة محـددات ىـي سـاؤالتالت ىـذه

تبســيط وفيــم التــأثير  فــيالكرتــون والرســوم المتحركــة  ألفــبلمالــدور االبــداعى  ىلمتعــرف عمــو 
 لمحكاية الشعبية والفني الثقافي

 : ثحجأهذاف ان

 انتراث انشعثً ... انخقافح .... 

ـــة الشـــعبي ة ونشـــأتيا وتطورىـــا وأىـــم خصائصـــيا دراســـة الفمســـفة الخاصـــة بالحكاي
 ومقومات نجاحيا وانتشارىا وأسباب بقائيا .

دراسة االتجاىات الفنية المختمفة في العالم التي تناولت الحكايـة الشـعبية فـي انتـاج 
 افبلم التحريك .

تفادة منيـا فـي االسـ ىالحكايـة الشـعبية ومـد ىتحميل بعض األفبلم التي اعتمدت عمـ
   عمل أفبلم مماثمة

إحياء إحدى  الحكايات الشعبية المصرية المعروفـة فـي إطـار كـارتوني قصـير يحمـل 
 .السمات المصرية في عالم الكرتون برؤية فنية معاصرة 

 انخقافح تعرٌف

 بنوالبشر بو مر مما فيتعمم االنسان أما فقط المباشرة التجارب من يتعمم الحيوان"
 ىعم ومقدرتو التعمم ىعم الكبيرة االنسان مقدرة خبلل من السنين، مبليين أو االف عبر

 يستعين كما البقاء، ىعم بيا يستعين"  ثقافة" االنسان ىلد أصب  الرموز، استعمال
 "ٔ". "الغريزية السموك بأساليب البقاء ىعم الحيوان
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 ٕٓ٘ 

 العربية المغة في قديمة وىي والتيذيب والدراية الحذق بمعنى الثقافة كممة إن" 
ـ          الغالبة معانييا ومن والعصرية، السمفية المغة معجمات من معجم كل في نجدىا

 كبلم  في وردت وقد بالثقاف(،) الرماح، تقوم التي األداة تسمى وليذا ـ والتقويم التسوية
 ابتداع من ىي فميست الحاضر، العصر في الشائع معناىا من قريب بمعنى خمدون ابن

نما المعاصرين، الكتاب  الحضارة مدلول بين التمييز إلى المعاصرون تابالك احتاج وا 
 وبين الثروة وعمران الكبرى بالحواضر تقترن التي المادية المظاىر بين الثقافة وكممة
 من والتثقيف التيذيب ثمرات من األمم تممكو فيما تتمثل التي والفكرية الخمقية التربية

 تجريد الحرفي ومعناىا  ـ فتثقي ـ كممة عن سائل سألو وقد النفسية، ثروتيا محصول
 وليست تحصيل الثقافة وأن خاصة أستعارتيا، وجية وعن ـ والفضول الزوائد من العيدان
بعاداً  تجريداً   (/ تم التمخبص )رجاء تمخيصو ٔ"." " وا 

 (UNESCO )(اليونسكو)  والعموم والثقافة لمتربية الدولية المنظمة عرفت وقد
 مجتمعاً  تميز التي والعاطفية، والفكرية والمادية وحيةالر  السمات جميع بأنيا" الثقافة
 تشمل كما الحياة، وطرائق واآلداب الفنون تشمل وىي بعينيا، اجتماعية فئة أو بعينو،

  ٕ والمعتقدات" والتقاليد القيم ونظم لئلنسان، األساسية الحقوق
 حددت فقد ،(ALECSO)(االلكسو) والعموم والثقافة لمتربية العربية المنظمة أما

 الفكري النشاط " مجموع ىي العربية لمثقافة الشاممة الخطة الميمة وثيقتيا في الثقافة
 أوجو بكل ترتبط التي والوسائل الميارات من بيما يتصل ما مع الواسع، بمعناه والفني
 "ٖبيا" " ومتأثرة فييا مؤثرة األخرى األجتماعي النشاط

 
 انخقافح وانفن :"

 مـن اإلنسـانية وأبدعتـو أنتجتـو مـا يعنـي  وىـو المختمفـة الثقافـة أوجو أحد " والفن
 النــار باســتخدام وبــدأ المدببــة والحــراب المنحوتــة األحجــار اإلنســان صــنع أن فمنــذ فنــون،
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 ٕٓٙ 

 اليـوم يمكننـا خبللـو ومـن بداياتـو، وكانـت الفـن كان باأللوان الكيوف وجدران جسمو وطمى
 .  جوانبيا تىش من البشري التطور عممية ونتابع ندرس أن

 عمـى ويسـاعدان اإلنسـان، ذىـن فـي الواقـع انعكـاس أشـكال مـن شـكلٌ  والفـن، الثقافـة أن
ــا أن يمكــن كمــا تصــويره، طريــق عــن العــالم فيــم ــة أداة يكون ــة قوي ــة لمتربي ــة األخبلقي  واألجتماعي

 عمـــى الحيــاة وتصــور تعكــس التـــي المختمفــة والمــدارس المنــاى  تعـــدد ســاعد فقــد والسياســية،
 واليندسـة والسـينما والموسـيقى والمسـرح األدب مجـال فـي كمـا إبداعية، فنية نتاجات في ويرالتط

ــة ــ ،...والنحــت والرســم المعماري ــالي ال ــك أنعكــس وبالت ــى ذل  الســمة أن. النــاس وســموك ذوق عم
 نمطيـة، فنيـة صـور وفـي بـالحواس، تـدرك مجسـمة صـور فـي الواقع تعكس أنيا لمثقافة الرئيسية
   (1).لمواقع" والجوىرية لعامةا السمات تكشف

 الثقافة مفيوم عن يفصميا أن بعضيم يود كما شعبية أكانت سواء الثقافة إن
 ثبلث أو معانٍ  ثبلثة عمى تشتمل يسموىا، أن لآلخرين يحمو كما النخبة ثقافة أو العام،

 :المعالجات من مجموعات
 الحياة عناصر لجميع تقني بمعنى الثقافة مؤرخو"  يستعممو الذي األول المعنى يشير أواًل :

 لئلنسان، مبلزمة المعنى بيذا وىي معنوية، أم مادية أكانت سواء المجتمع، ينقميا التي البشرية
 من شبكة لو اجتماعي عالم في ينخرط ال البدائية المجتمعات في بما إنسان يوجد ال إذ

 يوجد الثقافة لمؤرخ فبالنسبة ميا،وينق التراث عمييا يحافظ التي والمواقف والعادات االستعماالت
 .(2) عناصره"  من نيائية ال وأنواع الثقافة أنماط من عدد
 أكثر لمجماعة، الروحية والخبرات الروحي البعد عمى التركيز يشتمل الثالث المعنى ًا :نيثا

 قميل عدد عمى تركيزه في الثاني المعنى مع ويمتقي لمفرد، الروحية الخبرات عمى يركز مما
 أين المرجع ؟.  الواسع الثقافة بناء من المستقاة العوامل من

 أن دون من الشعوب، من بشعب الخاصة( العبقرية) أو الروح من الثقافة تقترب" 
 تجميات جممة الماضي، عمى زيادة تتضمن الثقافة إن تمامًا، ليا مرادفاً  المفظ ىذا يكون
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 ٕٓٚ 

 تتضمن أنيا حيث من الحضارة يى الثقافة أن القول يمكن وعميو ومميزة، ممموسة
 : الثقافة مفيوم صياغة يمكن وعميو (1).  القومية العبقرية

 : انشعثٍح انعاداخ

 مجموعة ىي الشعبية بالطرائق البعض يسميو ما أو الشعبية العادات تعتبر
 داخل أو المجتمع في الموجودين األعضاء يمارسيا التي المتكررة االجتماعية األفعال
 يمكن والتي المتكررة النموذجية والمعتقدات التصرفات مجموعة أيضا وىي يةبشر  جماعة

 (ٙ) شكل ليا. المميزة الخصائص من عدد لوجود نظرا مبلحظتيا
 : انعـــرف 

 مدى معرفة الباحث يستطيع التي المشتركة العامة الطرق بأنو العرف يتحدد" 
 التي والجماعات األفراد قبيل من عمييا الخروج يعد كما الشعبية العادات وثبات صدق
 وظائف من بأن القول يمكن ، ولذاذاتو المجتمع عمى االعتداء من نوعا المجتمع في توجد
 وأن خاصة .الوقت نفس في والعقاب والجزاء والخطأ الصواب طبيعة يحدد أنو العرف
 األخرى لثقافيةا العناصر من وغيرىا والقانون واألخبلق والدين والتقاليد بالقيم يرتبط العرف
  (2)البعض" بعضيا عن وتميزىا المجتمعات في توجد التي

 : وانقٍى انًعتقذاخ

 عن اإلنسان فمعتقدات المجتمع وفي األسرة داخل وينشا اإلنسان يولد عندما
 يأخذىا أن الفرد يستطيع وغيرىا واآلمن والحماية والعمل والفشل والنجاح والشر الخير

 او األولية االجتماعية جماعتو أو أسرتو من أكانوا سواء يناآلخر  خبلل من ويتعمميا
 .األصدقاء جماعة مثل الثانوية

 : واألسطىرج وانطقىش انريىز

 والتي العامة معانييا ليا التي الشعبية المعتقدات أو الخيال من نوع مثبل فاألسطورة     "
 بعالم األسطورة رتبطت كما. أجميا من ويعيشون المجتمع أفراد من الكثير فييا يعتقد

 أنساق عن تعبر التي الثقافية العناصر من فيي الرموز أما الواقع، عن والبعد الخرافة
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 ٕٓٛ 

 الحفبلت فإقامة  . (1)الطقوس" طريق عن معينة صورة في تظير والتي والمعتقدات القيم
 باتالمناس ذلك مثال المناسبات، ونوعية الدينية المعتقدات نسق لنا تعكس مثبل الدينية
  األضحى أو الفطر أعياد في لممسممين تجرى التي الدينية

 انشعثً واانتراث انخقافح

 الناس، بين مأثورة شفوية، أحدىما:  ميمتين ركيزيتين من تتكون أمة أي " ثقافة
 الشعبية والثقافة الفولكموري، البحث مادة تمثل انيا الشفيي، والنقل الذاكرة عبر وتستمر وتتناقل
 (2).التاريخي" البحث مادة تمثل ، ومؤرشفة مدونة واالخري. لممجتمع
 أمتنا تاري  من األىم الحيز العربي مجتمعنا في يمثل الثقافة من الجانب ىذا"
 الشعبية ثقافتنا احتفظت لذلك لممجتمع، الفكري البناء عن يعبر كما الحضاري، وتطورىا

 الثقافي االحتكاك بعوامل الشئ ضبع تأثرت حتي لو األساسية، ومضامنييا مقوماتيا، بكل
 المأثورات، في واض  وىذا ومتماسكا، متوحدا الثقافة ليذه العام الطابع واستمر. الغير مع

 في متواصمة أنماطو بقيت الذي الشعبي واالبداع العربي، لبلنسان الحضارية والشخصية
 وتجانسيا االزياء الي ةالتقميدي المعمارية الزخرفية الوحدات الي لمبيت، الوظيفية الوسائل

 (3)والجغرافية" السكانية القطاعات في
 انخقافح وانفىنكهىر:

 والفنون والمعارف والمعتقدات العادات أىميا عديدة الفولكمور دراسة إن ميادين
 ىذه من القمب مكان في يقع الذي الشعبي واألدب المادية الثقافة عن فضبلً  الشعبية
 وحسب، عراقة وأكثرىا الفولكمور، موضوعات أبرز من واحداً  ليس الشعبي فاألدب. الدراسة
 عمم إن بل فقط، الميادين من غيره من والدراسات لمبحوث استقطابو في حظاً  األكثر وليس

 الشعبي األدب دراسة عمى وأخيراً  أوالً  يقوم تطوره مراحل من مرحمة في كان الفولكمور
 أن ذلك. لو مرادفاً  ويستعمل إليو، لئلشارة «فولكمور» مصطم  يستخدم ما وكثيراً  كذلك،
 المعرفة ىو المعنى بيذا الشعبي واألدب التقميدية، والمعتقدات المعرفة تعني (lore) كممة

 جيل إلى جيل من تتناقل والتي ، مدونة لغة ليا ليس التي لمحضارات التقميدية والمعتقدات
                                                           

 الســنوي االســتعراض" البشــر  غيــر مــن لرئيســياتا فــ  الثقافــة"  W. C. McGrew مكجــرو ســى دابميــو( 1)
 515 ص ،1443 لألنثروبولوجيا،

 31ص ،1443 المعرفة، عالم سمسمة العرب ، الشعب  التصوير قانصو، أكرم.د( 2)

 العـدد ،1431 الفكـر، عـالم مجمـة واالجتماعيـة، التاريخيـة والتحـوالت الشـعبية االداب أيـوب، عبد الرحمن( 3)
 15 ص الكويت، األول،
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 النثري السرد أنواع من تتألف المدون، األدب مثل مثميا المعرفة، وىذه. الشفوية بالطريقة
 وقد. وغيرىا واأللغاز والطقوس، والمسرحيات، واألساطير، واألغاني، والقصائد، والشعري،
 كانت جميعيا اآلداب أن المرء تذكر ما إذا طبيعي أمر وىذا تقريبًا، كميا الشعوب عرفتيا
 مصر حضارتي في الكتابة تُطّور  عندما تقريبًا، الميبلد قبل الرابع األلف حتى شفوية
. وغيرىما والتجارة بالقانون المتصمة العممية والمسائل اآلداب لتسجيل واستخدمت وسومر

 غير أناس بو قام وميم، واسع نشاط المدّون، السجل ىذا جانب إلى وجد فقد ذلك ومع
 ُتنوقمت واسعة غنية مادة حصيمتو كانت والكتابة، القراءة كثيراً  يألفوا لم أو متعممين،
 ما ىي والشعوب، العصور بتباين تباينت مختمفة إنسانية لحاجات واستجابت شفاىًا،
 .(1)الشعبي باألدب اليوم يسمى

 انشعثً اانتراث  يفهىو

 بإطبلق االصطبلح جرى": تيمور محمود" يقول والمسرح القصة في دراساتو " في
 شعبية، فكرة نقول رفيع،ال المستوى دون ما أو والرخيص الوضيع عمى( الشعبي) صفة
 شعبية، نكتة ونقول سداد، وال فييا سبلمة ال والنزوات األىواء بمطاوعة مشوبة أنيا أي
سفاف، تبذل من تخمو ال أنيا نريد  غير نسي  من أنو عمى لمداللة شعبي ثوب ونقول وا 
 الشعب، إلى منسوب ىو ما فكل ،شراؤه المقمين عمى يعز وال ثمنو يرخص ولذلك فاخر

 واليوان، والتفاىة االبتذال فيو مفروض والجودة، واألصالة السمو، مجانبة عميو محمول
 في الشعبية ىل. خاص؟؟ وجو عمى األدب ميدان في صحي  ىذا ىل: تيمور يتساءل ثم

 تيمور ويرد ؟".…الرفيع األدب خصائص تجانبو وأن والضعة، باالبتذال يتصف أن األدب
 االبتذال صفة ألن ، بالشعبي نعتو يمكن ال المبتذل نحطالم األدب إن ،تساؤالتو عمى

 يعني أن يمكن ال األحوال من حال بأية بالشعب، إذ ال األدب، بكتاب تمحق واالنحطاط
 (2)واالنحطاط" والتبذل االنحبلل أدب الشعبي، األدب

 
 األدب انشعثً:

                                                           

 المجيــد وعبــد إبــراهيم الفضــل أبــو محمــد تحقيــق األمثــال، جمهــرة ، ســهل بــن الحســن هــالل أبــو العســكري( 1)
 11 ص ، القاهرة ،(1419) الحديثة، العربية المؤسسة قطامش،

 القــدس، منشــورة، غيــر دكتــورا  رســالة  ناصــر، بــن منصــور: الشــعبية الحكايــة نمــر، الــرحمن عبــد عمــر( 2)
 13 ص فمسطين،
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 فروع من ميم فرع الشعبي التراث أو ، (folk literature)الشعبي األدب وعرف
 لشعب الحضارة بمظاىر ليعنى عشر، التاسع القرن من األول النصف في ولد اإلنسانية المعرفة

 ومجاالتو، ووظيفتو طبيعتو إلى النظر في منيا ُينطمق التي المعايير تعدد وبسبب. الشعوب من
لى. واالضطراب الغموض من نوع يمفيا المرء عمييا يقع التي تعريفاتو فإن  عاييرالم جانب وا 

 (oral tradition) الشفوي التراث ىو الفولكمور أن تؤكد التي( cultural criteria) الثقافية
 الحقل ىذا ضمن تُدخل (sociological criteria)       اجتماعية معايير ثمة غير؛ ليس

 ) اجتماعية – نفسية ومعايير وثقافتيا؛ الريفية الطبقات حياة إلى ينتمي ما كل المعرفي
psycho – sociological criteria   )معطيات من «شعبي» مصطم  تعريف في تنطمق 

 حيث دائماً  توجد المعايير، ليذه تبعاً  الشعبية، والثقافة الشعبية فالحياة اجتماعية، – نفسية
 المجتمع لسمطة تصرفاتو أو شعوره أو تفكيره في لمثقافة، حامبلً  بوصفو اإلنسان، يخضع
 ىو الفولكمور أن ترى التي( Ethnological standards) اإلثنولوجية والمعايير والتراث؛
 المعرفة وتستبعد جاره، إلى الجار ومن االبن، إلى األب من اجتماعياً  تنتقل التي المعرفة

َمة أكانت سواء عقميًا، المكتسبة  والتي والموثقة المنظمة بالمعرفة أم الفردي، بالمجيود محصا
 (1) إلييا وما واألكاديميات والجامعات، والمعاىد، كالمدارس، الرسمية المؤسسات داخل تكتسب

 يعتمد اإلنسانية المشاعر عن التعبير نماذج من نموذج ىو الشعبي األدب "إن
 حتى المغة بظيور اقترن قد اآلداب من النوع ىذا ظيور فإن ولذلك والنطق، المغة عمى
 المفرزات أحد ىو الشعبي األدب فكذا جتماعيا نتاج المغة أن وكما الكتابة، تخترع أن قبل

 "(2)لئلنسان االجتماعية
 مكنو متقدم صوتي جياز وجود ومنيا العضوية وقدراتو االجتماعية اإلنسان حياة إن   "
 بأحداث بعينيا أصوات لديو وارتبطت مختمفة، بأصوات واألشياء األحداث عن يعبر أن من

 جاءت قد المغات تكون وىكذا واألحداث، لؤلشياء مزلتر  الكممات األصوات كونت ثم محددة،
ن( من ىو؟ و Gordon Childe )(.ٕٜٗٔ -تشايمد جوردون" )اجتماعي كنتاج  العبلقة ا 
 البشري النشاط يقتصر فمم أزلية، عبلقة ىي الشعبي واألدب الشعبية العامية المغة بين

                                                           

 15 ص( 1445) الجزائر المطبعية، لمفنون الوطنية المؤسسة ، جزائرية أمثال الحميد، عبد هدوڤة بن( 1)

 والعــــرف، والفـــن، والــــدين، والفمســـفة األســــاطير تطـــوير فـــ  األبحــــاث: البدائيـــة الثقافــــة. بـــى. إى تـــايمور،( 2)
 33 ص ،1429
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 لمتعبير أساسية كأداة خدميااست بل والتخاطب والتعبير لمتفاىم كوسيمة المغة اختراع عمى
 " (1)الثقافي واىتماماتو وقيمو المجتمع نشاط عن

 ومن ما بشعب الخاص التراث يحفظ أنو إذ واألصالة بالعراقة الشعبي األدب ويمتاز
 الشعبي األدب فإن كذلك. والروحية االجتماعية والقيم الفكرية الجذور دراسة يمكننا خبللو
 ما أىم ومن الحياتية، لقضاياىم معالجتو وطرق لمشعوب ريةالفك المضامين عمى يطمعنا
 نفسية حاجات عن يعبر أصمو في الشعبي فاألدب ،"الجماعية" ىو الشعبي األدب يميز

 عمى المستمر التواصل من نوع عن معبرة جيل إلى جيل من تتناقل وفكرية واجتماعية
 تختفي الشعبي األدب أن كما وآالميا، آماليا وتتحد ميوليا تتفق التي الجماعة مستوى

 ليس الشعبي واألدب مجيول، مؤلف إلى ينسب ما غالباً  فيو صاحبو أو المؤلف صفة فيو
 بمغ أنو عندىا يقال ختامية صورة إلى يصل أو الحياة إلى يفتقر ساكناً  أو صمباً  جامداً 

نما نيايتو،  وتضيف منو فتنيل جيل بعد جيبلً  األجيال تتسممو متغير مستمر متجدد ىو وا 
 بظروف واليتأثر الحياة مناحي من واحدة ناحية تناول عمى يقتصر ال الشعبي واألدب إليو،
 كانت سواء أنواعيا اختبلف عمى والظروف األحداث تصوغو بل طبيعتيا في معينة

 .   (2)أخرى" ظروف أي أو ثقافية أو سياسية أو اجتماعية
 وكبلىما االستماع و المشافية ىي الشعبي األدب لتداول األساسية الوسيمة إن

 العصر، ظروف مع ليتفق المحتوى في التعديل أو الحذف أو اإلضافة لمتغيرات يخضع
نما معينة لطبقة التأري  عمى قاصر وال بعينيا، فئة عمى حكراً  ليس الشعبي واألدب  ىو وا 
 .الثقافية وسماتيم توجياتيم بمختمف الشعب أفراد لجميع شائع ممك

 تتضمنيا التي الجمال مكونات من العديد ويضم النفس في خاص أثر لشعبيا ولؤلدب
 اختبلفيا، عمى الشعب لجموع العامة االحتياجات لو وتعرض الفرد تثير التي الشعبية األحاسيس

 فيو تتراكم حي ديوان ىو بل واألساطير والحكايات لؤلقاصيص تناول مجرد ليس الشعبي واألدب
  ةـاألولي الشعورية لمحالة ويؤرخ معارفيا فيو تترتبو  المجتمع لدى الخبرات

 .يعايشوه من بيئة في المختمفة المتغيرات تفرزىا التي

                                                           

 1115 األمريكيـة، جيرسـ  نيـو واليـة لغربـ ،وا الشـرق  الفكـر ، والدين الفمسفة قاموس ، إل دابميو ريس،( 1)
 113 ص ،

 ص ،1499 يوغسـالفيا، لمثقافـة، العمميـة النظريـة Bronislaw Malinowski مالينوفسـك  برونيسـالف( 2)
155 
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 اآلداب من النوع ىذا مثل والمسانيات المغة أىل من البعض يستنكر قد
 مقدمتو في خمدون( )ابن أورده ما أن إال والنحو المغة بأصول تتعمق ألسباب والفنون
 النوع ىذا تذوق عمى البعض قدرة عدم إلى ويرجعو االستنكار ىذا يدحض الشييرة

 ممكة لو حصمت فمو لغتيم، في الممكة فقدان من ذلك يأتي إنما: " فيقول اآلداب من
 وما فطرتو، في اآلفات من سميماً  كان إذا بببلغتيا وذوقو طبعو لو لشيد ممكاتيم من

 (1)الببلغة في مدخل لئلعراب
 صريانً انشعثً األدب

 السائرة والعبارات والحكم اإلشارات عمى باعتماده المصري الشعبي األدب " ويمتاز
.." سمم ربنا حكمة عمى صبر لما أيوب" قول كمثل الدينية والقناعات الخمفيات عمى واإلسقاطات

 يعني ال ذلك أن إال والتورية والفكاىة الطرافة نحو الشديد بميمو يتميز المصري الشعبي واألدب
 قسراً  البكاء إلى المتمقي يدفع ما التراجيدية النصوص من فيناك الفكاىي األدب عمى قاصر نوأ

 ذات المسجوعة المفظية التراكيب عمى اعتماده أيضاً  المصري الشعبي األدب سمات ومن
 السرج تحت الحصان ضير في جرح "كقول النص حفظ يسيل بحيث الواضحة الموسيقي
 استخدام من نموذجاً  لنا يعرض المثال وىذا (2)داري الخيال وال آه بيقول الحصان متداري ال
 الحكمة قواعد اختصار في المصري الشعبي األدب أسموب لنا يعرض كما واالستعارة التورية
 المصري الشعبي األدب في فالموال ،"الموال" فن المصري الشعبي األدب نماذج أروع من ولعل
 يعرف ال الذي الشعبي اإلبداع معين وىو الشعب تاري  عن تحكي خالدة ممحمة ليجسد يأتي

 يعد " والموال أجيال، خبلل واىتماماتو وحياتو مصر، شعب عن يعبر المصري والموال الجفاف،
 ومنو بل ورسوخاً  استمرارية وأكثرىا المصري، الشعبي األدب في التعبيرية الصيغ أول من

 األمثمة أشير من ولعل أعماليم واآلداب عبيةالش الفنون من األخرى األنواع أصحاب يستميم
 )    ٖ (الشرقاوي أدىم"  موال ذلك عمى

 الشعب ىوية عن تعبر التي المكونات من العديد تتجسد الموال ىذا " وفي
 لبلستعمار، الرافضة األبية وروحو الدينية بالقيم المصري إيمان في متمثمة المصري

                                                           

 ،1115 األمريكيـة، جيرسـ  نيـو واليـة والغربـ ، الشـرق  الفكـر والـدين، الفمسـفة قـاموس إل، دابميـو ريس،( 1)
 .113 ص

ـــال توفيـــق، محمـــد عمـــ  ( أبـــو1) ـــة األمث ـــة، دراســـة الجـــاهم ، والعصـــر العربي ـــائس،  دار تحميمي ( 1433)النف
 .43 ص بيروت،

 .33 ص لبنان، – بيروت م1442 العرب ، التراث إحياء دار ، الثانية الطبعة - العرب لسان( 3)
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صراره وحكمتو، طاقاتو، تغبللاس في وذكائو بأرضو، المصري وارتباط  الخير قيم عمى وا 
 أيضاً  لنا ويظير لبيئتو، الصادق التقييم من النابعة وواقعيتو الشر، لنماذج ومحاربتو

 إلى إضافة مصر، أىل عمى الغالبة السمات إحدى وىي المصرية الحياة في الرمز أىمية
 ) ٔ(."واالستعارة التشبيو أدوات عمى اعتمادىم

 رأس عمى ىي الفنون وىذه التمقائية، القولية الفنون مجمل ىو:  بيالشع األدب
 وىي شفاىي، وبشكل لجيل، جيل من دارجة بميجة الفنون ىذه ونقمت التراث، فروع قائمة
 عبارة المفيوم بيذا الشعبي واألدب اإلنسان، ومع الطبيعة، مع اإلنسان تفاعل عن تعبير
 ومشاعره . حاسيسو،وأ ومعارفو، اإلنسان لخبرات تتوي  عن

 الشعبية، األغنية الشعبي، المثل الشعبية، الحكاية عمى الفنون ىذه " تشتمل
(2) ال "... الباعة نداءات والنكتة، النادرة

     
 انشعثً انتراث وخصائص سًاخ

 ومن المضمون أو الشكل حيث من الشعبي، األدب بيا يتسم كثيرة جوانب ىناك
 :السمات ىذه

 : انهغح  ـ أولا 

 تقارب تكاد حتى ، ميسرة أو مسيمة، فصحى بأنيا -":ذىني محمود" الدكتور وصفيا
 ، عامية تكون قد األلفاظ ىذه أن" -:فقال" الحاوي إيميا" أما ،(3)الظاىري" الشكل في العامية
 بالفصحى الشعبي األدب تناول أن آخرون، ويقرر(4)يومي" بشكل متداولة الريف، بروح مشبعة
 (5)بيا يتمتع التي الشفوية الحرية من كبير قدر عن يتنازل يجعمو

 :انًىضىع: حانٍا

                                                           

 بيــــروت، لنفــــائس،ا دار تحميميـــة، دراســــة الجــــاهم ، والعصـــر العربيــــة األمثــــال ، توفيـــق محمــــد عمــــ  أبـــو( 1)
 93ص1433

 1441 األولى الطبعة- الشروق دار.  العجيب الشعب  األدب عالم خورشيد، فاروق( 2)

 حكايات عن نقالً  1421 اإلعالم وزارة الرابعة، السنة األول، العدد بغداد، الشعب ، التراث إبراهيم، نبيمه( 3)
 زيد بن  من جان

 والتوزيع، والنشر لمطباعة الجميل دار. دمشق األردن، ضفت  ف  الخرافية الحكاية ، الحسن  غسان (4)
 1433 األولى الطبعة

 األردن ضفت  ف  الخرافية الحكاية عن نقالً  فون، الين، دير( 5)
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 خاص، أيضاً  وىو األمة، أفراد من فرد كل يمس بحيث عام الشعبي األدب موضوع"
. آخر شخص أي قبل ييمو أو وحده، ييمو الذي الشخصي موضوعو بأنو فرد كل يحس بحيث
ٔ " (بالشعب مباشر اتصال لو ضوع،مو  أي أو موضوع، كل يتناول الشعبي فاألدب

 
(  

 :انشكم: حانخاا 
 يأنف وال معينًا، شكبلً  لنفسو يحدد ال فيو الفني، الوعي قمة الشعبي األدب يعتبر

.. ما قصة تقال فقد.. ومراميو ألىدافو تحقيقاً  فيو، أن يجد شكل أي لنفسو يستعير أن
 مسرحية أو..شعبية أغنية إلى القصة تحول أو ما، بمثل القصة نتيجة تعزز بعدىا

 ) ٕ(مجتمعة األشكال ىذه بين تزاوج أو شعبية،
 :انىسائم حٍج ين: راتعاا 

 أو أسطورة، في المعين المفيوم وضع مثل المتاحة، الوسائل كل الشعبي األدب يستخدم
 اين المرجع؟ .والغاية المضمون تحقيق ىمو وكل.. حكاية أو سيرة، أو ممحمة،

 :تهقائٍحوان انعفىٌح: خايساا 
 في الفطرة ىذه وتتجمى الرسمي، األدب من أكثر الفطرة يساير الشعبي فاألدب

 الفطرة تتجمى كما آلخر، زمن ومن ألخرى، بيئة من المتغيرة، إبداعو وطريقة األدب، َحْبك
 يعتمد الذي الرسمي، األدب بعكس األحداث، بين والربط السرد، منطقية ال في والتمقائية

 لمعممية الحقيقية الصورة إعطاء في صدقاً  أكثر الشعبي األدب أن منطقيةوال الربط عمى
 االنتشار ىما أساسيين معممين لمشعبية نحدد أن نستطيع السمات ىذه من. االجتماعية

 الذي الرسمي األدب بعكس وذلك المجتمع، طبقات كل األدب ىذا يشمل بحيث: التداول أو
 ).ٖ ( معينة طبقة تتناولو

 الجدة بنفس عصر كل ليقابل الزمن سط  فوق يطفو أن يستطيع دباأل ىذا إن
 بصفة الشعبية نصف أن يمكن ىنا من والتأثير االنفعال بنفس جيل كل مع ويمتقي والحيوية،
 األمة، مستوى عمى االنتشار ،والخمود االنتشار أي" التداول تراثية: "ىي عمييا وتدل تحددىا
 (2)الشعبي لؤلدب ميزة أىم" التداول تراثية" الميزة وىذه لعصر عصر من الزمن عمى والخمود
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 ٕٔ٘ 

 انشعثً انتراث وتطىر أصىل

 أصول عن متماسكاً  حديثاً  الحديث المستحيل، من يكن لم إن الصعب، من يكون قد
 أدبيا تناولت صغيرة، أو كبيرة أكانت سواء بشرية، مجموعة كل ألن تطوره، أو الشعبي، األدب

 عمى يقوم ألنو الدائم التغير من تاريخاً  يمثل عامة الشعبي واألدب. صةالخا بطريقتيا الشعبي
 ، واالجتماعية المادية المؤثرات عن فضبلً  الراوية، براعة درجة فإن وبالتالي الشفوية، الرواية
 الشفوي التقميد ليذا المتمقي ذلك بعد وىناك. الشفوي التقميد ىذا تطور في ميماً  دوراً  تمارس
 األدب إنتاج عممية بآخر أو بوجو تحفز التي وظروفو وحاجاتو اىتماماتو عادة ول تكون الذي

 (3)المجتمعات من مجتمع أي في الشعبي
ضافة  الشعبي، األدب في والمادية االجتماعية والظروف والمتمقي الراوية تأثير إلى وا 

 كانوا ما غالباً  المدون األدب فمؤلفو. والمدون الشفوي األدبين بين المستمر التفاعل ىناك
 وتقنيات themes وموضوعات motifs وموتيفات حكايات الكبلسيكية العصور منذ يستعيرون

 في الذروة وبمغ النيضة، عصر من بدءاً  المدون األدب في تأثيره تنامى الذي الشعبي األدب من
 إن بل ي،الشفو  األدب في بدوره أثر العميا لمطبقة المدّون األدب ولكن الرومانسية، الحقبة
 التروبادورالغنائية وقصائد الفروسية الرواية في الشأن ىو كما الشعبي التراث في ُدم  قد بعضو

 الحوريات، وقصص الشعبية،)ماىي؟(( Ballads) الببلدات فإن تقدم عما وفضبلً  )ماىي؟(
 رأياً  أن من الرغم عمى العميا، الطبقة أدب من الغالب في ومستمدة متأخر أصل ذات واألساطير،

ويميك(  )رينيو تعبير حد عمى الشعبي األدب بعراقة المؤمنين الرومانسيين يروق ال ربما كيذا
(René laqué). 

 محل حّمت قد الكتاب، عن فضبلً  والمقروءة، والمسموعة المرئية اإلعبلم أجيزة أن ومع
 كان التي والتربوية ةوالنفسي والثقافية االجتماعية الحاجات من كثيراً  تمبيتيا في الشعبي األدب
 األدب تقديم في أسيما قد الحديث العصر في والتمفزيون السينما أن المؤكد من فإن يمبييا،
 ىذا في ُيغفل أن المرء بوسع ليس ولكن. بينيا نشره وفي المجتمع طبقات لمختمف الشعبي
 قاييسوالم والقوانين األعراف من الشعبي األدب لو خضع قد يكون أن يمكن ما السياق

 في المسنين لدى مكانتو الشعبي لؤلدب زال فما ذلك ومع. المدون األدب في السائدة والمعايير
 ىويتيا عمى لمحفاظ تستخدمو التي األقميات وأفراد المياجرين، ولدى المجتمعات، مختمف
 قصاصونال يفعل كما وحفظو بنقمو يقومون الذين لؤلبناء واآلباء األجداد ينقمو المميزة، الثقافية
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 النفس من وقرباً  أُلفةً  األكثر األدبية التعبير وسيمة يبدو، فيما الشعبي، األدب وسيبقى. تماماً 
 (1)والعصور األماكن مختمف في المتعممين لغير

 انشعثً انتراث أشكال

 (folk song: )  انشعثٍح األغنٍحأ ـ 

 واحد، آن في سيقىوالمو  الكممة يستخدم الثقافات، معظم في شائع تعبيري شكل " وىي
 تستخدم وعندىا المناطق، بعض في محدودة تكون قد الكممة أىمية أن من الرغم عمى
 ليا معنى ال أحادية مقاطع مجرد األحيان بعض في كانت ولربما. فقط الموسيقى لدعم
 أو التصفيق، أو غالبًا، الطبل مرارًا ويستخدم وتعاد الموسيقية، اآللة أو الصوت ترافق

 آالت أو الناي يستخدم حين في ليا، البلزم اإليقاع لتوفير القيثارة، أو القدم،ب الضرب
 (2)المحن" لتوفير األخرى النف 
 ( folk drama: ) انشعثٍح انًسرحٍح -ب

 تقوم ما غالباً  الشعبية المسرحية أن ذلك. بعيد من الشعبي باألدب يتصل تعبيري شكل وىي    "
 تمثل التي األقنعة فييا وتُرتدى جداً، متطور اآلخر وبعضيا ، بسيط بدائي بعضيا رقصات، عمى

 العمل أن من الرغم وعمى. أغنيات أو أحاديث وتتضمن بشرية، شخصيات أو معينة، حيوانات
 غناء أو قراءات عمى تشتمل قد فإنيا الشعبية، المسرحية عناصر أبرز من الدرامية والمحاكاة
 ) ٖ .  (دنيوية تقاليد أو دينية شعائر من جزءاً  تكون وربما مقدسة، لنصوص
 (fable)  :انريسٌح انحكاٌح -د

 الرمزية الحكاية وتتخذ. الشعبي األدب في واسع تأثير ولو أدبي أصل ذو تعبيري شكل وىي
 الحيوانات ألسنة عمى يوضع. الغالب في خمقي مغزى إبراز إلى ترمي خيالية حكاية شكل عادة
 الناس شاكمة عمى أو  Aesop) ٕ)*(إيسوب حكايات) الحقيقية اطبيعتي عمى فييا تتصرف التي
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 األحيان، معظم في شفوياً  األماكن بعض في تُتَناقل أنيا من الرغم وعمى(. ودمنة كميمة حكايات)
 ) ٕ (األخرى المدون األدب أشكال من تمييزىا الصعب من يجعل األدبي أصميا فإن

 : (folktale ) انشعثٍح انحكاٌح -د

 بسيطًا، بعضيا يكون واألمكنة، األزمنة كل في واسعاً  شيوعاً  شائع تعبيري شكل وىي"
 وجود في يتمثل بينيا فيما مشتركاً  واحداً  نسقاً  ثمة أن إال جدًا، معقداً  اآلخر وبعضيا
 ).ًً ٖ (دائما والجميور الراوي

 فيما تقريباً  مطمقة حرية راوييا الشعبية الحكاية تمن  ، legend الخرافة خبلف وعمى
 آن في ويمتعو بجميوره الخاصة المحرمات حدود ضمن يتحرك مادام بمصداقيتيا يتصل
 بمقدار المفظي بشكميا تتميز ال ألنيا آخر، ِإلى راو من وسيولة بيسر عادة وتنتقل. معاً 
 األحيان من كثير في تتخطى فإنيا ولذلك السردية، وُمتخمِّبلتيا األساسي بنسقيا تتميز ما

 رواتيا أمام التنقل ويتيسر الحركة تسيل عندما والسيما والثقافية لمغويةا الحدود
 .الراىن العصر في كما وجميورىم

 عن كثيراً  تختمف ال التي الشعبية، الحكاية موضوعات يميز ما أىم من كان وربما"
 خمفية تفترض أنيا والكتابة، القراءة تعرف ال التي المجتمعات فيmyths) ) األساطير

 وتوضع. باآللية الناس وصبلت القبمية باألصول المتصمة واألفكار المعتقدات من ةمعين
 العالم إلى والرحبلت والعجائب المغامرات حول عادة وتدور الحيوانات ألسنة عمى غالباً 

 " (4).أحياناً  بالحيوانات الجنسية والصبلت الزواج وعبلقات اآلخر،
 كثيرة روايات وليا بعيد، زمن منذ سينُ  الذي المؤلف مجيولة الشعبية والحكاية

 ليا فإن ذلك ومع. مستمر تغير حالة في إنيا أي الجميور، لدى ومقبولة صالحة كميا
   المختمفة، اـرواياتي وتتبع دراستيا ويمكن بسيولة، تمييزىا يمكن لمعقدة أساسية بنية

 .والمكان الزمان في ورحبلتيا
 انشعثى انتراث حفظ أسانٍة

 البشرية المختمفة، التغيير لعوامل عرضة لذلك وىو شفوي، أدب عبيالش األدب
 التي مادتو مثل ومادة. دوماً  بالضياع ميدد فيو الذاكرة في ُيختزن وألنو. والمادية والطبيعية

                                                           

(2 ) http://www.arab-ency.com/ar 
 151 ص، المرجع السابق ( 3)

. والعرف والفن، والدين، والفمسفة األساطير تطوير ف  األبحاث: بدائيةال الثقافة. 1429 بى. إى تايمور، (4)
 44 ص،  سابق مرجع،
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 مبلذ يكون مدون سجل بيا يحيط أن دون من تدرس أن يمكن ال مستمر تغير حالة في تظل
 طبيعتيا حول متماسكة نتائ  إلى والوصول مناقشتياو  وتحميميا تفحصيا في الدارسين
 الرغم عمى أنو والواقع .اإلنساني الثقافي اإلنتاج ألوان من بغيرىا وصبلتيا وتطورىا ووظيفتيا

 تطور وقد. قرون ثبلثة من يقرب ما منذ إال وتدوينو بجمعو ُيبدأ لم فإنو الشعبي، األدب قدم من
 اتسم ما كل فييا ظفر التي الرومانسية الحقبة في ذروتو ليبمغ ومضموناً  شكبلً  الجمع ىذا

 .ذلك غير أم فناً  أم أدباً  أم موسيقى أكان سواء كبير باىتمام الشعبي بصفة
 تقدم أن العشرين القرن من األخيرة العقود في المطورة الحديثة التقنيات استطاعت كما

 المناى  أحدث وتطبيق ميمووتح وتصنيفو وتسجيمو وتدوينو جمعو مجاالت في ُجمى خدمات
والسيميائية  structural البنيوية الدراسة عن فضبلً  دراستو، في interdisciplinary المتداخمة

  semiotic واإلثنولوجيين األنثربولوجيين سجبلت فإن وكذلك. معناىا( (ما لو 
(Anthropologists and Alatnologian) توساعد المجال ىذا في جميمة خدمات قدمت 

 لمدراسات " وكان  ٔوقضايا ومسائل أطر من الشعبي باألدب يتصل مما الكثير فيم عمى كثيراً 
 المشابيات تقديم في ميم دور القديمة، والمبلحم والجديد، القديم العيدين بأسفار المتصمة
 كان الذي األدب ىذا لدراسة -وسواىا والدينية والثقافية االجتماعية- العامة واألطر والظروف

 العمل وفي الجنود، معسكرات وفي الطويمة، البحر رحبلت في مؤنس خير قريب، عيد حتى
 ينضب، ال معين اليوم وىو. الجماعية المسيرات وأثناء الطويمة، الشتاء ليالي وفي الجماعي،
 المعاصرة الحضارة بمادية ونفوسيم أرواحيم تضيق الذين والفنانين لمكتاب إليام ومصدر
 إلى قادتو التي أجداده خطى فييا يتممس المعاصر اإلنسان إلييا يفيء وواحةٌ  قيقة،الد وتقنياتيا

 ٕ كونية" قرية غدا الذي اليوم عالم ييددىا التي ىويتو ومنحتو اليوم، ىو حيث
 :الفصحى العربية بالمغة التراث حفظ أساليب -ٔ

 وىي الشعر لغة وىي المجيد، القرآن لغة وىي العرب لغة ىي الفصحى العربية المغة 
 جمعاء العربية الدول شعوب بين والتخاطب التفاىم لغة
 :العامية المغة التراث حفظ أساليب -ٕ
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 في مجالسيم في بيوتيم، في الناس لغة ىي الفصحى، المغة ربيبة ىي العامية المغة
 واختيار النحو بقواعد والتقيد باأللتزام، وعناء تكمٍف، دون اليومية تعاممتيم وفي أعماليم،

 الشعبية الحكايات وكتابة. البسطاء الناس متناول في يكونُ  ال قد الصحيحة العربية لمفرداتا
 الشخصيات وتصوير الحدث وصف في العبارات ودقة المصداقية من نوعا يعطييا العامية بالمغة
 الناس عامة من واألستمتاع لمفيم قريبة تكون بالعامية المدونة الحكايات .طبيعتيا اختمف عمى
 ٔ .تكمف و عناء دون الناس لمشاعر لوصوليا أكثر مسمية تكونو 

 شفيًيا المسموعة بالمغة التراث حفظ أساليب -ٖ
 في الصغار القراء متناول في تكون ال أن يجب التي خصوصياتيا ليا الحكايات بعض -أ

 ىذه تروى وعادة فاضحة، بصورة الجنسية الممارسات بعض توض  الحكايات وىذه. السن
 والصبايا الشباب لممستمعين الجنسي التثقيف بقصد ت؛الحكايا

 األستعانةِ  دون جيل بعد جيل الرواة ذاكرة في حفظو يجب الحكايات من النوع ىذا -د
 أعمال من األجداد بو قام ما وأخذ منيا، والتعمم الجدد العرسان إلى تصل ال كي بكتابتيا

 ٕ.  المستقبمية حياتيم في ليم قدوة مقبولة غير
 والصورة بالصوت بالتوثيق التراث حفظ أساليب -٘
 األمكانيات لدييا ستديوىات في تسجيل أشرطة عمى الشعبية الحكايات تسجيل يمكن -أ

 حفاظاَ  وذلك، الحكايات ىذه إلييا تنتمي التي الميجات يتقنون أناسٍ  بصوت وذلك. التقنية
 األندثار إلى طريقيا في ىي التي الميجات عمى
 من الناس وانتقال والتعميمي المدني لمتطور راجع ىو المحمية الميجات ضياع إن -ب

 الجديدة السكنية والمدن العمراني التطور وكذلك .آخر إلى حي من و أخرى إلى قرية
 
 
 

 انًراجع

 والفـن، والـدين، والفمسـفة األسـاطير تطـوير فـي األبحـاث: البدائيـة الثقافة. بى. إى تايمور،
    ٜٗٚٔ ، والعرف

                                                           

 .111 ص القاهرة، المعارف، دار العرب، لسان منظور، ابن  مكرم بن محمد الدين جمال الفضل وأب   1

 .53 ص سابق، مرجع والدين، الدنيا أدب البصري، حبيب بن محمد بن عم  الحسن أبو      1



 ٕٕٓ 

 جيرســي نيــو واليــة ، والغربــي الشــرقي الفكــر والــدين، الفمســفة قــاموس إل، دابميــو يــس،ر   
  ، ٖٕٓٓ ، األمريكية

 ، لمثقافـــة العمميـــة النظريـــة Bronislaw Malinowski مالينوفســـكي برونيســـبلف    
   ، ٜٗٗٔ ، يوغسبلفيا

 غيــر اهدكتــور  رســالة ناصــر، بــن منصــور:  الشــعبية الحكايــة نمــر، عبــدالرحمن عمــر    
  ، فمسطين القدس، ، منشورة

 الجزائـر المطبعيـة، لمفنـون الوطنيـة المؤسسـة ، جزائريـة أمثال الحميد، عبد ىدوڤة بن      
(ٜٜٖٔ ) 

 عـــالم مجمـــة واالجتماعيـــة، التاريخيـــة والتحـــوالت الشـــعبية االداب ، أيـــوب عبـــدالرحمان    
  ، الكويت األول، العدد ،ٜٙٛٔ الفكر،

 إبـراىيم الفضـل أبـو محمـد تحقيـق األمثـال، جميرة سيل، بن الحسن ىبلل أبو العسكري    
  ، القاىرة ،(ٜٗٙٔ) الحديثة، العربية المؤسسة قطامش، المجيد وعبد

 الســـــنوي االســـــتعراض مجمـــــد فـــــي" لمثقافـــــة اإلنســـــانى التكيـــــف"  توماســـــيمو مايكـــــل      
  ، ٜٜٜٔ ،.لؤلنثروبولوجيا

" البشــر؟ غيــر مــن الرئيســيات فــي الثقافــة"  W. C. McGrew مكجــرو ســى دابميــو    
  ، ٜٜٛٔ  لؤلنثروبولوجيا، السنوي االستعراض

 ٓ٘ص ، ٜٜ٘ٔ ، المعرفة عالم سمسمة ، العربي الشعبي التصوير قانصو، أكرم.د    
 تــونس، العربيــة، لمثقافــة الشــاممة الخطــة والعمــوم، والثقافــة لمتربيــة العربيــة المنظمــة     

ٜٜٔٙ،  
 الفمســطينية المؤسسـة مـواطن ، واليويـة التـراث و الثقافــة فـي دراسـات ، كنعانـة شـريف    

   ،ٕٔٔٓ ، فمسطين ، اهلل رام الديموقراطية، لدراسة
– واألسـتيبلك الثقافـة كتـاب الخمـي ، مجتمعـات في االستيبلكية الثقافة مدن، حسن      

  ،ٜٜٗٔ واإلعبلم، الثقافة دائرة الشارقة، ،-ندوة
 
 

 انًهخص 

يتناول ىذا الفصل مدخل نظري الي موضوع البحث من خبلل التعريف بالثقافة وكيف 
، وكذلك النتاج لمتعمامة أو المنقولة إجتماعياً أنيا تمثل مجمل طرق توافق بني اإلنسان ا



 ٕٕٔ 

التراكمي لمجمل موجات اإلبداع واإلبتكار التي تتناقميا أجيال الشعب الواحد وتشمل بذلك كل 
ع في الفنون واآلداب والعبلقات اإلنسانية والعادات والتقاليد الشعبية والُعرف مجاالت اإلبدا

والمعتقدات والقيم والرموز والطقوس واألسطورة ونعرج عمي خصائص الثقافة والتي تتميز 
باالستقبللية واالستمرارية والتعقيد ثم االشباع والكتييف والتكامل وننتيي الي عبلقة الثقافة 

اال وىو التراث الشعبي وتعريفو ومفيومو وسمات وخصائص التراث الشعبي  بموضوع البحث
والتي تتمثل في المغة والموضوع والشكل ومن حيث استخدامو لموسائل المتاحة لمتعبير عن 

. د فيذا األدب تطفو فوق سط  الزمنموضوعاتو وكذلك العفوية والتمقائية وأخيرًا التراثية والخمو 
بلقة األدب الرسمي بالشعبي واتصال االدب العربي بغيره من اآلداب وتناول الفصل كذلك ع

االخري وكيف انيا عبلقة تبادلية من خبلل اعتماد األدب الرسمي عمي االدب الشعبي واعتباره 
، وتناول الفصل كذلك أصول قوة وتواصل وجداني لؤلدب الرسمي الموروث الشعبي مصدر

ين أصولو وتطوره ألن كل مجموعة من الناس ليا وتطور التراث الشعبي وصعوبة الفصل ب
أدبيا الشعبي الخاص بيا ويتناول الفصل كذلك وظائف التراث الشعبي ومنيا الوظيفة الجماعية 
وترسي  القيم والمعارف الثقافية ونشرىا وكذلك الوظيفة النفسية والعاطفية والوظيفة النقدية 

ل الشعبية ومن أشكال االدب الشعبي التي تناوليا التربوية والتي تتمثل في شكل جمي في األمثا
الفصل األغنية الشعبية والببلدا وىي شكل تعبيري ظير في أوروبا في العصور الوسطي واستمر 
حتي االن وأيضًا تناول الفصل المسرحية الشعبية والحكاية الرمزية وأخيرًا الحكاية الشعبية 

ل بأساليب حفظ التراث الشعبي والتي تنوعت مابين . وتختتم  الفصامحور البحث الذي بين ايدين
الحفظ عن طريق المغة العربية الفصحي حيث تسيل المغة الفصحي لكل الناطقين بالعربية من 
دراسة الحكاية الشعبية وكذلك حفظ التراث بالمغة المزدوجة الفصحي والعامية معًا وايضًا أساليب 

بلل الرواه من كبار السن والنساء وفي مجالس حفظ التراث بالمغة المسموعة شفييًا من خ
الرجال في جمسات السمر كما يمكن حفظ التراث الشعبي بالتوثيق بالصوت من خبلل تسجيميا 
في استديوىات متخصصة بأصوات رواه متخصصون في االلقاء والميجة التي ىي في طريقيا 

يسعي اليو الباحث من خبلل  مالبلندثار وأخيرا يمكن حفظ التراث بالصوت والصورة معًا وىو 
 ىذا البحث .


