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جُانل ألابهاد ؤلاوعاهُت والاحخمانُت التي حععى للخهبير نً مشاٗل الُشد في 
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investment of popularliteraturewithinitsheritagecontextsprovides 
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 توطئة: 

مهه في الهادة مُاهُم لطُٓت به، ٗىهه ًَ ْىلي نىذما ًزٖش ألادب الشهبي وعخدػش 

ت مالُت مادام هخاحا ٌهبر نً  جلٓائي ًيخٓل بشٙل شُاهي مً حُل بلى حُل، وال غشوسة إلاهَش

ولهله مً  خبراث ؤلاوعان وؤخاظِعه ومشانشه بلًت نامُت ًُهمها اإلاجخمو بٙل ؤؾُاَه،

ىٍ نىذ هزا اإلاطؿلر )ألادب الشهبي ُاث الىاحب اإلانهجي الْى ِ ؤو حهٍش (  مً ؤحل بًجاد حهٍش

 جػبـ خذوده.

ب مً لُكين "ؤدب" و "شهبي" جخطظ الشاهُت مهنى ألادب الشعبي :  مطؿلر مٖش

، ًٓىٛ مدمذ ظهُذي خىٛ حهٍشِ ألادب: "رلٚ ال٘الم  ألاولى التي جدعم بالهمىم و الشمٛى

ٗاجب ؤو  ُو اإلاعخىي مً شهش ؤو هثر ضادس نً ؤدًب،  شانش وخاغو إلاىؿٔ لًىي الُني الجمالي َس

هت وحمالُت  1َني مهين َاألدب الشهبي ٌعخىي مو ييره مً ألادب في هزه الطُاث: مً َس

 وخػىم للمىؿٔ الُني واللًىي.

ت اإلاىخمُت بلى بلذ واخذ  ؤما لُكت "شهبي " َميعىبت بلى الشهب الزي هى اإلاجمىنت البشٍش

دخ٘مىن بلى ْاهىن وا خ مخىاه في الٓذم، وؤضل واخذ، ؤو ؤسع واخذة، ٍو ىن في جاٍس شتٗر خذ، َو

هجذ ؤن ؤٛو مهاوي الشهبُت جٙىن في الاهدشاس، وبما ؤن الشهىب جمخذ » ًٓٛى مشس ي الطبام : 

خها بلى حزوس نمُٓت مخىاهُت في الٓذم، لزا َةن اإلاهنى الشاوي للشهبُت ًٙىن في الخلىد،  في جاٍس
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يء ال بذ ؤن ًدعم هزا الص يء باالهدشاس ونلُه َةن ٗلمت الشهبُت نىذما هؿلٓها نلى ؤي ش 

 (2) «.والخىصم والخبانذ اإلاٙاوي والضماوي، وبمطؿلر ؤخش الخذاٛو والترازُت 

َشهبُت الص يء ال حهني اجطاَه باالبخزاٛ وؤلاظُاٍ والػهت، وبهما حهني الاهدشاس 

شهبىي والزًىم والخذاٛو بين ٗل ؤؾُاٍ الشهب، ًٓىٛ مدمذ ظهُذي: " بن الشهبي يير ال

والشهىبي، َالشهبي ما اجطل اجطاال وزُٓا بالشهب، بما في شٙله، وبما في مػمىهه، وؤي 

، َهاداث ٗل شهب 3«مماسظت اجطُذ بالشهبُت حهني ؤنها مً بهخاج الشهب ؤو ؤنها ملٚ له

بت مً  ل هخاحاجه الٓىلُت واإلاادًت ملٚ له، ألنها هابهت مً وحذاهه ٍْش وجٓالُذه وؾٓىظه ٗو

شاده في خالي ؤلاهخاج والخلٓي، جٓٛى هبُلت ببشاهُم: "بن ألادب الشهبي ًيبو مً الىعي هُىط ؤَ

 (4) والالشهىس الجمعي".

َاألدب الشهبي في الخُٓٓت هى مً بهخاج َشد ؤو ؤَشاد ٌشٙلىن شهبا ؤو ؤمت، ألهه مً يير اإلامً٘ 

لُشدي هى ألاضل زم ًلٓى ؤن ججخمو ألامت ٗلها ٗي جالِ خٙاًت، ؤو جطىى مشال، بهما ؤلاهخاج ا

وفي ٖخاب )شكاًا الىٓذ وألادب( وسد  ْبىال بين ؤَشاد الشهب مما ٌعهل اهدشاسه وجذاوله.

حهٍشِ لألدب الشهبي بإهه "راٖشة الشهىب، وونيها الشُىي اإلادٙي، واإلاشآة التي حه٘غ بطذّ 

اإلااض ي بٙل ما ًىؿىي نلُه مً جٓالُذ وناداث احخمانُت، وؾٓىط دًيُت، ومشانش َشدًت ؤو 

 (5)حمانُت". 

ذد ماهُت ألادب الشهبي بال ؤن َ٘ٙل مطؿلر خاٛو الذاسظىن جٓذًم حهٍشِ حامو ًد

رلٚ لم ًخم، وهى ؤمش ؾبُعي في معإلت جىخُذ اإلاطؿلخاث هكشا ألظباب نذًذة، منها ما ٌهىد 

بلى سئٍت ٗل باخث ممً اهخمىا باألدب الشهبي، ومنها ما ٌهىد بلى مادة ألادب الشهبي هُعها وما 

زلٚ ٗىنها ُت واظهت، واهدشاس  جخميز به مً ينى وحشهب وشمىلُت لٙل اإلاجاالث، ٖو راث خٖش

هائل ما ًجهلها جدمل ٖشيرا مً الذالالث وألاوحه، ما حهل الذاسظين ًىٓعمىن خُالها بلى 

 اججاهاث وآساء نذة لهل ؤبشصها اججاهاث زالزت ًمً٘ خطشها َُما ًإحي: 

 الاتجاه ألاول: 

راجُت ؤصخاب هزا الشؤي اهخمىا بمدخىي ألادب الشهبي "رلٚ ألادب اإلاهبر نً 

الشهب، اإلاعتهذٍ جٓذمه الخػاسي الشاظم إلاطالخه، ٌعخىي َُه ؤدب الُطخى، وؤدب 

الهامُت، وؤدب الشواًت الشُاهُت، وؤدب اإلاؿبهت، وألازش اإلاجهٛى اإلاالِ، وألازش اإلاهلىم 
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ورهب الباخث نض الذًً حالوجي اإلازهب هُعه خين هكش بلى هزا ألادب الشهبي ( 6)اإلاالِ"

 (7)نً مشانش الشهب في لًت نامُت ؤو َطخىبىضُه اإلاهبر 

َإصخاب هزا الاججاه ًشون ؤن ألادب الشهبي هى ٗل ما نبر ؤخاظِغ الشهب وناداجه 

خه دون الىكش بلى لًت ؤلابذام َُه، وهي الشئٍت هُعها التي ًزهب بليها الذاسط  ومهخٓذاجه، وجاٍس

تربى ظهُذي مدمذ خين نّذ "ألادب الشهبي سباؽ وزُٔ بٙل ؤمت ًى  ترنشم بجىاسها، ٍو لذ مهها ٍو

جتر ٗل الخُاة خلىها ومشها بال جباؾا شغو مً زذيها، ٍو  .( 8)في جشبتها، ٍو

يزه نلى مىغىم ومدخىي اإلاادة         َهى بهزا لم ًُٓذ هزا ألادب بلًت بهما ضب جٖش

ت جداَل نلى مىسور ألامت ومٓذساتها الشٓ اَُت الشهبُت وما جمشله مً ُْمت ؤدبُت وخػاٍس

خه واهخماءه. ت التي حهذ ضمام ؤمان ًدُل للشهب هٍى  اإلاشتٖر

ٖما ؤغاٍ لخػش خلُدُم ؤشٙاال ؤخشي مً ألادب الشهبي في الهطش الشاهً خُث ْاٛ: "نىاضش 

ذ الخاغش منها: ألادب الهامي اإلاسجل، ؤو اإلازام نبر وظائل ؤلانالم اإلاخخلُت:  مهمت في الْى

خذاوله الىاط اإلاؿبهت، ؤلارانت، الخلُضة، اإلا عشح، العِىما، َهى ؤدب شهبي مسجل ومذون، ٍو

 (9)نلى الىظائل الخ٘ىىلىحُت اإلاخؿىسة"

َهى بهزا ٌشير بلى الذوس الزي جادًه الىظائـ الخ٘ىىلىحُت الخذًشت في اإلاداَكت نلى ألادب 

زا ؤشٙاٛ الخهبير الشهبي  –نلى وحه الخطىص  –الشهبي  ونلى مكاهش الترار ألاخشي ٖو

خخلُت، ٖما ؤشاس ؤًػا بلى ألادب الشهبي اإلاهشوٍ اإلاالِ، واظدشهذ بشبانُت مً سبانُاث اإلا

 الشُخ نبذ الشخمان اإلاجزوب، والتي ًٓٛى َيها: 

 اللي حب الطلبة نحبوه    *   ونعملوه فوق الراس عمامة

 (10واللي كره الطلبة نكرهوه   *    حتى  ليــوم  القيامــــــــــــــــــــة)

 الاججاه الشاوي:

ؤما الٓائلىن بهزا الشؤي َٓذ اهخمىا بهىطش اللًت نلى خعاب الهىاضش ألاخشي اإلاٙىهت 

لخهٍشِ ألادب الشهبي، وهم بزإ ْذ اهخمىا بالشٙل خالٍ الزًً اهخمىا باإلاػمىن، َهم 

ًشون ؤن "ألادب الشهبي ألي مجخمو مً اإلاجخمهاث ؤلاوعاهُت، هى ؤدب نامُتها الخٓلُذي 

 (11) شُاهي، مجهٛى اإلاالِ، اإلاخىاسر حُال نً حُل"ال

ُاث ٖشيرة  مً خُث ٗىهه  يزه نلى اللًت َةهه ًلخٓي مو حهٍش َهزا الخهٍشِ نلى الشيم مً جٖش

ًدىاْل مشاَهت مً حُل بلى حُل مو حهل مالُه في ألايلب ألانم، لعهىلت اهدشاسه في ألاوظاؽ 
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الخمُذ بىساًى نىذ خذًشه نً الشهش الشهبي  الشهبُت اإلاخخلُت ومً هزا ما رهب بلُه نبذ

الزي ًىظم نادة بالجمهُت، ًدىاْل شُاها، ًٙىن مجهٛى اإلاالِ، ًشجبـ بوشاده واسججاله 

 (.12) باإلاىاظباث الاخخُالُت

َهى بن لم ًزٖش لًت الشهش الشهبي بال ؤهه ًُهم غمىا ٗىنها نامُت مىاظبت إلاكاهش الاخخُالُت 

ً.والاسججاٛ، والاهخٓاٛ   العلغ بين ؤَشاد اإلاجخمو دون ؤن ًدخاج بلى ال٘خابت والخذٍو

 الاتجاه الثالث: 

يبو  ا بٓػاًا الشهب، ٍو ًشي ؤصخاب هزا الشؤي ؤن ألادب الشهبي ًشجبـ اسجباؾا نػٍى

مً داخله لُهبر نً ؤخاظِعه ومشانشه في ٗل حىاهب خُاجه اإلاػِئت واإلاكلمت بما جدمله مً 

ٗاث  ُا إلادمذ دالالث نمُٓت في خش اإلاجخمو وظ٘ىاجه، وفي هزا اإلاىخى ؤوسد مدمذ ظهُذي حهٍش

اإلاشصوقي ًٓٛى َُه: "باليعبت بلُىا هدً الهشب ًخمشل ألادب الشهبي نىذها في هزه ألاياوي التي 

جشدد في اإلاىاظم وألاَشاح و ألاجشاح، وفي اإلاشل العائش، وفي اللًض، وفي هزه الىذاءاث اإلاسجىنت 

لعلو وييرها، وفي الى٘خت والىادسة، وفي ألاظاؾير التي جٓطها العجائض، والٓطت واإلاىكىمت نلى ا

لت ٖإلِ لُلت ولُلت، وفي العير ٖعيرة بني هالٛ، وفي الخمشُلُاث الخٓلُذًت"  (.13) الؿٍى

ومً خالٛ ما جٓذم َةن ألادب الشهبي هى مجمل الُىىن الٓىلُت الخلٓائُت، هٓلذ بلًت 

وبشٙل شُاهي، وهي حهبير نً جُانل ؤلاوعان مو الؿبُهت ومو نامُت مً حُل بلى حُل، 

ه وؤخاظِعه اإلاخخلُت، وبهزا ال  جا لخبراث ؤلاوعان، ومهاَس ؤلاوعان، َُٙىن ألادب الشهبي جخٍى

ٌعخؿُو ؤخذ ؤن ًذعي ببذام ؤو جإلُِ ؤي مىسور شهبي، سيم ؤن هزا ال ًىاْؼ الٓٛى بن 

في بِئت ؤو صمً ما، هدُجت ججشبت شخطُت لُطبذ مبذنا ْذ وغو حجش ألاظاط لٓطت ؤو مشل 

ض جمشل  ت ماء، والذوائش اإلاخالخٓت لهزا اإلاٖش ض الذائشة نىذ سمي حجش في بٖش هزا ألاظاط ٖمٖش

ٗاث الجماهير الشهبُت نبر بِئاتها اإلاخخلُت، ونطىسها اإلاخالخٓت، ونبر ؾبُهت ججاسبها  مشاس

 وهُعُاتها اإلاخخلُت .

م ألادب الشهبي ال بذ ؤن ال وًُل مطؿلخا شام لذي ومادام الخذًث نً مُهى 

اإلاهخمين بالترار الشهبي نمىما، وهى مطؿلر َىلٙلىس الزي بذؤ اظخهماله في ؤوسبا ومنها اهخٓل 

  LOREوحهني: الىاط ؤو الشهب و FOLKبلى الهالم الهشبي، وهى مطؿلر ًخٙىن مً شٓين: 

اط ؤو خ٘مت الشهب، وؤٛو مً ظاّ هزا وحهني: مهاٍس ؤو خ٘مت ومً زمت َهى: مهاٍس الى

لُام حىن جىمض" خالٛ الهام -باجُاّ حمُو اإلاطادس -اإلاطؿلر في  6481هى الهالم ؤلاهجليزي"ٍو
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ذ اخخاس هزا اإلاطؿلر لُذٛ نلى دساظت  ت، ْو خؿاب وحهه بلى مجلت '' ري بًشِىُىم '' ؤلاهجليًز

ذ اهخٓلذ حعمُت الُىلٙلىس  الهاداث اإلاإزىسة، واإلاهخٓذاث الشهبُت، ًٓٛى الخلي بً الشُخ: "ْو

ذث مً الًشب، وال ًضاٛ ٌعخخذم مً ْبل  بلى اللًت الهشبُت غمً الخإزيراث الشٓاَُت التي َو

نذد ٖبير مً ال٘خاب الهشب، والظُما في الصخاَت، وؤلارانت واإلاعشح، مما ؤدي بلى اهدشاس 

 (14)ً الهشبي"مطؿلر َىلٙلىس في الخُاة الُىمُت مً ْبل الهامت في الىؾ

والُىلٙلىس ٌشمل الُىىن الٓىلُت ويير الٓىلُت، مً ؤظاؾير، ومهخٓذاث وناداث، 

وؾٓىط، ًٓٛى ؤخمذ نلي مشس ي "بن الُىلٙلىس هى الُىىن واإلاهخٓذاث، وؤهماؽ العلٕى 

ت ؤو ؤلاشاسة ؤو ؤلآًام  الجمهُت التي ٌهبر بها الشهب نً هُعه ظىاء اظخخذمذ الٙلمت ؤو الخٖش

 (15)ـ ؤو اللىن، ؤو حشُ٘ل اإلاادة، ؤو آلت بعُؿت"ؤو الخ

َمً خالٛ حهٍشِ نلى مشس ي َةن الُىلٙلىس ؤنم مً ألادب الشهبي ألهه ٌشمل الُىىن  

الٓىلُت، مً شهش ومشل، وخ٘مت، وؤظؿىسة، وخشاَت، وييرها ٖما ٌشمل الهاداث والخٓالُذ، 

ظ الشهبي، وييرها. ومً مكاهش اه ٗاث، والْش خمام الذاسظين الهشب بمطؿلر والؿٓىط والخش

الُىلٙلىس ؤن قهشث مطؿلخاث نذة جٓابل هزا اإلاطؿلر مشل: ألادب الشهبي، الترار الشهبي، 

 اإلاإزىساث الشهبُت، ولهل ألاخير هى ألاْشب هكشا لهمىمه، وشمىلُخه.

 أهمية ألادب الشعبي

ؤْل ُْمت ٌعىد الانخٓاد بإن ألادب الشهبي ؤدب ظؿخي وظارج ونذًم الجذوي، َهى 

وؤهمُت مً ألادب الشظمي، مخجشدا مً ؤًت ضُت مدترمت ؤو َىُت، وهى بزإ ظلهت جخذاٛو بين 

ٔ اظخمشاس الُ٘ش  الهامت وبعؿاء الٓىم ومدذودي الُهم، بل بن هىإ مً ًشاه نٓبت في ؾٍش

ت.  وجؿىس البشٍش

تي جخذم الىضِ وللىُل مً هزا اللىن ألادبي اخخلٔ بهؼ الباخشين مجمىنت مً الاتهاماث ال

الزي وهخىه به، َمنهم مً ًشي ؤن الؿبٓت الهلُا مً اإلاجخمو ال نالْت لها بالترار الشهبي 

اع ومطؿُى مدمذ  ذ ٖخب خعين مكلىم ٍس لعُؿشة الؿابو الُشدي نليها، وسقي زٓاَتها، ْو

اث ال "مً اإلاهٓٛى الزي ال ًخخلِ َُه ازىان ؤن ؤدب لًت مً اللً :الطباحي في مٓذمت ٖخابهما

ًمً٘ بداٛ مً ألاخىاٛ ؤن ٌعذ خاحت حمُو الؿبٓاث ناليها وظاَلها وناإلاها وحاهلها، ولزلٚ 

وشإث آلاداب الشهبُت لخٙىن في مخىاٛو َهم الهامت، حعًُها بَهامهم، وال جيبى ننها ؤرواْهم و 

 16نٓىلهم"
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ت، وألاخشي  خُت،  ولهل اإلاالخل لهزا الشؤي ًشي ؤهه ًدمل مًالؿخين، ؤوالهما ٍَ٘ش جاٍس

ٓه البىاقي ًٙىن ألادب الشهبي مً  َاألولى جخمشل في بلخاّ ألادب الشظمي بالؿبٓت الهلُا، وبؿٍش

هطِب الؿبٓت العُلى، والٓعمت بهزا الشٙل غيزي ألن الؿبٓت الهلُا هي ألاٖثر ينى ال ألاٖثر 

هُت َجاءث في ْىلهما: زٓاَت، و الؿبٓت العُلي هي ألاٖثر َٓشا ال ألاْل زٓاَت. ؤما اإلاًالؿت الشا

َهي جىحي بإن آلاداب الشهبُت « "لزلٚ وشإث آلاداب الشهبُت لخٙىن في مخىاٛو َهم الهامت 

حاءث مخإخشة نً ألدب الشظمي في خين ؤن اله٘غ هى الصخُذ، ألن ألادب الشهبي ْذًم ْذم 

 .(17)الشهىب هُعها"

مادًت جىصم وجٓعم بين الؿبٓاث  ولهله مً يير الالئٔ ؤن هىكش بلى الشٓاَت نلى ؤنها ظلهت 

الاحخمانُت، َالشٓاَت َ٘ش، والُ٘ش سوح اإلاجخمو و مادام الترار حضءا مً الشٓاَت َال ًيبغي ؤن 

ت تهم ٗل ؤبىاء  ، واإلاهَش هلخٔ هزا الترار بإهاط دون ييرهم، َالترار الشهبي مجمىنت مهاٍس

الشهبُت ( نالْت خمُمت بر ال ًمً٘  اإلاجخمو دون جمُيز، َالهالْت بين الشٓاَخين ) الشظمُت و 

دشاسد ْاٌغ: "جىحذ الخُاة الشهبُت والشٓاَُت  الُطل بُنهما َٙل منهما ج٘مل ألاخشي ًٓٛى ٍس

في جُ٘يره ؤو شهىسه ؤو جطىساجه لعلؿت  -ٖدامل للشٓاَت -الشهبُت دائما خُث ًخػو ؤلاوعان 

ن العلٕى الشهبي و العلٕى يير اإلاجخمو و الترار. َُي داخل ٗل بوعان شذ و حزب دائما بي

ُان مخماًضان و ل٘نهما مخٙامالن ؤخذهما َشدي و ألاخش شهبي ؤو  الشهبي، ًيخج ننهما مْى

ا بالترار  18حماعي" ذ راجه اسجباؾا غشوٍس َمً ًيخمي بلى ؾبٓت الشٓاَت الشظمُت مشجبـ في الْى

با ؤو مٓؿىم ضلت الشهبي، وبن جُاوجذ الهالْت بِىه و بين نىاضش هزا الترار، َهى  لِغ يٍش

بالشٓاَت الشهبُت. َالشٓاَت التي حعمى سظمُت ال جخخلِ نً الشهبُت بال في ؤمىس جخظ 

 الشٙل، َالشٓاَخان مخأصسجان في البىاء الشٓافي ال٘لي للمجخمو.

لٓذ ظادث هكشة مُادها ؤن ألادب الشهبي مشجبـ بمكاهش الخخلِ، وؤن اإلايشًلين به 

بت خُىا وفي مىغو ؤنذاء للشٓاَت الشظم ُت و خؿش نليها، وه٘زا وغو هزا الًُ في مىغو الٍش

الاظتهضاء خُىا آخش، وؤضبذ ٖإهه ٌهني الهبىؽ، والاهدذاس، والجهل، والخخلِ، َطاس مً الالصم 

ؤن جصدر هزه الُ٘شة التي مُادها ؤن ألادب الشهبي هى رإ الزي ٌهالج مىغىناث جخهلٔ 

وهي الصجانت، وال٘شم، والؿهش، والخب،والىبل وهي ضُاث ال بالؿبٓاث الٙادخت مً الشهب 

جخظ ؾبٓت بهُنها، بل جىؿبٔ نلى الشهب بٙل ؾبٓاجه، ومادام ألامش ٖزلٚ َاألدب الشهبي 

ًٓذم لخلٚ الؿبٓاث حمُها، َلِغ َشغا نلى الًُ ختى ًطير شهبُا ؤن ًبٓى مدطىسا في 
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ازش َيها  ؾبٓت بهُنها، وبهما مً خٔ مبذنه ؤن ًبني نالْاث بؿبٓاث ؤخشي ًطل بليها بُىه ٍو

خإزش بها.  ٍو

ت نلمُت ؤهه ًخظ حمُو َئاث الشهب، ولِغ خ٘شا  بن ما ًميز ألادب الشهبي ٖمهَش

ت خاضت، واإلاؿلىب مً اإلاهخمين بذساظت الترار الشهبي ؤن ٌهملىا  نلى ؾبٓت خاضت ؤو مهَش

لخٙىن في معخىي اإلاىاهج التي حاهذًً نلى حمو هزا الترار، وؤن ًؿىسوا ؤظالُب دساظخه 

جدشص ألامم اإلاخدػشة نلى جؿبُٓها ال ؤن ًىحهىا له الاتهاماث التي جبرس الهشوب والخخلي نً 

 ساَذ مهم ومدىسي في هٓل الشٓاَت الخاضت باألمت.

ٗان بهؼ الذاسظين ْذ اتهم ألادب الشهبي بإهه ؤدب الؿبٓت الذهُا  َةن هىإ  -ٖما ظبٔ–وبرا 

دساظخه، وال ٌصجو نلى حمهه بذجت خشُتهم مً مذاهمت الهامُت للًت مً ٌهشع نً 

الُطخى، وجدل مدلها، َخػُو بزلٚ اللًت الُطخى ٖما جػُو آدابها، َخُٓذ ألامت الهشبُت ؤهم 

 .(19)نىطش مً مٓىماتها، وهى نىطش اللًت 

ٗان ألامش ٖزلٚ لهمل ها         الء نلى سظم واإلاخإمل في هزه الىكشة بجذ ؤنها ظؿدُت، َلى 

ا له ُْمت نالُت،  خـ للًت الهامُت وآخش للُطخى بدُث ال جلخُٓان بال لخطىها مها جشازا خػاٍس

خ، ولم وعمو ًىما ؤنها صاخمذ  ت في الخاٍس ٖما ؤن الهامُاث لِعذ ولُذة نطشها، بل هي غاٍس

 الُطخى ؤوخلذ مدلها، وهى ما ًُىذ هزا الضنم. 

ُا مهاٖعا بمهنى ؤن وفي ظُاّ الخذًث نً الهامُت ًم٘ ِ مْى ً ؤلاشاسة بلى ؤن هىإ مً ْو

ا، ًٓٛى  الهامُت هي التي ًجذ َيها ٗل مً ؤَشاد الشهب غالخه َُىذَو بليها مخلُٓا ومخزْو

"َمً الؿبُعي ؤن ًٙىن الشهش اإلاىكىم بلًت اإلاخاؾبت ؤخب بلى  :مُخائُل وهُمت في هزا الشإن

ه وؾبٓا لهشوع  ْلبه )ؤي ْلب الشهب ( وؤَهل في سوخه مً رلٚ اإلاىكىم بلًت ظِبٍى

. َالىاْذ ًكهش مً خالٛ هزا الىظ ؤن الهامُت ؤْشب بلى الشهب مً اللًت 20الخلُلُت"

ت التي جخطانذ مً  الُطخى، وفي هزا اإلاهنى ًٓٛى خىا الُاخىسي: "الشهش هى الىًمت السخٍش

الشهشي بلًت الخُاة التي هي مشآة الٓلىب والىُىط، وحهبر ننها الشُاه، وؤخعً ما ًٙىن الخهبير 

 (21)ضادْت للخُاة في حمُو دْائٓها ومىهشحاتها، ولًت الخُاة  في البالد الهشبُت هي اللًت الهامُت"

َالىاْذان نلى اجُاّ بإن الهامُت هي ألاْشب بلى الىُىط ألنها لًت الخُاة التي ًجذ َيها ٗل 

 ؤَشاد الشهب ؤهُعهم.
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شجبت مً الىاخُت الُىُت مً ييره مً ؤلىان ؤلابذام وألادب الشهبي لِغ ؤدوى م

ؤلاوعاوي، واللًت الهامُت التي جدمله ْادسة نلى ؤن جىضل مهاهُت ومػامُىه بعالظت ونزوبت، 

ش ْذ جُّى َيها  ت مىغهُت في الخطٍى وفي هزا ًٓٛى يىُمي هالٛ نً الهامُت: "لها ْىة خٍُى

ش في نباساتها، اللًت ألادبُت راث الؿابو الهام الُني الهل مي ... اللًت الهامُت نىذها ؤمُل للخطٍى

ت  ٍش ذ، ولعىا بداحت بلى بًشاد ؤمشلت مما جضخش به لًخىا الهامُت مً نباساث جطٍى وؤبهذ مً الخجٍش

لها مزاّ خاص لؿابهها الخُىي في الاظخهماٛ، هزا بلى ؤن الاظخهماٛ اإلادلي للًت الخُاة 

 (22)هُت مدػت". الُىمُت ً٘عب ألالُاف دالالث مىغ

َالهامُت لًت جخاؾب وجىاضل وجُاهم داخل اإلاجخمو، وهي وناء لُ٘شه، ونامُت ألادب الشهبي 

ال جىٓظ مً باليخه شِئا، َالُطاخت في ألالُاف والباليت في اإلاهاوي، وهاجان الُٓمخان لِعخا 

ها في رلٚ لًت ألادب الشه بي، وفي هزا مٓطىسجين نلى اللًت الُطُدت اإلاهشبت، وبهما حشاٖس

"وبال َاإلنشاب ال مذخل له في الباليت، بهما الباليت مؿابٓت ال٘الم  :اإلاهنى ًٓٛى ابً خلذون 

و دالا نلى الُانل ؤو الىطب دالا نلى  ٗان الَش للمٓطىد وإلآخض ى الخاٛ مً الىحىد ظىاء ؤ

 23اإلاُهٛى ؤم اله٘غ"

ى جلٚ الٙلماث الهامُت التي ال وبالخذًث نً ألادب الشهبي ال ًيبغي ؤن هخطىس ؤن اإلآطىد ه

ُْمت َىُت َيها، بل اإلآطىد جلٚ الٙلماث والخهابير التي ج٘عىها سوح الخلٔ وؤلابذام وحعشي 

ٗان ؤم  َيها سوح ؤلالهام، ألن ضاوو ألادب الشهبي َىان مبذم، وختى ًيخج الُىان هطا شهبُا 

لُت بغاَت بلى اإلاهاٍس اإلا٘دعبت سظمُا ال بذ ؤن ًٙىن مىهىبا ومضودا بٓذساث َىُت وملٙاث نٓ

 لذًه.

ولى ؤن ؤهل ٗل مىسور شهبي هكشوا بلُه بهين الذاسط اإلانهجي اإلاذْٔ، وجخلىا نً 

الىكشة الذوهُت بلُه ظىاء في مٓابل اإلاىسر الشظمي ؤم في مٓابل الىكشة الخذازُت لألدب والًُ 

ججاهه، وهزا ما رهب بلُه  نٓذ الخهالي لذيهم والصلذألهطُىا هزا ؤلاسر الخػاسي الشهبي 

ِ ؤصخابها مً الخذازت ... منها ؤنهم  َاسوّ خى سشُذ: "ولٓذ َهلذ جُاساث نذًذة َهلها في مْى

ٗاهىا ًشون ؤوسبا مً مىكىس ْانت الذسط، ودهُا الجامهت، ومكان الًُ، وهزه في خُٓٓتها جٓذم 

ىاء، بِىما واْو الخُاة اإلاماسظت خالضت َ٘ش ألامم ونهاًت مؿاَها الهلمي والُ٘شي والُني نلى الع

نلى يير هزا الطهُذ ًدمل مً مكاهش الطشام لخلٔ الخػاسة ومماسظت الخُاة ما ٌعاوي 

ل نٓذة  ٗان ًمً٘ ؤن ًٍض ضشام بالدهم في دسحاجه، واخخالٍ مكاهشه بين الخخلِ والخؿىس ما 
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ا في مهاٌشخه... ومنها ما الخهالي التي ماسظىها نلى مىسور بالدهم، لى ؤنهم الخُخىا بلُه وضذْى 

ؤسظاه َالظُت الخػاسة نً يشع خُىا، ونً حهاٛ مشرٛو خُىا،  مً اتهام للهٓلُت الهشبُت 

بمدذودًت الشئٍت، ومدذودًت ؤلابذام، مما ؤخزه مُ٘شوها مً ؤصخاب الخذازت مإخز الجذ 

هزا اإلاىسر الخالظ، َدعلخىا به، وماسظىا سئٍتهم للمىسر الهشبي مً مىكىسه، َإه٘شوا مً 

لِعذ معإلت جشار  -والخاٛ هزه–َاإلاعإلت  24ٗل ما ً٘زب هزه الاتهاماث و ًشبذ َعادها"

خهالى نىه ؤخشي، وألاخشي ؤن ًٙىن خادما  بٓذس ما هي معإلت خامل جشار، ًخجل بترازه مشة، ٍو

 لترازه مهتزا به مً بخعاط باإلاعاولُت اججاهه.

ُه جزبزبا ونذم اظخٓشاس َهزا، ؤخمذ الشاًب حمو  ومً الذاسظين مً ًالخل في مْى

بين مذح ورم لألدب الشهبي، َُي بذاًت ٖالمه هجذه ًدـ مً ُْمت ألادب الشهبي، وفي نهاًت 

: "ومو رلٚ ال حهذ الهامُت لًت سظمُت، وال ٌهذ ؤدبها سظمُا ًذسط نلى  الٓٛى ًشني نلُه، ًٓٛى

ىم الخؿإ اللُكي والخشوج نلى ْىاهين ؤهه مٓشس ًجخزبه اإلاخهلمىن لعببين ازىين، ؤخذهما: شُ

الىدى والخطٍشِ ونذم الخدشج في ْبٛى ٗل دخُل ؤو ؤعجمي مً ألالُاف والتراُٖب، ختى هجش 

ً ألاظالُب. وزاهيهما:  َيها الىدى الهشبي، وخػهذ الهباساث لطىس ؤحىبُت في جإلُِ الجمل وجٍٙى

ت ما يلب نلى مهاهيها مً الخُاهت ... َإيلبها ؤوامش وهى  اه وؤخباس نادًت جخطل بالخُاة الجاٍس

ً: صخت اللُل   ل ًىم مما ال ٌعخدٔ دسظا ؤو جُُٓذا، وألادب ًجمو بين ؤمٍش ذ ٗو وجخ٘شس ٗل ْو

ُمت اإلاهنى ؤو ظمىه، ختى ٌعخدٔ ؤن ٌعمو ؤو ًٓشؤ في ٖخاب"  (25)ْو

: "ولِغ مهنى هزا خلى الهامُت مً ألالُاف ا ٓٛى لصخُدت، ؤو وبهذ هزا مباششة جخًير لهجخه ٍو

اإلاهاوي الُٓمت، ٖال، َاللًت الهامُت هي الُطخى ؾشؤث نليها ؤخؿاء، ودخلذ نليها جشاُٖب لم 

ٗالخ٘م وألمشاٛ  -حعخؿو ؤن جمدى ضىابها ٗله، ٖزلٚ هجذ َيها َىىها ؤدبُت مً الىثر والىكم

ل وألاصحاٛ بُت الُٓمت، ول٘نها ججهلها مهشغا لل٘شير مً اإلاهاوي واإلاىغىناث ألاد -وألاياوي واإلاىاٍو

شه خُاة  مً ألادب الشهبي نلى ؤي خاٛ، ولعىا بزلٚ هى٘ش ُْمت هزا ألادب في حماله وجطٍى

 ( 26)الشهىب، لزلٚ ْامذ له دساظاث خاضت جٓابل دساظاث ألادب الُطُذ"

َإخمذ الشاًب نىذما جدذر نً اإلاهاوي واإلاىغىناث الُٓمت في ألادب الشهبي َةهه ال ًشخب 

بذو ؤن ؤخمذ سشذي ضالر ْذ وضل بلى  بهزا ألادب ىحهه، ٍو ه ٍو إن شِئا ما في هُعه ًدٖش ٖو

هزه اإلاعإلت خُث ًشي ؤن الخؿإ الزي اسج٘به ؤخمذ الشاًب ومً ظاس في دسبه ؤنهم انخمذوا آساء 

ىمي " الزي ؤخز نىه ؤخمذ الشاًب . ووعىا ؤو جىاظىا ؤن 27الىٓاد اإلاذسظُت مً ؤمشاٛ "الظاألبٗش
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لجامهاث ألاوسبُت حهتٍر باإلاادة الشهبُت وجذسحها غمً البرامج الخهلُمُت، ؤما ؤن الهذًذ مً ا

ألادب الشهبي ال ٌعخدٔ الذسط لشُىم الخؿإ الىدىي َُه َُِ٘ ظُٙىن شهبُا ألن ؾبُهخه 

 جُشع نلى لًخه ؤن جٙىن ٖزلٚ.

ذ بطماتها واضخت في الترار الهشبي ًز ت الهشبُت التي جٖش ٖش ؾه خعين ومً الصخطُاث الٍُ٘ش

ا، خُث ًشي ؤن ألادب الشهبي ًَ ْىي وممخاص له  ُا مشَش ِ مً ألادب الشهبي مْى الزي ْو

: "لعىء الخل ال ٌهنى الهلماء في الشّش الهشبي بهزا ألادب الشهبي نىاًت ما، ألن  ُْمخه ًٓٛى

اًت ؤن ًىكشوا بلُه نلى ؤهه ي-بهذ–لًخه بهُذة نً الٓشآن، وؤدباء اإلاعلمين لم ٌعخؿُهىا 

 –وبن َعذث لًخه  -جؿلب لىُعها،وبهما ألادب نىذهم وظُلت بلى الذًً... وهزا ألادب الشهبي 

 (28)حي ْىي له ُْمخه اإلامخاصة مً خُث بهه مشآه ضاَُت لخُاة مىخجُه"

 خالٍ نلى بٓاء ألاصحاٛ 
ّ
ِ لهباط مدمىد الهٓاد الزي ًشي ؤال ِ ًذنمه مْى وهزا اإلاْى

ل وألاياوي الشائهت ٗاهذ ؤو جٙىن اإلاىاٍو ،  ألن ؤخذا مً الهٓالء ال ًبلٌ به الخمٔ ؤن ًخطىس ؤمت 

خ اللًاث ًذٛ نلى خُٓٓت لم  بًير لهجت نامُت حهِش حىبا بلى حىب مو اللًت الُطخى، ألن جاٍس

جخًير ْـ في نهذ مً الههىد، وال في ْىم مً ألاْىام، َلُبٔ ألادب الشهبي للشهب ٗله ولُدعو 

 يت الُطخى وؾشائِ اللهجاث الذاسحت.ٖما جدعو ٗل لًت لبال 

ٗان هدُجت خىاس مو الزاث لخبرص َ٘شة الخػاسة،  ُا ٖهزا لم ًإث مً َشاى، بل  بن مْى

وهي َ٘شة ًامً ؤصخابها بإن الًُ الشهبي بهمىمت حضء مً الشٓاَت، َٙلما احعهذ آَاّ 

خُاة الُىان هُعه الُىان اهُخدذ ؤمامه ؤبىاب مخهذدة مً الشئي الُىُت لىاْو الخُاة، ؤي 

ٗىاْو زٓافي، وخُاة مجخمهه ٗىخذة ؤٖبر في بيُت اإلاجخمو ؤلاوعاوي ال٘بير. ألن ؤلاوعان هى مدىس 

ض ؤلابذام ؤلاوعاوي.  الىحىد و مٖش

ُٔ الخُ٘م َِشير بلى نالْخه بدٙاًاث "ؤلِ لُلت و لُلت " التي جإزش بها وهى ؾُل ضًير  ؤما جَى

: زا بالعير الشهبُت خين ًٓٛى ٗان هزا الخادم الزي ؤباسصه بُذ اإلا٘يعت ًزهب في اللُل بلى  ٖو "

ضة...  ذ الهاللي، ودًاب بً ياهم، والعُيرة نٍض مٓهى بلذي، به شانش بشبابت ًشوي نليها ْطت ؤبي ٍص

ذ الهاللي،  طُذ بي ْائال: ؤها ؤبى ٍص لت مً الخشب ٍو َٙان ًدلى له ؤًػا ؤن ًمعٚ بٓؿهت ؾٍى

ها  وؤهذ الضهاحي خلُُت، زم ٌعشد نلي ما ظمهه مً الشانش لُال، َٙاهذ جٓو هزه الٓطظ مْى

ُٔ الخُ٘م ؤزشا نمُٓا، َٙاهذ  (29")خعىا ٗاهذ جتٕر في هُغ جَى َخلٚ الٓطظ الشهبُت 

ىه الُ٘شي.  مطذسا مً مطادس جٍٙى
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ولِعذ هاجه آلاساء بذنت هىُشد بها هدً الهشب في هزا اإلاجاٛ، َهىإ ؤمم ؤخشي ظبٓخىا بلى 

الذساظاث الُىلٙلىسٍت، بل بن جلٚ ألامم ظهذ حاهذة بلى جإضُل الهلم الزي ًذسط مػماس 

اإلاادة الشهبُت مشلما ؤضلذ مىاهج رلٚ الهلم، ومً ال٘خاب الًشبُين هزٖش "م٘عُم يىسٗي" 

الزي ًشي بإن "بذاًت ًَ الٙلمت هي الُىلٙلىس: احمهىه وادسظىه زم ضىيىه، وظُيخج نىه ْذس 

ُاحي، وبٓذس ما وهٍش اإلااض ي حُذا بٓذس ما ٖبير مً اإلاادة،  خاب الاجداد العَى هدً شهشاء، ٖو

 ( 30)ظىُهم الخاغش الزي هخلٓه َهما مِعشا نمُٓا مبهجا"

ِ نلى معخىي  ِ نً وعى ودساًت بُٓمت الًُ الشهبي، َىكشجه لم جخْى ىم هزا اإلاْى ٍو

ٗان ًخزّو ألادب الشهب ، َلٓذ  ٗان ًدىاوله في ٖخاباجه ؤلاعجاب، بل حهذجه بلى خذ الخزّو ي ٖما 

م مً مشة هصر َيها  ت والىٓذًت، ٖو ٗان ًخهشع له في مىاْشاجه الىكٍش ؤلابذانُت، َةهه ٖشيرا ما 

ال٘خاب ؤن ًؿُلىا الىكش بلى هخاج الشهش الشُىي، وؤن ًخهمٓىا َُه، وبزلٚ ًجذدون لًتهم 

ثرون ْىاهم ؤلابذانُت  (31) ألادبُت ٍو

خُت ٖبيرة جُّى ُْمت ؤي هخاج َشدي ؤما"الَاسج " َيري ؤن  ألادب الشهبي ُْمت جاٍس

، ورلٚ لذْخه وضذْه، ولزلٚ ًمً٘ ألي َشد ؤن ًُُذ مىه نً زٓت ودْت، ودون ؤن  مىهٛض

 (32)ًخص ى جػلُال"

َدعب،بل ؾالذ نلىما  لم جً٘ خ٘شانلى الذساظاث ألادبُت ٖما ؤن ؤهمُت الترار الشهبي    

خ الٓذًم ل٘شير مً الشهىب ًمً٘ وكوف" "سؤخشي، وهزا ما ٌشير بلُه  : :الخاٍس خين ًٓٛى

ٔ اإلاىاد الُىلٙلىسٍت، ومً هىا حهىد ؤهمُت حمو الترار الشهبي  خه في الًالب نً ؾٍش مهَش

خُت ؤًػا"  (33)ودساظخه ال باليعبت للذساظاث ألادبُت َدعب، بل للهلىم الخاٍس

لما ؤؾلهىا نلى ؤنماٛ اإلاخٓذمين وحذها ؤن اهخمامىا بترازىا ماصاٛ ْاضشا، وؤن الترار الشهبي  ٗو

خي بصاء ٗل  الزي اهخم به الجاخل واإلاعهىدي، وابً الُىؾى وييرهم ًخميز بالهمٔ الخاٍس

 اإلاخًيراث التي واحهذ ؤلاوعان الهشبي نلى مش الهطىس.

ُا مً الهامُاث وؤه٘شوها ٖما  ذ رٖش ابً خلذون ؤن اإلايشًلين باألدب نلى ؤًامه ؤخزوا مْى ْو

نادًت ال ابخذام َيها َٓاٛ: "وال٘شير مً اإلاىخدلين  -خعبهم   –ؤه٘شوا آدابها، و رلٚ ؤن مهاهيها 

ه بهما هبا ننها  هخٓذ ؤن رْو للهلىم لهزا الهطش، و خطىضا نلم اللعان ٌعدى٘ش هزه الُىىن...َو

ٓذان ؤلانشاب منها"  (34)الظخهجانها َو
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٘شة نمُٓت، جخلخظ في ٗىن ابً  بن هزا الىظ نلى ضًش حجمه بال ؤهه ًدمل مهنى ٖبيرا، َو

ِ اإلاهتٍر به َدعب، بل ججاوص رلٚ بلى هٓذ نلماء  خلذون لم ًِٓ مً ألادب الشهبي مْى

ىا بين الُٓمت الُىُت للٓٛى اإلاهشب و الٓٛى  ُىا نىذ مكاهش ؤلانشاب، ولم ًُْش اللعان ألنهم ْو

هم لألدب الشهبي هاجج نً َٓذا ن مل٘ت الزّو ونذم اؾالنهم نلى يير اإلاهشب، وؤن نذم جزْو

 ؤظالُب الهامت.

ِ الٓذامى مً ألادب الشهبي جلٚ اإلاالُاث التي ؤلُىها، مً  ومً آلازاس الذالت نلى مْى

ؤمشاٛ ضُي الذًً الخلي ضاخب ٖخاب "الهاؾل الخي" الزي خططه للخذًث نً الضحل 

زلٚ ابً حجت الخمىي  الزي ؤلِ ٖخابا بهىىان "بلىى  زلٚ وؤهىانه، ٖو ألامل في ًَ الضحل". ٖو

ب الٓشآن" جٕش لىا ٖخبا جدىاٛو  ما خلُه ابً ْخِبت مً مالُاث، َةلي حاهب"ؤدب الٙاجب، ويٍش

زا ٖخاب "حهبير الشئٍا"، ٖما  ألادب الشهبي مً مشل" خ٘م ألامشاٛ "و" الخٙاًت و الخٙي" ٖو

شي ٖخابه " نهاًت ألادب" ٗل ما وضل بلى نلمه مً جشار ح اهلي وبظالمي، مً غمً الىٍى

 مهخٓذاث وناداث ونلم شهبي وؤمشاٛ وخٙاًاث وؤلًاص.

وبما ؤن الالخطاّ بالترار لِغ بذنت نشبُت َةن الًشبُين ْذ اهخمىا بالترار الشهبي وؤَادوا  

 ً ذ ٖخب الذٖخىس مدمذ الجىهشي نً الُىلٙلىس ألاإلااوي مبِىا َػل ألاخٍى ؤًما بَادة، ْو

م" واإلاخمشل في "خٙا ًاث ألاؾُاٛ والبِذ" التي قلذ ألحُاٛ نذًذة مطذسا إلمخام ألاؾُاٛ "حٍش

خ وألادب، ٖما خاوال ال٘شِ  زا ال٘شِ نً رخائش الشهب ألاإلااوي في الخاٍس مخهت خُُٓٓت، ٖو

م" بظهاماث خالذة في حشُ٘ل  نً الٓىاهين الذاخلُت للًت ألاإلااهُت، ٖما ْذم ألاخىان "حٍش

م" ْاما بةنادة (35)و نشش الًني بالخُاساث اإلاخالؾمتالخُاة الشٓاَُت للٓشن الخاظ . َاألخىان "حٍش

خ، واللًت، وألادب.     اٖدشاٍ اإلااض ي ألاإلااوي في مجاالث الخاٍس

بن مشٙلت الترار لِعذ نشبُت، ؤو ْاضشة نلى الهالم الهشبي، بل هي يشبُت ؤًػا لً٘ مو 

ٗان اإلاُ٘شون الهشب ْذ  ؤهملىا الترار بعبب هٓظ الىعي الخُٓٓي اخخالٍ في الىىنُت، َةرا 

الزي ً٘شِ ؤبهاده و َىائذه التي حهىد نلى ألامت، َةن الًشبُين ابخهذوا نىه بعبب الخؿىس 

ٗادث ؤن حعلب مً الشهىب اإلاخدػشة زٓاَتها  الهلمي والخػاسة اإلاادًت الُاخشت التي 

 ومىسوزاتها الشهبُت.

ساخذ جداٛو بنادة بىاء الجعش اإلآُىد َمىز ؤن ؤخعذ الشهىب بهزا الخؿش الذاهم 

ذ ؾشح اإلاُ٘ش الُشوس ي "بىٛ  الزي ًشبـ بين خاغشها اإلاخمذن ومىسوزاتها الشٓاَُت الشهبُت، ْو
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ٗان  ٗان منها بهُذا وما  دىا نً حزوسها ما  ٘ير" نذة ؤظئلت في هزا الشإن : ؤلم جبهذها نطٍش ٍس

با؟ ؤال وعخؿُو ؤن هجذ العبُل للهىدة بلى حزوس  بت والبهُذة مادمىا هِٓ في وظـ ٍْش ها الٍٓش

اإلاعاَت بين ٍْشب حزوسها وبهُذها؟ باالنخماد نلى خُٓٓت ؤن الشىسة الهلمُت ْذ خلٓذ هزه 

 (36)اإلاعاَت بُيىا وبين ٗل الشٓاَاث الخٓلُذًت.

ًىكش بلى الُىلٙلىس نلى اهه حىهش ألادب الُىلىذي والشٓاَت الُىلىذًت -مشال–َالشهب الُىلىذي 

ىؾىُت، َذساظت الُىلٙلىس في هزا الشهب لهبذ دوسا ٖبيرا ونكُم ألاهمُت في بىاء وجؿىس ال

 (.37) الذولت

ٗان اهخمام جلٚ الشهىب بالترار وبًمانها به ودسظتها بًاه دلُال نلى بدساٖها لُٓمت ما ًدمله  لٓذ 

لى جُعير قىاهش مً حزوس ؤلاوعان مىز اللخكت ألاولى التي خاٛو َيها الخهبير نً هُعه وظعى ب

زا خين خاٛو اظترغاء الٓىي اإلاجهىلت التي جازش في خُاجه ووحىده، ٖما جازش في وحىد  الٙىن، ٖو

 اإلاكاهش الٙىهُت والخُاجُت التي ٌهِش َيها هزا الٙائً البششي.
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