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  مقدمة 

و�ة تؤهله الصحرابیئته عامة، فإن البیئة  ع�قر�ة أ� شاعر وعظمته �ستمدها من�انت إذا    

 وسموا من، للشاعر�ة �طر�قتها الخاصة، وتط�ع إلهامه �طا�ع خاص، وتز�ده أكثر شموخا

� شاعر صحراو� أو ، الفذ قسوتها، وانفتاح أفقها على أسرار ال یدر�ها إال الشاعر جراء

تلك الم�انة من �ه اكسإ ، و ع�قر�تهالفضل في تكو�ن شخصیته و  بیئتهال بد أن ��ون ل ،متمیز

�سحرها وجمالها م وجدانه الهإ و الذ� �منح العقل سعة التف�یر والتأمل،  ،فضائها الرحب

 الشعراء �ثیرا من استمد منه� ،مصدرا أساس�ا الصحراء تص�ح ومن ثم وصمودها وشدتها،

ووصف  على التعبیر تهمقدر تز�د من و  ،الشعر على ألسنتهمروائع  جرتفإبداعهم، و  أدوات

 األمر الذ� وحبهم لها ،و�ل ما �ح�C بهم، ولذلك نجد تعلB الشعراء �الصحراء ،مشاعرهم

 صدرهم ،واستعاراته ،ومجازاته ،�صوره ،في أشعارهموالنسیج األسلوEي  ،الخ�الي الكون جعل 

ء الصحراو  وEین العزة والكرامة، ،الجامعة بین فضیلة التسامح والكرم والنبل البیئة الصحراو�ة

هي الحر�ة والحر�ة هي الصحراء، والحر�ة مهرها إرادة التحد� والثورة من ذات اإلنسان لذات 

ه الخاص�ة للبیئة الصحراو�ة  هذ، و تهالتي تحد من حر�اإلنسان، ومن �ل القوI والمعوقات 

ملكة التشب�ه ته أكسبو  ،شعرا ثور�ا انع�ست ف�ه القوة والشدة والعز�مة واإلصرار أنتجتما هي 

  .التحرر�  التي �ان لها دور في إثراء الشعر الشعبي الثور� 

�ان اخت�ار� لشعراء هذه المنطقة ألنهم  �لها الخاصة �البیئة الصحراو�ة ه الممیزاتولهذ  

الذین أضاءت أشعارهم دروب  ،التي زخرت �الشعراء الثور�ین ،مثلوا جهاد منطقة الجنوب

وحمست وجدان  ،عقول الشعب �الوعي الوطنيالحر�ة في هذه المنطقة األصیلة، وأنارت 

بدو�  ،وطني النزعة ،ومن ثم فالشاعر الشعبي الصحراو� هو شاعر إصالحي الف�ر ؛الثوار

ثل مد في التغني �الوطن�ة والثورة، میجملشعر والحر�ة، لشB اع على الظلم،ثائر  ،الط�ع

  . تهة �ح�اة منطقعبر عن �ل شيء له عالقم ،واقع مجتمعه وEیئته ��امل تفاصیلهال



 

  ب

 هحملو  ،وعفو�ته ،ب�ساطته الثور� الصحراو�  الخطاب الشعر� الشعبي �ما استهواني هذا   

من عادات وتقالید وأسالیب الح�اة الیوم�ة،  الموروثة �ما یزخر �ه متهثقاف و�نوز ه،ق�م شع�ل

قد هذا �له ، و ترEو�ةق�م و  ،ف�ر�ةخلجات و  ،فلسف�ةتأمالت و  ،روح�ة أسرارحو�ه من ��ما و 

  ب الشعوب في صنع الح�اة والتار�خ.تجار على إظهار  يساعدن

استطاعت أن تظل صامدة  ،نالحP أنه ال توجد نصوص شفو�ة ،وٕاذا أمعنا النظر

وح�ة مدة زمن�ة طو�لة تع�ش في وجدان المجتمعات، و�رجع السبب الى المتغیرات 

من تراكم الكبیر الهذا �عض س�ان ن بذاكرة الشعوب إلى أدتالتي ، االجتماع�ة والثقاف�ة

إلى جمع وتدو�ن وتثمین م�ونات هذا التراث  ،، ولهذا جاءت الدعواتالتراث الشعر� الشعبي

عبر � إنسان�اإرثا  �ونهدون اندثاره وض�اعه  للحیلولة ،نساني عر�Bإالذ� هو نتاج  ،الشفو� 

  واللغو�ة للهو�ة الجزائر�ة. ،عن التعدد�ة الثقاف�ة

محاولة جمع هذا الموروث و  ،اخت�ار� لهذا الموضوع� آخر زاد من اقتناعيب وهذا سب  

 ،و�طر�قة منظمة قائمة على قواعد مدروسة ،على أسس علم�ة هادفة ،وتصن�فه ودراسته

الذ�  ،هذه المنطقة التي  تزخر �الشعراء الشعبین ،فاخترت شعر الثورة في الجنوب الجزائر� 

وتغنوا �الحر�ة، وتبنوا المنهج الثور�  ،فأشادوا �الوطن�ةصالح، إلحملوا لواء النهضة وا

فظهر دورهم  ،مضامین أشعارهم تدالال وتنو�ع التحرر� الذ� �ان له أثره العمیB في شحن

في فترة غلب على األمة الذل والقهر  ،في بث الروح الوطن�ة الثور�ة التحر�ر�ة، الكبیر

      والثورة، ومثلوا واقع مجتمعهم وEیئتهم ،حر�ةواالستع�اد، فأجادوا التغني �الوطن�ة، وال

   .��امل تفاصیلها

وتؤسسه تأس�سا علم�ا  ،لكل �حث اش�الیته التي تختصر �عده المعرفي أنوال شك 

بین المنجز من أشعار  ،تبدو في الكشف عن العالقة الثالث�ة ،ش�ال�ة هذا ال�حثإ ومنهج�ا، و 

وEین مدI  ،والقوم�ة من جهة ،�أ�عادها الوطن�ة ،ر�ةالمدونة ذات المضامین الثور�ة التحر�



 

  ت

 Iلغة  ،مواك�ة هذه األشعار ألحداث الثورة من جهة أخر Bقدرة هؤالء الشعراء على خل Iومد

   .صادقةووطنیتهم ال ،ة�ر و الث مواقفهموتعبر عن  ،تحمل أحاس�سهم ،فن�ة خاصة بهم

  أهمها:لعل فرع�ة ة مجموعة من األسئلة الهذه اإلش�ال�طرح وت

؟ ، وتدو�نهاعمل�ة جمع النصوص الشفو�ةبها  حقBأالتي  ،مفضلةما هي المنهج�ة ال

هل  إلى نصوص م�تو�ة؟  ،الشفو�  الخطاب الشعر� الشعبي حو�لB المدونون في تفِ هل وُ 

وطب�عته الفن�ة والجمال�ة؟ هل �اإلم�ان ابتكار وتوحید لغة م�تو�ة  ،على خصوص�اته واحافظ

داء أ ،الرسم الحرفي الذ� تكتب �ه اللغة الفص�حة �ع�س حقا�ة؟ هل و الشفتعبر عن اللغة 

  لغة الشعر الشعبي؟

س��ون ثالث�ا  الذ� تحدید منهج هذا ال�حث لي م�نأ ،ومن خالل اإلش�ال�ة السا�قة  

لتقاطع النصوص الشعر�ة مع الملفو[  ؛فهو تار�خي ،في أ�عاده المعرف�ة والتحلیل�ة، أ�ضا

العامة للبن�ات النص�ة الشعر�ة  اإلحاالتللكشف عن  ؛وداللي ،طني والقوميالتار�خي الو 

ومرحلة بناء الجزائر الجدیدة  ،في فترة زمن�ة بین مرحلة االحتالل الفرنسي ،على الواقع

  موس�ق�ة.ال وٕا�قاعاته هوصور  وألفاظهتجل�ة معادالته األسلو�Eة،  يفي محاولت ؛وتشییدها،وفني

 �أسالی�ه ،على منهج الجمع المیداني� دااعتم� ،مدونة الشعر�ةال وقد حاولت إنجاز

تسجیل القصائد من لوالرواة  ،لشعراءل األصل�ة التنقل إلى المناطBالتي تفرض على الجامع 

للحصول على نصوص شفو�ة عن طر�B  اءتقصس�االأو الحق�قي،  وآدائهم، أفواههم م�اشرة

�ما اعتمدت في جمع النصوص  ،لكترونيإصل أو توا مراسالت، من خالل إجراء ،التجم�ع

    .على �عض الدواو�ن المنشورة

ته، حاولت االهتداء إلى خطة مناس�ة طب�عة إش�الیو  ،خصوص�ات ال�حثمن وانطالقا 

والقسم  ،�الدراسة أساسین: القسم األول خاص قسمین ت دراستيقسملكل هذه الحقائB، ف

  .الثاني خاص �المدونة الشعر�ة



 

  ث

         وخاتمة ،مقدمة إلى�اإلضافة  ،فصول خمسةو ، تمهید إلىراسة الد تقسمو 

اإلبداع وتأثیرها على  ،وس�انها و�ةالصحرا البیئة حدیث عنللالتمهید وخصصت  ،وفهارس

  ه المنهج�ةوأهم خطوات ،ول للتعر�ف �منهج ال�احث المیدانيألالفصل ا خصصتو  ، األدبي

الدراسات  ؛ لقناعتي أن عب�ة من مصادرها الشفه�ةالش هسالیب المت�عة في جمع نصوصواأل

وترتیبها قبل  ،وتصن�فها ،تبدأ بجمع النصوص من مصادرها الشفو�ة ،الشعب�ة عمل�ة متكاملة

في �ل  عمل�ة الجمعالعتقاد� أن في التحلیل والدراسة،  مستو�ات أعلى إلىنتقل تان 

  .لألدب الشعبي األولى أل� �حث مرحلةتمثل ال األحوال

حول مصطلح  ،تسل�C  الضوء على الجدل القائم ،الفصل الثانيفي  �ما حاولت 

 وأكثر ،دبالذ� �عد أرقى فنون األ ،والتسم�ات الخاصة بهذا الش�ل التعبیر�  ،الشعر الشعبي

لة أولهذا حظیت مس ،تهق دالالاعمأ وأوغل في على مر العصور،  متلقینلل وٕامتاعارواجا 

العام أل� أمة  المشهد الثقافي في�إنتاج فني   تبوأهاي تتال نةا�لموا ،هو�ة القصیدة الشعب�ة

    والنفسي ،روEولوجيثواألن ،الجمالي اهمن جانب ابه الهتماملال�احثون  دعاالذ� األمر 

ین نظرة ترI ف�ه وفي ثقافته تبنظر  الشعرهذا موقع واالجتماعي، ومن ثم أص�ح ینظر إلى 

، وهذا ما ا معهاتعارضته، ونظرة ترI ف�ه ثقافة نخبو  ،ميمع الشعر الرس تكامال ،الشعب�ة

ولت اإلجا�ة �قدر اح�ما ، ستقراروعدم اال ،�عرف نوعا من االضطراب ،جعل مصطلحه

 .�ةوالوسط ،ةوالدارج ،ة�مستو�اتها الفص�ح تهإش�ال�ة تدو�ن لغ معین عن

الكثیر  ،ومضامینها ،هو�تها الفن�ةتحمل في  ،ن المرو�ات الشفو�ةأ، �ما أنني اقتنعت 

ولهذا جاء الفصل  ،التي قد ال نجدها في التار�خ المدون  ،والمعلومات الق�مة ،ن الحقائBم

وEخاصة  ،الروا�ة الشفو�ة على اعتماد المؤرخما و  ،والشعر ،لعالقة بین التار�خ�اشفا ل الثاني

المنطق�ة ة إعاد إال لق�مة هذا الشعر في ،في فترة معینة ،الشعراء جاء في قصائدما 

 ةوتار�خ�ة من وجه ةوجمال�ة من وجه ،فن�ة الشعر أداة�ون ، وأحداثها ،لخطا�ات التار�خ�ةل

قد سواء �ان  ؛�ة غا�ة في األهم�ةشعر إشارات  من ،تار�خ�ة حقائBإبراز مساعد على  I خر أ



 

  ج

�ما  ستهین بها.ن �� مؤرخ أهي حقائB ال �م�ن ألو  ،قصد� لمم أ ،ذلك إلى لشاعرا قصد

 نظر وتبرز وجهة ،هم المالمح التي تط�ع خصوص�ة هذه المدونةأ  ولت الكشف عن حا

   .شعرائها

الشعر الثور� التحرر�، وما تضمه من محاور مفصل�ة ، را�عودرست في الفصل ال

في مراحلها الثالث: مرحلة اإلرهاص للثورة، ومرحلة الثورة التحر�ر�ة الكبرI، ومرحلة دالل�ة 

حاولت إظهار المواقف الوطن�ة الثور�ة التحر�ر�ة، وصورها العاكسة ما البناء والتشیید، �

لى إلكون الشعر الشعبي أقرب  ،والناطقة والمتفاعلة مع وجدان الشعب ��ل عفو�ة، وصدق

وثورته الم�ار�ة ��امل  ،نسان الجزائر� لهموم اإل ،في داللته وجدان عامة الناس، فهو یتسع

  نسان�ة.اإل ا�عادهأ

   المعجم :ها اآلت�ةمحاور �، لدراسة الخصائص الفن�ة خامسصل الوخصصت الف

وEناء القصیدة  ،الشعر�، والتش�یل الفني للمفردة، والصورة الشعر�ة، والتش�یل الموس�قي

وحاولت في دراستي للمعجم الشعر� ، والفواتح والخواتم ،الشعب�ة الخاص �الوحدة العضو�ة

ب�عده اإلسالمي، والتار�خي  ،مع المعجم الدیني وتداخله ،وتناصاته ،الكشف عن مصادره

والثقافي، وه�ذا �م�ن لهذه الدراسة أن تظهر تلون  ،والقومي ،والثور�  ،ب�عده الحضار� 

الس�اس�ة، أ� أن قاموس و  ،والثور�ة ،�حسب المواقف الف�ر�ة ،في معجمه الشعر�  الشاعر

إذ  ؛مراحل الس�اس�ة في الجزائر�ان �سیر وفB ال ،الشعر�، وEناء قصیدته الشعب�ة الشاعر

لى النضال�ة الس�اس�ة، و�عدها الى اإلشادة إ�انت في البدء ذات طا�ع دیني �حت، وتطورت 

  لف�ر الس�اسي التحرر�.لالس�اس�ة حاملة 

     الشعب�ة ،یخضع لمعاییر اللغة المحل�ة ،المدونةن تش�یل المفردة في أ�ما 

             لغة  ؛لى معاییر اللغة المع�ار�ة، إالتفي �ثیر من الحا الصحراو�ة، و�قترب

أو المدرس�ة، أو  اللغة الرسم�ة أو ،اللغة المعرEة القران الكر�م، أو ما �سمیها ال�عض

فهو ینتقي جمال�ات هذه اللغة الموروثة شفو�ا،  ،الم�تو�ة، وذلك ألن الشاعر ابن بیئته



 

  ح

التي تعد أهم العناصر التي تمیز الشعر  ،�ةالصورة الشعر  إلى�اإلضافة  ،و�ش�ل بها قصیدته

كشف عن الودالل�ا  و  ،وأسلو�Eا ،حتى وٕان �ان شعرا شعب�ا، وحاولت دراسة الصورة �الغ�ا

cمنهج�ة الدوائر العروض�ة في  ،�ما درست التش�یل الموس�قي السائد ،هذه الصور أنما�

  والموازنات الصوت�ة. ،العام للوزن العروضي اإلطار

وعلى هذا تم التر�یز على  ،أننا لن نستط�ع دراسة المدونة �أكملها ،ب�عيومن الط

   .وتمثل القصیدة الشعب�ة �المنطقة ،ترصد الظواهر الشعر�ة ،شعر�ة شواهد

ومشاق  قد واجهته عدة صعو�ات، وال یخفى على أ� �احث �أن هذا الجهد المتواضع،

وصعو�ة التعامل مع  ،ث المیدانيصعو�ة ال�ح وترجع إلى قبل أن �صل إلى هذه الصورة،

وانتمائها  ،التي تتمیز �محلیتها ،وصعو�ة التعامل مع لغة الشعر الشعبي الرواة والشعراء،

االستعانة �من لهم عالقة  إلىمما دفعني  ،الجزائر� الشاسع لمناطB متنوعة في الجنوب

Bالتساعا اصده، وهذغیر مقا إلىد �الخطاب الشعر� یحأحتى ال  ،لفهم مفرداتها ،�المناط 

  صعو�ة التح�م في مجال الدراسة المفتوح. ،عنه أ�ضا تالجغرافي تولد

أجملت فیها أهم النتائج التي توصلت إلیها في �امل هذه  ة،وأنهیت ال�حث بخاتم

خص أو  ،لى �ل من ساعدني في هذا ال�حثإولم یبB لي غیر التوجه �الش�ر  ،الفصول

نجاز هذا إ�ان نعم الموجه طیلة فترة الذ�  ،معمر حجیج�الذ�ر أستاذ� المشرف الد�تور 

هذه الدراسة  أخرجتالتي  ،ومالحظاته العلم�ة السدیدة ،هاتهیفلم یبخل بتوج ال�حث،

تخرج هذه الدراسة  �أنوحرصه الشدید  ،أخالقهو�ر�م  ،ولمست صبره ،الوجود إلىالمتواضعة 

  .واالحترام على فضله ،التقدیر آ�اتفله مني اسمي  ،حلة أكملللنور في 

الذین  ،ع الشعراءلى جم�إ ، و لجنة المناقشة ألعضاء والتقدیر ،�الش�ر، أتقدم�ما 

  وٕالى األنامل التي خطت هذا ال�حث. ،زودوني �أشعارهم



 

  خ

فحسبي أنني  ،ن �ان غیر ذلكإ و  ،رایخأفالفضل d أوال و  ،إن حقB العمل غایته ،وأخیرا

  .ستعینأو�ه  ،عل�ه تو�لت ،وف�قي إال �اdوما ت ،ستط�ع من جهدأبذلت �ل ما 

  .30/05/2016: �اتنة في                                                              
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  في  الجنوب الجزائر  اإلطار الجغرافي والتار�خي للشعر الشعبي 

  اإلطار الجغرافي للجنوب الجزائر :  -أوال

إن اإلطار الجغرافي للجنوب الجزائر�، ینحصر أساسا في الصحراء الجزائر�ة، التي 

هي قسم من الصحراء الكبرI، وهي أكبر صحراء على الكرة األرض�ة، وملتقى لشعوب 

، وEذلك فهي �²م 1987600ر�ة وثقافات وتار�خ مشترك، وتبلغ مساحة الصحراء الجزائ

تقر��ا من المساحة الكل�ة للجزائر، و�حدد توفیB المدني   %90تحوز مساحة تبلغ نسبتها 

أن سلسلة األطلس الصحراو�، تبتدp في الشرق « الموقع الجغرافي للصحراء الجزائر�ة �قوله:

لفة وج�ال العمور بج�ال األوراس، وتستمتر سائرة نحو الغرب بج�ال أوالد نائل وج�ال الج

 وج�ال القصور، فإذا انحدرت منها وجدت نفسك أمام الصحراء، فأرضها ل�ست من�سطة �ما

مترا على  1900تظهر، وٕانما ترتفع شیئا فشیئا نحو الجنوب حیث یبلغ ارتفاعها عند الهقار 

  .1»سطح ال�حر، تنقسم إلى قسمین، القسم الصخر� الحمادة، والقسم الرملي العرق 

الرغم من أن طب�عـة الصـحراء قاسـ�ة، إال أنهـا تزخـر �منـاظر شـعر�ة �تبتهـا ��ـل  وعلى 

األلـــوان تخطـــف األ�صـــار، وتأســـر القلـــوب، فهـــي تنفـــرد �طـــا�ع جـــذاب، رســـم مالمـــح صـــورتها 

المتمیزة، ف�ل ر�ن من أر�انها، وهبها جمـاال، وEهـاًء، جعلهـا تـتألأل �فضـاءات سـاحرة، ت�اینـت 

  :فیها تضار�س خال�ة أهمها

المنخفض الشمالي الشرقي: والذ� یتمیز �شC ملغ�ـغ الـذ� �قـع دون مسـتوI سـطح    -أ 

 م، وEذلك فهو أخفض م�ان في الجزائر �لها. 35ال�حر �حوالي 

منــاطB هضــاب�ة صــخر�ة: تقــع علــى األطــراف الشــمال�ة، وفــي الوســC �هضــ�ة   -ب 

 تادمیت إلى الشمال من عین صالح. 

  أكبر مساحة في الصحراء (القسم الرملي).سهول تغطیها الرمال: وتترEع على  -ج
                                                           

  .223، ص2009أحمد توفیB المدني، هذه هي الجزائر، دار ال�صائر، الجزائر، -  1
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�تل جبل�ة: تقع في الـر�ن الجنـوEي الشـرقي، وهـي ج�ـال الهقـار، وفیهـا قمـة تاهـات   -د

، وتعــد أعلــى قمــة جبل�ــة فــي ²م �2918مرتفعــات أتــاكور شــمال مدینــة تمنراســت، والتــي تبلــغ 

 .  1الجزائر

الحــار، أ� المــدار� الجــاف   أمــا التســم�ة الغال�ــة علــى مناخهــا فهــو المنــاخ الصــحراو� 

  2الذ� یتسم �قلة األمطار، وهو ما ینع�س على الغطاء الن�اتي فیها.

 Bوالحـــدیث عـــن الصـــحراء الجزائر�ـــة، هـــو الحـــدیث عـــن لوحـــة فن�ـــة رائعـــة، وفاتنـــة بتناســـ

مناظرهــا، وانســجامها �طر�قــة �انورام�ــة فس�فســائ�ة خال�ــة تناســقت أجزاؤهــا، وألوانهــا المتدرجــة 

فردوسـ�ة زادتهـا الم�ـاه الرقراقـة  *ء السماء الزرقـاء، والرمـال الذهب�ـة الناعمـة، وواحـاتبین صفا

  حیو�ة وجاذب�ة.

ولعل أول من تعرف على" أسرار هذه المناطB الصحراو�ة هم الرحالة العرب المسـلمون 

د ، وأكـدوا أن شـعو�ا عدیـدة قـ3الذین ذ�روا معالمها وظروفها الس�اسـ�ة والحضـار�ة فـي  �تـبهم"

مــــرت بهــــا وأق�مــــت بهــــا حضــــارات غــــابرة، ال تــــزال آثارهــــا منحوتــــة إلــــى الیــــوم علــــى صــــخور 

  الطاسیلي.

                                                           

  .57، ص 1986، الجزائر، 1جغراف�ة الجزائر، الشر�ة الوطن�ة مرازقة بودواو، c ،نظر : عبد القادر حل�ميأ-1

حات لل�حوث امن خالل مصادر العصر الوس�C، مجلة الو  I دمحم الشاهر�، حضارة الصحراء الكبر ومزاحم عالو�  -2

  .24، ص2011، 15والدراسات، جامعة غردا�ة، العدد 

تساعد على نمو الن�اتات  ،ي مساحات خضراء، توجد في الصحراء تتوفر فیها �م�ات من الم�اه الجوف�ةالواحات: ه- *

)واحة واد ر�غ: جنوب 2)واحة بوسعادة: أولى الواحات ناح�ة الشمال تقع بین شC الحضنة وج�ال أوالد نایل، 1همها: أ 

)واحات 4ن: تضم �س�رة، سید� عق�ة طولقة أوالد جالل، ) واحة الز��ا3الز��ان تضم جامعة المقر�ن، تقرت وت�ماسین،    

) واحة خ�ات: بین 6) واحات �الد الش��ة أهمها: غردا�ة بني یزقن، القرارة متلیلي، بر�ان،5لى الهقار)،ة إورقلة:(من ورقل

  )واحة أدرار: توات.7الهقار وهض�ة الطاسیلي، 

منشورات المتحف الوطني للمجاهد،  ،1881/1912ب الجزائر�  براه�م م�اسي، توس�ع االستعمار الفرنسي في الجنو إ -3

  . 18الجزائر، دت، دc، ص 
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  ثان*اـ اإلطار التار�خي ال(شر  والثقافي:

ینحـــدر أصـــل ســـ�ان الصـــحراء مـــن عـــرقین غل�ـــا علـــى المنطقـــة، أولهمـــا أمـــاز�غي برEـــر�،   

  وثانیهما عرEي قدم من ش�ه الجز�رة العر�Eة.

  غيالعنصر األماز� .1

وقــد ذ�ــر �عــض المــؤرخین فــي �تــبهم، أن أول مــن ســ�ن الصــحراء هــم األمــاز�غ، والــذ� 

، غیـــر أن **وأطلـــB علـــیهم الرومـــان اســـم البرEـــر *،�قصـــد �ـــه النبیـــل الشـــهم أو الحـــر الشـــر�ف

» ِإَمـاِز�َغنْ «فـي لغـتهم طـوال العصـور واحتفظـوا �اسـمهم األصـلي  1األماز�غ تجاهلوا هذا اإلسم

من أبناء مـاز�غ بـن �نعـان بـن حـام بـن نـوح «خین، إلى أن هؤالء االماز�غ و�ذهب �عض المؤر 

، وروI أبــو عبــد هللا دمحم بــن أبــي المجــد المغیلــي أن وفــدهم أكــد أمــام عمــر بــن 2»عل�ــه الســالم

  .3الخطاب رضي هللا عنه أنهم أبناء ماز�غ 

  واألماز�غ في الجزائر ینقسمون إلى األقسام اآلت�ة:

: یتمر�زون �الجهات الشمال�ة على طول السـاحل مـن القالـة شـرقا إلـى آرزو أـ أماز�غ الشمال 

 Iا، ومن ج�ال جرجرة، والونشر�س، وغالبهم في �الد الق�ائل الكبرEغر 

                                                           

أماز�غ اسم معناه مشتB من  النبل و الشهامة ، قد ��ون ذلك ناتجا من مجرد االعتزاز �النفس من قبل األماز�غ، ألن  - *

  الشعوب تتخذ عادة أنسابها عنوانا للعزة والشجاعة.

لقون اسم برEر على غیرهم من الشعوب ولما أخذه عنهم الرومان صاروا �سمون �ه �ل شعب خارج �ان الیونان �ط -  **

وقد قاوم األماز�غ الرومان مقاومة شدیدة حر�Eا وثقاف�ا و�قیت جل ق�ائلهم خارج المناطB  الرومانيعن المجال الحضار� 

  الخاضعة للنفوذ الروماني.

  .18، ص 2009، 1ماز�غ ، دار الهدI قسنطینة، cألار�خ اتثالثون قرنا من و دمحم شفیB، ثالثة  -1

  .9، ص c1 ،1981 دمحم الطمار، تار�خ األدب الجزائر�، الشر�ة الوطن�ة للنشر و التوز�ع، الجزائر، -2

، 1،1979الجزائر، c والتوز�ع، الشر�ة الوطن�ة للنشر دور �تامة في تار�خ الخالفة الفاطم�ة، ،موسى لق�ال:انظر -3

  .47ص
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أماز�غ النجاد العل�ا: هم المتحررون الذین أقلقوا راحة الفین�قیین، وأوقفوا فتوحات الرومـان  -ب

 .1یتمر�زون في ج�ال األوراس

ز�غ التخـوم الصـحراو�ة: �سـتقرون فـي الواحـات، و�تصـلون بلیب�ـا، والسـودان مـن ناح�ـة أما -ج

و�الســواحل مــن ناح�ــة أخــرI، قصــد العمــل، والهجــرة، وتســییر التجــارة ، فهــم حلقــة وصــل بــین  

قلـــب الصـــحراء، والوجـــه ال�حـــر� (برقـــة وطـــرابلس شـــرقا، و�ـــالجزائر العاصـــمة ووهـــران شـــماال) 

عیــون، واألود�ــة أو اآل�ــار التــي �حفرونهــا علــى العــرق الكبیــر؛ ذلــك یؤسســون واحــاتهم علــى ال

النهر ال�اطني العظ�م الذ� یختـرق الجنـوب الجزائـر�. أهـم واحـاتهم واحـة واد� سـوف، وواد� 

ر�غ، وواد� میـزاب، وورقلـة وقـد مـرت �المنطقـة دو�ـالت أهمهـا، دولـة بنـي جـالب بتقـرت، وقـد 

�اضـ�ة �البرEر�ـة أو العر�Eـة، أنجبـت العدیـد مـن العلمـاء �انت أغلـب مـدنهم عواصـم لـآلداب اإل

 .2من میزاب أبرزهم الشیخ أطف�ش

دـــ أمــاز�غ الصــحراء: یتمر�ــزون فــي منطقــة الهقــار فــي تمنراســت "عاصــمة الطــوارق الملثمــین 

ـــة  أســـود الصـــحراء، وق�ائـــل تـــوات �عـــین صـــالح، وق�ائـــل الفجـــیج، وغـــالبهم یت�عـــون طرقـــا معین

وزاو�تهـــا �عـــین ماضـــي، ولهـــم مـــدارس، و�تـــب، وهـــم حفظـــة الـــدین وناشـــروه اشـــهرها التیجان�ـــة 

   �3الصحراء.

  العنصر العر/ي:  .2

عنــدما جــاء المســلمون الـــي المغــرب العرEــي، یــدفعهم إ�مـــانهم العمیــB، بنشــر االســالم وٕاعـــالء 

م فــي خالفـــة معاو�ــة بـــن أبــي ســـف�ان 706-هـــ �50لمــة هللا فــي �ـــل م�ــان، �ـــان الفــتح ســـنة 

ة بــن نــافع الفهــر�، و�ــان مــن الطب�عــي أن ینظــر األمــاز�غیون إلــى الفــاتحین العــرب �ق�ــادة عق�ــ

نظــرة المغــزو للغــاز�، والســ�ما أن العــرب �ــانوا مســلحین مســتعدین للقتــال، فــال غرا�ــة والحــال 
                                                           

1-  ،c.ر، منشورات بونة لل�حوث والدراسات عنا�ة، دE62، ص 2010عثمان الع�اك ،البر.  

  .64نفسه، ص  -2

  . 64أنظر دمحم شفیB، ثالثة وثالثون قرنا من تار�خ األماز�غ، ص -3
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و�ـان نتیجـة لـذلك، أن استشـهد القائـد  1تلك أن ینهض األهالي لرد ما یرونه هجومـا اسـتعمار�ا

�ــة ســید� عق�ــة علــى یــد �ســیلة الــزع�م البرEــر� الــذ� فــر مــن األســر،ونتیجة عق�ــة بــن نــافع �قر 

لهـــذة المأســـاة انقلبـــت األحـــوال، وطـــال الفـــتح الـــذ� �ـــان �ســـعى إل�ـــه عق�ـــة بـــن نـــافع واســـتطاع 

 موسى بن نصیر، أن یلملم شمل العرب الفاتحین، واألماز�غ تحت را�ة اإلسالم.

و إســناد موســى بــن نصــیر الق�ــادة البنــي ولعــل أهــم ســبب أقنــع األمــاز�غ بهــذا الفــتح ،هــ
الكاهنـــة القائـــدة األوراســـ�ة، وتكـــو�ن جـــ�ش فـــاتح �ق�ـــادة طـــارق بـــن ز�ـــاد، ممـــا حّسســـهم بـــروح 
االســالم  الســـام�ة فحملــوا لـــواءه، و راحــوا یتـــدافعون لمالقــاة أعدائـــه، وذلــك �عـــد مقتــل الكاهنـــة 

  .2و�سیلة

، و�قــ�م دعائمــه علــى أســس وEهــذا اســتطاع موســى بــن نصــیر، أن �شــید صــرح اإلســالم
متینـة وس�اسـة ح��مـة، فانصـرف األمـاز�غ إلـى الجهـاد، وتصـر�ف شـؤونهم، وتـدبیر مصــالحهم 
وEخاصة حـین أ�قنـوا صـدق الفـاتحین، و�سـر االسـالم  وسـماحته، ووجـدوا حسـن المعاملـة ورأو 

  .3م�ادp اإلسالم تطبB ��ل حر�ة وعدل

دهشـوا «تعلمها؛ ألنها لغة القـرآن الكـر�م الـذ� أحب األماز�غ اللغة العر�Eة، فسارعوا إلى 
مـــن �الغتـــه وســـحرتهم أح�امـــه وفتنـــتهم م�ادئـــه األخالق�ـــة الســـام�ة والتعامل�ـــة العادلـــة وEهـــرتهم 

  .4»تعال�مه الحن�فة

                                                           

  .45نفسه، ص  -1

، 1979توز�ع، الرEاc، ع�اس الجرار�، األدب المغرEي من خالل ظواهره وقضا�اه، م�ت�ة المعارف للنشر وال :أنظر -2
  .44ص 

  .40، ص1962، 2بناني، بیروت cلعبد هللا �نون، النبوغ المغرEي في األدب العرEي، دار الكتاب ال :أنظر -3

  .89عثمان الع�اك، البرEر، ص  -4
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واســتطاعت اللغــة العر�Eــة، أن تحتــل م�انــة عظ�مــة فــي قلــوب األمــاز�غ، ممــا ســاهم فــي 
ألنــه مــن غیــر المنطقــي أن تــتم عمل�ــة -مراحــل أخــرI، تعــر�بهم عقائــد�ا �مرحلــة أولــى تلتهــا 

، وقد لعبت �عثة الدعاة، التي أرسلها الخل�فة عمر بن عبد العز�ز لنشـر -التعر�ب دفعة واحدة
وتم�ین س�ان شمال افر�ق�ا من تعال�م اإلسالم، دورا �بیرا أو مرحلـة أخـرI مـن مراحـل تعر�ـب 

  .1األماز�غ

ر�ــب األمـــاز�غ، وهــي هجــرة الق�ائـــل العر�Eــة مــن شـــمال وهنــاك مرحلــة أخــرI ســـاعدت علــى تع
الجز�رة العر�Eـة إلـى المغـرب العرEـي، أشـهرها قبیلـة بنـي هـالل، وقبیلـة بنـي سـل�م، الـذین  نزلـوا 
�مناطB متعددة، ومتفرقة في الصحراء، ألنها تش�ه في �ثیـر مـن مظاهرهـا أرضـهم التـي �ـانوا 

الل معهـم أد�ـا شـعب�ا عر�Eـا أصـ�ال و�م�ـن القـول وقـد أدخـل بنـو هـ« �س�نونها بجز�رة العرب، 
  .2»�أنه �ان بدو� النزعة مّثل لح�اتهم التي تتصف �البداوة إلى حد �بیر

واتصــل بنــو هــالل �األمــاز�غ، وتصــاهر الفر�قــان، وتوثقــت العالقــات بینهمــا، فــنجم عــن 
للمجتمـــع مجتمعـــا شـــ�ل أجـــزاءا متداخلـــة مـــن الصـــورة األكمـــل،  3»ذلـــك اإلخـــتالc والمصـــاهرة

  األشمل الذ� یتحرك ��امل ط�قاته، وم�وناته، في مسیرته التار�خ�ة، وصیرورته الثقاف�ة.

ومـــن �عـــدها ظهـــرت مرحلـــة أخـــرI، والتـــي تعـــد �حـــB المرحلـــة األهـــم فـــي تـــار�خ الشـــعر 

الشــعبي، ألنهــا نقلــت الموشــح األندلســي الــذ� �عتقــد ال�ــاحثون أنــه أحــد روافــد القصــیدة الشــعب�ة 

وهذه المرحلة هي هجرة العرب من األندلس �عد سقوطها، وقد بـرزت ثقافـة مشـتر�ة الجزائر�ة، 
                                                           

اc، دمحم طه الحاجر، دراسات و صور من تار�خ الح�اة األدب�ة في المغرب العرEي ، م�ت�ة المعارف، الرE :أنظر -1
  .40، ص 1999

،      2007الجزائر،  لیلى روزلین قر�ش، القصة الشعب�ة الجزائر�ة ذات األصل العرEي، دیوان المطبوعات الجامع�ة، -2

  .78ص 

، 1998، 1القصة الشعب�ة في منطقة الجنوب الجزائر�، دار هومة، الجزائر، c ،ثر�ا تیجاني، دراسة اجتماع�ة لغو�ة -3

  .8ص
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تجلـــــت فـــــي الرمـــــوز التـــــي اتخـــــذها المجتمـــــع �محـــــددات لهو�تـــــه، �عززهـــــا اإلعتمـــــاد المت�ـــــادل      
بیـــنهم، و�ؤ�ـــد العالقـــة التكامل�ـــة بینهمـــا، وحاجـــة �ـــل منهمـــا إلـــى اآلخـــر، وEهـــذا الصـــدد تقـــول 

قر�ش:" ونـتج عـن هـذا االنـدماج الـذ� عـم الـ�الد، تعر�ـب المغـرب لغو�ـا األستاذة لیلى روزلین 
واجتماع�ــا، بــدخول العــادات العر�Eــة التقلید�ــة، واألخــالق البدو�ــة األصــل�ة، وذلــك �عــدما �ــان 

إســالم�ا منــذ أرEعــة قــرون تقر��ــا، وه�ــذا تــم للعــرب اســت�طان الجزائــر �الره�ــة مــن ســیوفهم أوال   
  . 1»و�الرغ�ة فیها أخیرا

لقــد تمیــز ســ�ان الصــحراء �عــادات، وتقالیــد خاصــة، مســتمدة مــن صــفاتهم التــي حافظــت 
علـــى القـــ�م المشـــتر�ة بیـــنهم، والتـــي تجلـــت فـــي تعـــابیرهم، وتعـــامالتهم، التـــي تـــوحي �الشـــهامة 
والرجولــة، والكــرم، واحتــرام العهــد، والصــبر، وتحمــل الشــدائد، والتــآلف، والتــراحم، والتــرا�C عنــد 

  األزمات.

رث األبناء هذه التقالید من األجداد، وحافظوا علیها، وتمس�وا بها إلى درجـة القدسـ�ة وو  
فــــال یجــــوز الخــــروج  علیهــــا، أو المســــاس بهــــا فهــــي فــــي الغالــــب رصــــید تراكمــــي مــــن اإلرث 
الحضــار�، الــذ� أفــرزه  واقــع العالقــات التار�خ�ــة، المتجــذرة  بــین ســ�ان الصــحراء، فاتخــذت 

ا، واجتماع�ــا عظــ�م األهم�ــة، ســاهم فــي خلــB امتــزاج اجتمــاعي �ــان هــذه العالقــات �عــدا روح�ــ
وراء مــ�الد عــادات، وتقالیــد جزائر�ــة صــحراو�ة مشــتر�ة، �ــان للعرو�ــة، واالســالم الفضــل فــي 
تش�یل اإلطار المرجعي العام لها، �عضها مایزال  مـاثال حتـى الوقـت الـراهن، �فضـل مـا جبـل 

  مستمر لهو�تهم ووتراثهم األصیل ،وثقافتهم. عل�ه أهل الجنوب، من حرص شدید، ووفاء

عــاش المجتمــع فــي الصــحراء ألزمــان طو�لــة، وحدتــه األساســ�ة القبیلــة، حیــث یتشــارك  
الناس فـي القـ�م، والعـادات، والتقالیـد، �مـا �شـتر�ون فـي الممارسـة االجتماع�ـة، �ح�ـم انتمـائهم 

                                                           

  .78قر�ش، القصة الشعب�ة الجزائر�ة ذات األصل العرEي، ص لیلى روزلین -1
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      1»فـي الواحـات حیـث وجـود المـاءأغلـبهم رحـل یتمر�ـزون «إلى بیئة اجتماع�ـة، وثقاف�ـة واحـدة 
وتوافر الكأل لماشیتهم، ألن تر�Eة المواشي تلعب دوًرا  مهمـا فـي اقتصـاد المنطقـة؛ ألنهـا تمثـل 

  .  2»موردا اقتصاد�ا هاما یؤمن اإلكتفاء الذاتي للمنطقة

إمـــتهن  الكثیـــر مـــن ســـ�ان الصـــحراء، مهنـــة رئ�ســـ�ة، وهـــي الزراعـــة، و�انـــت البیئـــة هـــي 
ء هــذه المهنــة، بوجــود مســاحات األراضــي المن�ســطة، المفتوحــة، الصــالحة للزراعــة الســبب ورا

و�عد إنتاج التمور المقـوم األساسـي لق�ـام الزراعـة فـي  .وتوفر الموارد المائ�ة، والمناخ المناسب
الصــحراء، علــى الــرغم مــن قســاوة الطب�عــة، وغمرهــا �الرمــال، إال أن الســ�ان تغلبــوا علــى ذلــك 

لعمــــل الــــدائم،  وو�ــــان ذلــــك �حفــــر اآل�ــــار، وغــــرس النخیــــل بجهــــود �بیــــرة وطــــرق           �المثــــابرة، وا
  .3»تقلید�ة ... حتى أص�ح إنتاج التمور �مثل العمود الفقر� القتصاد المنطقة

ولعــل هــذه الموروثــات الشــعب�ة، التــي حــاول ســ�ان الصــحراء صــهرها، ودمجهــا مًعــا فــي 
لهـذه المنـاطB، وحـافزا علـى التمسـك �الهو�ـة، والذات�ـة بوتقة واحدة، �انت عامل توحید، ودمـج 

  والوطن�ة.

  ثالثاـ تأثیر البیئة الصحراو*ة على اإلبداع الشعر : 

ثمة من �ظن أن الح�اة في الصحراء، جد�اء �وحشة الم�ان، وأنه ال م�ان عنـد سـ�انها 
صــحراء ابــن بیئتــه لإلبــداع، وٕامتــاع الــروح، فــي ظــل الصــراع الــدائم مــع البیئــة، فاإلنســان فــي ال

متجــانس معهــا، متشــ�ل علــى نســقها، متكیــف مــع ظروفهــا، �عمــل متحــًدا معهــا ال متحــد�ا لهــا 
ــــه هــــي نتــــاج انســــجامه الســــ��ولوجي معهــــا، �قــــول األســــتاذ صــــالح مفقــــودة  وحضــــارته، وثقافت
                                                           

، 1999زاو�ة سل�م وآخرون، الس�اسة الفرنس�ة في الصحراء الجزائر�ة، دار الهدI، قسنطینة، و  حمیدةأعمیراو� - 1
  .20ص

  .8ثر�ا التجاني ، القصة الشعب�ة في منطقة الجنوب، ص :أنظر-  2

  .11نفسه، ص-  3
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والحق�قة أن بیئة الصحراء، وصعو�ة المسالك فیها لم ��ن لیخلـB إنسـانا قاسـ�ا، بـل أننـا نجـد «
ن هذا اإلنسان ال �ماثل هذه البیئة فقC بل �سـ�طر علیهـا، إنـه  یخضـع لهـا أح�انـا ولكـن مـن أ

، ولهذا فإن قسـاوة الطب�عـة فـي البیئـة الصـحراو�ة، وصـعو�ة الح�ـاة فیهـا 1»أجل الس�طرة علیها
فاصط�غت ح�اتهم بلون من الشدة، تطلبت مـن الفـرد صـال�ة وقـدرة، م�نتـه «أثر على س�انها 

  2».قساوة المناخ من جهة، والتكیف مع ظروف المع�شة الصع�ة من جهة أخرI من تحمل 

 Iوأما من الناح�ة اإلبداع�ة، فقد لعبت البیئة دوًرا أساس�ا، في تكـو�ن الحالـة الشـعر�ة لـد
الشاعر، وقد قامت العدید من الدراسات حول تأثیر البیئة في الشعر؛ فهي �ال شك واحدة مـن 

لها أثر �بیـر فـي معالجتـه لمضـامین أف�ـاره، فهـو یجسـد مـا تمنحـه إ�ـاه مقومات اإلبداع عنده، 
من مشاعر تغذ� شخصیته، وترEطه بتراثه، وعاداتـه، وتقالیـده، وأعرافـه، وتار�خـه، ممـا جعلتـه 
یتفـرد بخصوصــ�ة تتجلــى فــي جمــال الـذوق، والحــس الشــعر� وتوظیــف األدوات الفن�ــة، توظ�فــا 

صــــالة الم�تســــ�ة مــــن البیئــــة التــــي أثــــرت علــــى ســــلو��ات جمال�ــــا، وهــــذا مــــا یثبــــت بداخلــــه األ
وانفعاالت، وق�م، وطرائB التف�یر لد�ه؛ فقامت ح�اته على الشـجاعة، واإلقـدام، والصـمود،ودرء 

المخـــاطر والقــــوة، ولـــذلك �انــــت القـــوة فــــي �ــــل صـــورها هــــي المثـــل األعلــــى، الـــذ� آمــــن �ــــه.       
فالشـعور « حددت الق�م األخالق�ة عنـد العـرب،إن الجفاف، والْجدب  ووعورة الح�اة، هي التي 

ــیهم تقــد�س القــوة، وال�ســالة، وهــو  �الضــعف أمــام قــوة الطب�عــة، وقســوتها، هــو الــذ� فــرض عل
الذ� جعلها مبـدأ مـن م�ـادp السـ�ادة عنـد العرEـي، وهـو �ـذلك الـذ� ولـد الشـعور �الحاجـة إلـى 

  .3»واجب مقدس، وهو واجب الض�افة، والنجدة،والمروءة

                                                           

، نوفمبر 1عمجلة العلوم االنسان�ة، جامعة �س�رة،  ،خالق�ة للعرEي من خالل الشعر الجاهليألا صالح مفقودة، الق�م -1
  .5، ص 2001

2-c ،9، ص 1986، الجزائر، 1عبد الحمید بورایو، القصص الشعبي في منطقة �س�رة ، المؤسسة الوطن�ة للكتاب.  

3- Eة في الجاهل�ة، دار النهضة للط�اعة والنشر، مصر،  دمحم ز�ي العشماو�، النا�غة الذب�اني دراسة القصیدة العر�

  .220، ص1980
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رة الشاعر، على تطو�ـع مظـاهر الطب�عـة، فـي إبداعـه واسـعة لـ�س لهـا حـدود، فهـو إن قد

�حســن اســتغالل صــورة الطب�عــة حســب موقفــه النفســي، وحســب طب�عــة األحــداث، فینــتج صــوًرا 

فالطب�عـة هـي المن�ـع الروحـي للقواعـد ولعلهـا  « بد�عة تكاد تكون لوحات فن�ـة أبـدع فـي رسـمها 

ن وعاداتـــه وغرائـــزه، فاإلنســـان نفســـه، ظـــاهرة مـــن ظـــواهر هـــذا تكـــون مماثلـــة فـــي جســـم اإلنســـا

، و�ــرCE المستشــرق ر�جــ�س �الشــیر أ�ضــا بــین قــوة العرEــي، ومزاجــه، وتــأثره �البیئــة 1»الكــون 

ففي هذا العالم حیـث فقـدان األمـن حالـة طب�ع�ـة، والغـزو وسـیلة «التي �ان �ع�ش فیها، ف�قول 

و� أن ��ــون محارEــا فمــن واج�ــه حما�ــة أعوالــه للعــ�ش والتــأثر واجــب مقــدس، ُفــرض علــى البــد

  .2»وعیون الماء، ومواش�ه

لقــد انع�ســت أرض الصــحراء، بوضــوح علــى ســ�انها، فثقــافتهم تســتند إلــى مــا تجــود �ــه 

بیئتهم، هذه البیئة الغن�ة �مظـاهر الطب�عـة التـي ألهمـت الكثیـر مـن الشـعراء، �سـحرها وأسـلوEها 

ـــــرا          وجمالهـــــا، وصـــــمودها وشـــــدتها حتـــــى صـــــارت ـــــه الشـــــاعر �ثی مصـــــدرا أساســـــ�ا، اســـــتمد من

  من إبداعه، وفنه.

فالصــحراء ل�ســت حیــزا متشــابها، �عــ�ش رتا�ــة، وتكــراًرا لــنمC مــن الح�ــاة؛ بــل إن الح�ــاة «

فــي الصــحراء، تتعــدد وتتنــوع وتت�ــاین �حســب التجمعــات ال�شــر�ة المشــ�لة هنــا وهنــاك، و�خطــئ 

ن تعامال واحـًدا، إنطالقـا مـن خلف�ـة َسـْ�ِق�ة، أو مرجع�ـة من �عتقد أن التعامل مع الصحراء ��و 

واحدة أساسها الفراغ، والخ�مة، والرمل والناقة والنخلة. إن الصحراء هي الح�ـاة، وهـي اإلنسـان 

                                                           

1-c ،11، ص1986، مصر، 1ر�اض عبد الفتاح ، التكو�ن في الفنون التش�یل�ة، دار النهضة.  

ر�ج�س �الشیر، تار�خ األدب العرEي  ، نقال عن 6ي، صصالح مفقودة، الق�م األخالق�ة للعرEي من خالل الشعر الجاهل -2

   . 37صر الجاهلي تعر�ب ابراه�م الك�الني دار الف�ر صفي الع
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وهي الماضي، وهي المستقبل، وهي الخـزان، وهـي المرجـع، وهـي الخبـرة، وهـي التجرEـة، فهـي 
  .1»والحر، ولكل الكائنات الضد�ة مدار للح�اة، وللموت، وهي م�ان للقر،

ولهــذا ظهــر أثرهــا الجــوهر� فــي خلــB الشخصــ�ة وتنم�ــة الملكــة لــدI الشــعراء،  وصــقل 
الوجدان، وط�ع الشعور �طا�ع الرقة أو الغلظة، وتنشئة اإلنسان على نحـو مـن صـرامة الط�ـع 

اء،  واإلصــرار ، یلجــأ الشــعراء إلــى الصــحراء، فتمــدهم �مشــاعر الفــرح، والحــزن، والرجــ2أو لینــه
  والشموخ، فیزاوجون بین �ل هذه المشاعر، ف�أتي شعرا معبرا عن �ل هذه المعاني.

اإلنســـان ابـــن الصـــحراء ترعـــرع واشـــتد عـــوده فیهـــا، وعلـــى الـــرغم مـــن قســـاوتها، �ـــان لهـــا 
الفضل في تكـو�ن اللبنـات األولـى فـي صـرح شخصـیته، وشـموخه وتوجِهـه، أكسـبته العدیـد مـن 

ضائها الرحب، الذ� �منح العقل سعة التف�یر والتأمل؛ ف�عثـت ف�ـه قـوة العز�مـة المزا�ا أسرته �ف
والصبر، مما عزز تش�یل سلو�ه، وشخصیته، وتعامله مـع مح�طـه، فهـو یؤثرو�تـأثر �مـا فیهـا 

إن لقســاوة الطب�عــة وقــوة األشــ�اء ترج�ًعــا « وعلیهــا، هــذا مــا أكــده األســتاذ صــالح مفقــودة �قولــه 
دو مــن خــالل القصــائد، و�ظهــر فــي إقــدام العرEــي وشــجاعته، ومعلــوم أن فــي نفــس الشــاعر، یبــ

الطب�عة العر�Eة مع قسوتها �انت تحتو� على وسائل الح�اة وأس�اب الخصب والنمـاء، و�ـذلك 
  3»الشخص�ة العر�Eة �انت مع قوتها، وصعوEتها شخص�ة حساسة عاطف�ة شفوقه

سـ�انها، وأخالقهـم، وعـاداتهم ومن دون شك أن طب�عـة الصـحراء، انع�سـت علـى ط�ـائع 
وح�اتهم االجتماع�ة والثقاف�ـة، والف�ر�ـة، ممـا ه�ـأ الجـو المالئـم للشـعراء، ففجـرت ینـاب�ع الشـعر 
علــى ألســنتهم، وألهمــتهم القــدرة علــى التعبیــر، ووصــف مشــاعرهم، و�ــل مــا �حــ�C بهــم، ولــذلك 

                                                           

حضور الصحراء في األدب  :دمحم تحر�شي، تجل�ات الصحراء في روا�ة "تلك المح�ة" للسا�ح الحبیب، الملتقى الدولي - 1
c ،373، ص 2015، الجزائر، 1والشعر ورقلة، منشورات السائحي .  

  .8، ص 1988ر الشروق بیروت، لبنان، أحمد فتحي، في مرآة  الشعر الجاهلي، دا -2

  .4من خالل الشعر الجاهلي العرEي، ص للعرEيصالح مفقودة، الق�م األخالق�ة -3
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أشــــعارهم �صــــوره، نجــــد تعلــــB الشــــعراء �الصــــحراء، وحــــبهم لهــــا، جعــــل النســــیَج الخ�ــــالي فــــي 
  ومجازاته، واستعاراته، مستمًدا من البیئة الصحراو�ة.

وهذا ما أنتج شعرا ثور�ا انع�ست ف�ه صفات القوة والشدة والعز�مـة واإلصـرار، المسـتمد  
مـــن البیئـــة الصـــحراو�ة التـــي اكســـبت الشـــاعر الملكـــة التشـــبیه�ة التـــي �ـــان لهـــا دور فـــي إثـــراء 

  الشعر الشعبي الثور�.

حراء أثـــرت فـــي ح�ـــاة الشـــعراء أبنـــاء الصـــحراء فـــي الجانـــب الحســـي والمعنـــو� إن الصـــ«
والمعرفي، مما جعل ذلك ینع�س على شاعر�تهم، ولقد �شـف الواقـع الشـعر� فـي الجزائـر، أن 
الشـــاعر ابـــن الصـــحراء ارتـــ�C بهـــا مـــن جوانـــب متداخلـــة (الجانـــب التـــار�خي) �مـــا ��تنـــزه مـــن 

ب�عـــي اإللهـــامي) وارت�ـــاc ذلـــك �الم�ـــان، ومـــا یثیـــره مـــن عـــادات و تقالیـــد وقـــ�م، و(الجانـــب الط
  1».شجون تؤجج قر�حة الشاعر، فتسیل شعرا تكون الصحراء ف�ه عنصرا مهما في تش�یله

ومــن الطب�عــي أن �صــف الشــاعر الصــحراء، و�تفــنن فــي وصــفها، بنصــوص �ظهــر فیهــا 
مـــا جعلـــه أول  مـــدI ارت�اطـــه، وح�ـــه، وعشـــقه لهـــا فهـــو قـــد تشـــ�ل، وتكیـــف علـــى نســـقها، وهـــذا

المتــأثر�ن بهــا، ألنــه �حــاكي �قصــائده مــا یــؤثر �ـــه فــي بیئتــه و�تفاعــل معــه مــن ســماء ورمـــال 
ألن للنص طر�قتـه فـي القـول، وللـنص طر�قتـه :« وتالل وجمال وخ�ام، فالبیئة تترك �صماتها 

  2».في إنتاج عالمة الخاص

  

                                                           

أحمد �قار، تجل�ات الصحراء في الشعر الجزائر� الحدیث، الملتقى الدولي حضور الصحراء في األدب والشعر ورقلة، -  1
  .296ص

ز�وان، الملتقى الوطني الثالث للكتا�ة السرد�ة تحت شعار السرد في حبیب مونسي، نص الصحراء في مملكة ال - 2
  .194، ص2014، 1،دار ف�سرا، الجزائر، 2013cالصحراء أدرار، 
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درجـة �بیـرة، حتـى أنـه مـس اللوسـي، أن تـأثیر البیئـة قـد بلـغ  دت،دcوقد ذ�ر السید دمحم 
ولــم ��ـــن تأثیرهـــا فـــي الف�ــر واألدب فحســـب بـــل فـــي األجســـام «ظــاهر االنســـان، و�اطنـــه �قولـــه

ــــــد  والحــــــواس الظــــــاهرة وال�اطنــــــة، والصــــــورة، واألخــــــالق والقــــــوة ولهجــــــة اللســــــان وســــــماحة الی
تــه ،وعل�ــه �م�ننــا القــول أن ســاكن الصــحراء هــو اإلفــراز الطب�عــي، والمحصــلة لبیئ1»والشــجاعة

التــي أثــرت فــي حواســه، وصــقلتها فجــاء قــو� التكــو�ن، لترحالــه المســتمر، حــاد ال�صــر ســر�ع 
  العدو جاف العود، یتن�أ عن الطب�عة وأحوالها، وتقل�اتها. 

�أن إرتفاع درجـات الحـرارة تجعـل « وقد فسر ابن خلدون أثر المناخ في ط�ائع الشعوب 
ـــاالنـــاس �صـــ�حون أســـرع فرحـــا، وســـرورا، وان�ســـاطا،  Eًوهـــذا مـــا �فســـر انتشـــار الشـــعر  2»وطر

  والغناء عند س�ان الصحراء.

ولهذا جـاء الشـعر الشـعبي �حمـل لغـة، ولـون، وروح، وأثـر، وطـا�ع الصـحراء، �عبـر عـن 
ح�اة الناس، وتوجهاتهم وطب�عـة ح�ـاتهم، ومعاشـهم، وأف�ـارهم، وثقـافتهم، ونظـرتهم للح�ـاة؛ ألن 

ده، تـأتي ضـمن تكو�نـه البیئـي، الـذ� �سـتمد منـه شخص�ة الشاعر التي تبـرز مـن خـالل قصـائ
ببراعة المزج بـین األحاسـ�س النفسـ�ة «إبداعه الشعر�، فهو �صور، و�جسد بیئته في شاعر�ته 

ومناظر الطب�عة مما جعل معظم الشعراء دافقًا تـدفB الطب�عـة �عفو�ـة الصـحراء رائعـة �مـا هـو 
  .3»التصفح للوجود

  

                                                           

السید دمحم ش�ر� األلوسي، بلوغ األدب في معرفة أحوال العرب، شرح وتصح�ح وض�C دمحم بهجت، دار الف�ر العالم�ة،  -1
  .434صدc،دت،، 3ج

  .86ص دت ، دc،مقدمة ، دار إح�اء التراث العرEي، بیروت لبنان،البن خلدون، عبد الرحمان 2

، 2،2001دار عمار للنشر والتوز�ع،c دراسة نقد�ة ابداع�ة، ،في العبور الحضار� لالم�ة الشنفرI  دمحم علي أبو حمد، -3
  .13ص
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�طب�عها شعر، وأهل الصحراء ��ـادون أن ��ونـوا �لهـم  الصحراء« �قول ع�اس الجرار�:

  .1»شعراء، بل إنهم �قولون الشعر �ما یتنفسون الهواء

ومن الطب�عي أن یزدهر الشعر الشعبي في مثل هـذه البیئـة فقـد اقتـرن برمـوز خاصـة �ـه 

ــــــألوان الطب�عــــــة الصــــــحراو�ة         ــــــه فــــــي األذهــــــان،  � ــــــة  الصــــــحراو�ة، فانط�عــــــت لوحت     مــــــن البیئ

وتضار�سها وألوانها وأش�ال رمالها، وت�قى متعة الح�اة الصحراو�ة، والتوق إلـى االسـتمرار فـي 

الح�ــاة، ســـبل اإلنســان الصـــحراو� إلــى التجدیـــد والمحافظـــة علــى تراثـــه،على الــرغم مـــن قســـاوة 

  الطب�عة التى آنسته، وفجرت طاقاته االبداع�ة.

  

  

  

  

  

  

  

  

  

                                                           

  .128، ص1991، 1معالم مغر�Eة، دار الفتح، الرEاc ،c ،ع�اس الجرار�  -  1



 

 

  

  

  

  

  

  

الفصل األول: أسالیب جمع 
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  الفصل األول: أسالیب جمع المرو*ات الشفو*ة.

�ش�ل الشعر ظاهرة من مظاهر الح�اة الثقاف�ة تؤد� الكثیر من الوظائف االجتماع�ة 
للمجتمع،  ات الطب�ع�ة الحیو�ة، والتلقائ�ةألنها تعبیر عن الحاج الهامة في ح�اة الشعوب،

تها ولیدة اللحظة إش�اعا لضرورات اجتماع�ة تلقائ�ة، تصدر عنه دون وعي أو قصد، وممارس
ترCE العالقات  بین ال�شر في الحاضر، وتساهم في تلقین تجارب وخبرات الماضي وُت�ّسر 
الطر�B إلى المستقبل؛ لینشأ األفراد ولدیهم رصید هائل من الق�م، التي یجب التمسك بها، 

الشعوب، و�نوزها الثقاف�ة، و�ته �حمل ق�م ب�ساطته، وعفولهذا جاء الخطاب الشعر� الشعبي 
وطر�قة ح�اتها االجتماع�ة الموروثة، من عادات، وتقالید،وأسالیب الح�اة الیوم�ة، �ما تحو�ه 
من مقومات روح�ة، وف�ر�ة، وفلسف�ة، وترEو�ة �م�ن من خاللها الكشف عن تجارب الشعوب 

  في صنع تار�خها.

نصوٌص استطاعت أن تظل صامدة وح�ة مدة زمن�ة  وٕاذا أمعنا النظر نالحP أنه ال توجد
طو�لة تع�ش في وجدان المجتمعات، و�رجع السبب إلى المتغیرات االجتماع�ة والثقاف�ة 

والمؤثرات الخارج�ة، والتطورات الهائلة في وسائل اإلعالم المرئ�ة، والمسموعة ��افة     
ولهذا  األعظم من هذه النصوص صورها، و�ل هذه العوامل عملت على نس�ان، واندثار الكم

جاءت الدعوات إلى جمع وتدو�ن، وتثمین م�ونات هذا التراث الشفو�، الذ� هو نتاج 
إنساني عر�B، للحیلولة دون اندثاره وض�اعه، �اعت�اره إرثا إنسان�ا عبر عن التعدد�ة الثقاف�ة 

شار�ع تكو�ن واللغو�ة للهو�ة الجزائر�ة، وسأحاول تحدید مجموعة من القضا�ا تخص م
  مجام�ع شعر�ة شعب�ة قابلة لل�حث والدراسة.

  منهج جمع المادة الشفو*ة:

إن العنا�ة بجمع الموروث الشعبي، ظاهرة تدل على مدI وعي األمة، ونضجها    
الف�ر�؛ فمنذ أزمان طو�لة أدر�ت الدول المتحضرة الفائدة العلم�ة، والق�مة الفن�ة لهذا 
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المعاهد، والمتاحف، واألرش�فات، مهمتها جمع هذا الموروث  الموروث، مما جعلها تنشأ 
وتصن�فه، ودراسته، على أسس علم�ة هادفة، و�طر�قة منظمة  قائمة على قواعد      

  ، وتقوم عمل�ة ال�حث في مجال الموروث الشعبي على ثالث مراحل أساس�ة: 1مدروسة

 ـ  مرحلة جمع النصوص من مصادرها. 1
 والتوثیB، والتصنیف، والترتیب.ـ مرحلة التدو�ن  2
 ـ مرحلة الدراسة، والتحلیل.  3

وتعد مرحلة جمع المرو�ات الشفه�ة أهم وأصعب مرحلة؛ ألنها األرض�ة األساس�ة التي تقوم 
علیها المراحل األخرI، و�م�ننا رصد  أنواع أو أش�ال جمع المرو�ات وهي: الجمع المیداني، 

 لكتروني. والجمع البیبلوجرافي، والجمع اإل
 :أوالـ الجمع المیداني

قبل أن نتطرق ألهم خطوات العمل المیداني واألسالیب المت�عة في جمع النصوص الشعب�ة  
  من مصادرها الشفه�ة یجدر بنا أن نعرف �الجمع المیداني.

إن عمل�ة جمع النصوص الشفو�ة من العمل�ات المعقدة؛ ذلك أن الجمع المیداني: تعر�ف ـ 1
یداني، یخضع �الدرجة األولى إلى معط�ات اجتماع�ة، وثقاف�ة، وجغراف�ة تحدد الجمع الم

میدان الدراسة �ظواهره، وممیزاته، وأحداثه، وتلقي هذه ال�حوث المیدان�ة الضوء، وتفتح 
المجال إلجراء المز�د من ال�حوث في المجاالت األخرI، حیث أن مجال التراث الشعبي 

لعلوم األخرI ونتیجة لذلك، فإن جوانب �ثیرة، لم تكتشف �عد حدیث المنشأ �المقارنة مع ا
داخل هذا المجال، فالدراسة الشعب�ة عمل�ة متكاملة تبدأ بجمع النصوص من مصادرها 
الشفه�ة وتصن�فها وترتیبها قبل أن تنتقل إلى مستو�ات أعلى في التحلیل، والدراسة، وEذلك 

�حث آخر، وتمهد الطر�B للمجاالت األخرI لتناول تمثل ال�حوث المیدان�ة اللبنة األولى أل� 
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، والدراسة المیدان�ة هي طر�قة منهج�ة للتقصي، والتحقیB 1»النصوص �طرق أكثر عمقا
وتكمن «تهدف للحصول على نصوص شفو�ة عن طر�B التجم�ع، من خالل إجراء مقا�الت 

یجة حق�قة لها ق�مة علم�ة أهم�ة الدراسة المیدان�ة، في أن ال�احث ال �ستط�ع أن �قدم أ� نت
إال من خالل دراسات میدان�ة قام بها بنفسه، أو تحل�الت لدراسات قام بها غیره، والتي تهدف 
في النها�ة إلثراء ال�حث العلمي من خالل اخت�ار النظر�ة، أو القاء الضوء على �عض 

الجهود المیدان�ة  المش�الت المرت�طة بها، أو من خالل اخت�ار الفروض العلم�ة، �اعت�ار أن
، ومعنى هذا أنه 2»المنظمة لل�حث العلمي تش�ل األساس الذ� تنهض عل�ه عمل�ة التنظیر

، وٕاذا سأل 3إذا لم تكن مادة الجمع قد جمعت جمعا علم�ا منظما، فلن تكون لها ق�مة علم�ة
ع سؤاله أین یتوجه الجامع لجمع مادته؟ ستكون اإلجا�ة �التأكید إلى المیدان، وسنتوقسائل 

   المیدان؟أ�ضا عن ماه�ة 

هو المنطقة الجغراف�ة التي تس�نها جماعة �شر�ة، تكّون ف�ما بینها « المیدان: .2
ولها خصائصها الثقاف�ة المحل�ة، تتكون تلك الخصائص ، وحدة ثقاف�ة اجتماع�ة متكاملة

ثر في سلو�ات المؤ  ،بتأثیر البیئة أو المنطقة الجغراف�ة، ولها نظامها االجتماعي والقرابي
ومهاراتهم  ،وحرفهم ،وعالقاتهم ف�ما بینهم، و�تجلى ذلك  في عاداتهم وتقالیدهم ،األفراد

  .4»وشتى مظاهر ح�اتهم
توحد بین أفراده یتواصلون  ،وثقاف�ة ،واجتماع�ة ،فالمیدان تحدده �ما أسلفنا معط�ات جغراف�ة

لهذا نتج عن  ،عتزاز �هالوا ،للوطن نتماءالوا ،والدین ،وتح�مهم روا�C القرا�ة ،بلغة واحدة
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 وهذا ما �ون بناءً  ،وسلو�هم ،وفي ط�اعهم ،معا�شتهم ل�عضهم تشا�ه في مظاهر ع�شتهم
ومیدان «وقد عبر الد�تور محمود ذهني عن هذا التناسB �قوله  ،ومتكامالً  اً متناسق اً إجتماع�

 أنه یتمیز عن غیره من الدراسة الشعب�ة میدان �غیره من الم�ادین �صلح �نقطة بدء، إال

والصورة الصادقة  ،حق�قة تف�یر الشعب العرEي ،وٕاخالص ،الم�ادین أنه �ع�س في صدق

  .1»لتعبیره عن نفسه

أننا ال نستط�ع أن نضع تقدیرا لمساحة المیدان، فالجوهر� �حبذ أن  ،والجدیر �الذ�ر

غیر  2»دود العددتجرI الدراسة المیدان�ة على مجتمع محلي صغیر، �حسن أن ��ون مح«

إن اخت�ار «تبرره ضرورات منهج�ة، �قوله: ،أن اخت�ار المیدان أن حمید بوحبیب �قرر

المجتمعات المحل�ة الض�قة، أو الجماعات المتمیزة قد تبرره ضرورات منهج�ة أول�ة أو 

تحول دون الطموح للتعرف على مجتمعات واسعة، بنظرة شاملة، ومع  ،صعو�ات موضوع�ة
والشاملة، ذلك أن  ،تتجه نحو الدراسات الواسعة ،نثروEولوج�ة الیومأللدراسات اذلك فإن ا

تمثل األنماc االجتماع�ة  ،�فرض اخت�ار مجتمعات محل�ة ،تسارع وتیرة التنم�C االجتماعي
�ش�ل �سمح الحقا بدمج النتائج المتحصل علیها  ،الرئ�س�ة وتر�ز ال�حث في خصوص�اتها

  مد إلى دراسة: للتعرف الكلي... �أن نع
 ـ النموذج الصحراو�.

 ـ النموذج الر�في.

 .3»ـ النموذج الحضر� 

والتي شملت الشعر الشعبي في الجنوب الجزائر�  ،وهذا ما جاء في مدونة ال�حث
ذلك أنه قد یبدأ برقعة  ،یخضع لموضوع ال�حث ،وعلى العموم �م�ننا القول أن تقدیر المیدان
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ف�شمل جهة من الوطن (�الشرق أو الغرب)، ثم قد یتوسع  ،وسعثم یت ،جغراف�ة محل�ة إقل�م�ة
ثم یتكامل مع غیره من  ،أو حتى الوطن العرEي ،أو المغرب العرEي ،أ�ضا ل�شمل الوطن

 نساني؛ ألن التعبیر الشعبي �عیدٌ الالم�ادین ل��ّون المیدان العام للتراث الشعبي العالمي وا
ولهذا فقد تشابهت أش�ال التعبیر في جم�ع أنحاء  ،عن م�انه وزمانه ینشأ بدافع إنساني

.Iالعالم في �ثیر أو قلیل من حیث الش�ل والمحتو  

  جامع التراث الشعبي:  .3

ألنه �سعى إلى ال�حث  ،المحرك األساسي لعمل�ة الجمع ،�عد الجامع للتراث الشعبي
نتقالها من او  ،والوقوف على عوامل تغییرها ،من نشأتها ،و�تعقب النصوص ،عن الحق�قة

هو مجابهة الجامع ال�احث لمصادر اإلبداع «حال إلى حال، فالعمل المیداني في األساس 

التي ال �م�ن أن  ،ومغامرا من أجل الوصول إلى المعرفة الغائ�ة ،متحد�ا �ل الظروف

  .1»نستقصیها من التار�خ �القدر الذ� تستقصیها من المرو�ات الشفو�ة

ذلك أن مادته تعد العماد األول الذ�  ،لعمل الذ� �قوم �ه الجامعومن هنا یتبین لنا ق�مة ا

  والتار�خ�ة  في �عض األح�ان. واألدب�ة؛ بل ،والفلكلور�ة ،تقوم عل�ه الدراسات االجتماع�ة

ألنها تسعى إلى  ،والشاقة ،إن عمل�ة جمع النصوص الشفو�ة من العمل�ات المعقدة

ورCE الصلة  ،جاب�ة في تقد�م صورة المجتمع القد�موالمساهة اإلی ،تزو�د المجتمع �المعرفة

وتغیب مع من غاب عن مسرح  ،هذه النصوص تندثر حتى ال ،والحاضر ،بین الماضي

   الح�اة. 

ول�س له صاحب  ،وملك للجم�ع ،فهو مشاع ،والجمع �فرض نفسه على جم�ع الناس

و�ما أسلفنا الذ�ر أن  ،وآخر في أحق�ة الق�ام �ه ،وال مجال لإلختالف بین فرد ،أو م�تشف

جتماعي أو فئو� اهو نزول ال�احث إلى مساحة جغراف�ة معینة أو إطار «الجمع المیداني 
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المیدان  إلىفإن الذ� یذهب  1»أو �حث قض�ة ما ،معین من أجل جمع مادة  ثقاف�ة معینة
مارسون أو فر�قا یتكون من مجموعة أعضاء �، وأن ��ون فردا �احثا ،ال �عدو ،لجمع المادة

في الجامع ال�احث،  ،�م�ننا حصر أصناف الجامعین ،تخصصا مشتر�ا، وعلى هذا األساس
 ، والجامع الوس�C، وفرق ال�حث المدرEة على الجمع.� والجامع الهاو 

مثل ال�حوث األكاد�م�ة " �عتمد  على  ،:  هو الجامع الذ� له نشاc علميأـ الجامع ال(احث

و�هتم بوصفها وصفا  ،أو الظاهر �ما توجد في الواقع ،قعالمنهج الوصفي ألنه یدرس الوا

وقد �م�نه  2دق�قا؛ فهو مرت�C منذ نشأته بدراسة المش�الت المتعلقة �المجاالت اإلنسان�ة"

 �قوم  �مسح لمنطقة معینة . ،اإلشراف على فر�B مدرب من الطل�ة

راث الشعبي،واكتشاف تدفعه للتنقیب عن الت ،: هو جامع له رغ�ة ملحة  ب ـ الجامع الهاو 

ها، وهو مدرك أن هذا التراث فیوح�ه للتعمB  ،المز�د من الموروث الشعبي، �ظهر شغفه بها

في الماضي وتأثیره على  ،یبین اإلسهام األصیل لهذا الشعب ،جزء مهم من ذاكرة الشعب

فة جیل المستقبل، ل�صیر فاعال في بناء ثقافة أصیلة منسجمة، وعلى الرغم من صعو�ة معر 

إال أن نفاسة هذا النتاج  عبر أرجاء الوطن ،والم�عثر ،حجم هذا التراث الشفو� المشتت

وتوث�قه للحفا[ عل�ه وتعر�فه  ،�سعون إلى جمعه ،جعلت الهواة  لهذا التراث ،الف�ر� 

عدید الللعمل على �شف  ،حتى یتم�نوا من الرجوع إل�ه ،فضال عن طرحه للدارسین ،لألج�ال

 وفحص.  ،تي ما تزال تحتاج إلى �حثال ،من الجوانب

فهو �حاجة لشخص متطوع  ،فالجامع ال�احث اذا �ان غر��ا َعْن المنطقةج.الجامع الوس*?: 

 ،وEین مجتمع ال�حث، و�جب أن تتوفر ف�ه �عض الشروc ،بینه اً �ساعده، و��ون وس�ط

                                                           

دمحم حسن غامر�، الثقافة والمجتمع واألنثروEولوج�ا الثقاف�ة وال�حث المیداني، دیوان المطبوعات الجامع�ة، الجزائر،  -1

  .85، ص 1989

،  ل�حث العلمي وطرق اعداد ال�حوث،دیوان المطبوعات الجامع�ة،مناهج ا ،دمحم محمود الذنی�ات عمار بوحوش -2

c،139ص ، 2001، 3 الجزائر .  



 

30 

��ون قادرا  أنو إضافة إلى اكتساب خبرة علم�ة،  ،طالع واسعیناو  ،أهمها أن یتمتع بثقافة

�معلومات تعرفه وأن ��ونمدرEا ومزودا على بناء عالقات وطیدة داخل مجتمع ال�حث، 

 �المادة وموضوع ال�حث .

على اقتحام عالم الدراسة المیدان�ة  ،: وهو نمC �عتمد على تشج�ع الطل�ةد. فرق ال(حث

بنزاهة ودقة وصبر وولوج میدان جمع التراث الشعبي، بذ�اء ومقدرة على الق�ام �ال�حث 

وهذا ما  ،وتهیئتهم لمراحل أوسع في ال�حث العلمي ،ال�حث عن الحق�قةفي ومساعدتهم 

 إسهاًما فعاال في بناء المعرفة اإلنسان�ة . ن یجعلهم �سهمو 

   الجمع المیداني: مراحلـ  4

تفاق بین ال�احثین  حول وضع طر�قة موحدة ألسالیب امما الشك ف�ه أنه ال یوجد     

ومن ثمة فل�ست هناك طر�قة واحدة �م�ن  ،یخضع لظروف المیدان«مع المیداني ألنه الج

وأقصى ما توصل إل�ه الدارسون  ،القول �أنها الطر�قة الصح�حة لمواجهة العمل في المیدان

هو أن هناك إطارا عاًما  یتفB على صالحیته، لكي یتسع ألسلوب منظم ال خالف عل�ه 

  1»نفسه من واقع التجرEة ذاتها �اإلضافة إلى خبرة ال�احث

تساعدنا  ،هي السبیل الوحید لجمع معط�ات میدان�ة ،من المؤ�د أن الدراسة المیدان�ة

�م�ننا أن نحدد  ،وتقار�ر علم�ة حول المجتمع، وعلى هذا األساس ،على الخروج بدراسات

ق�ام �عمل�ة والمتكاملة �مر بها الجامع لل ،والمتسلسلة ،مجموعة من الخطوات المترا�طة

  الجمع. 

  أ ـ المرحلة التحضیر�ة:

أن �عد نفسه  ،قبل أن �شرع في إجراء دراسته المیدان�ة ،یتعین على جامع التراث الشعبي 

و�حدد ،التي لها عالقة �الموضوع ،والب�انات ،ف�عمل على جمع المعلومات ،إعداًدا جیًدا
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31 

والفرض�ات  ،ن م�امن األف�ارعلكشف وا ،المنهج المالئم الذ� �ساعده على تفسیر العالقات

أین �م�ث في المجتمع فترة من «التي �م�نه دراستها، ثم �قوم �التنقل إلى میدان الدراسة 

س�قوه في «�ما ین�غي عل�ه االتصال �من  1»الزمن لیتم�ن من وصف الثقافة الكل�ة لهم

الع على موضوع الدراسة والمنهج�ة، و�ذا اإلط ،دراسة  المنطقة بهدف إثراء معرفته النظر�ة

والدراسات العلم�ة ، والمنهج�ة التي رEما تكون قد أجر�ت على هذا  ،ابتداًء من ال�حوث

من أ� ،التي تناولت هذا المجتمع ،والمالحظات العامة ،والنشرات ،المجتمع أو حتى التقار�ر

منهجي ، ومن الضرور� أن �قوم منذ اخت�اره للموضوع بوضع تصم�م 2»جانب من جوان�ه

وخلB صالت اجتماع�ة  ،نتقال الجامع إلى المیدان لمعاینةادقیB لكافة الخطوات أهمها، 

 ندماج معهم. ب�عض س�انه ومجالستهم ومحاولة اال

  ب ـ المرحلة المیدان*ة

�ساعد على استنطاق الواقع المعاش، فما على الجامع إال الخروج   ،منهج ال�حث المیداني 

فمسألة دخول ال�احث «والمناهج المتاحة له  ،ومستغال لكل التقن�ات مستعینا ،إلى المیدان

التي یتوقف علیها �عد ذلك مدI تقبل الم�حوثین لوجوده  ،من المسائل المهمة ،إلى المیدان

 .3»معهم

وهي االتصال ب�عض الشخص�ات المعروفة في المنطقة  ،أهم خطوة، وتعد الخطوة األولى

 حترام المت�ادلقائمة على الثقة واال ،قات بینه وEین جمهور �حثهلإلستعانة  بهم  في بناء عال

�الغة األهم�ة �النس�ة  ل�حثه، حیث  ،ألن األ�ام األولى إلقامة ال�احث في مجتمع الدراسة «

أنها تتضمن وضع ال�احث لخر�طة تفصیل�ة لمجتمع �حثه من خالل تحدید أ�عاد المجتمع 

                                                           

  .94عمار بوحوش و دمحم محمود، الذنی�ات مناهج ال�حث العلمي و طرق اعداد ال�حوث ، ص  -1
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و�جدر �الذ�ر أن  ،1»العالقات ومحاولة فهم طب�عة تلك  وٕا�ضاح ش��ة العالقات االجتماع�ة
ال�احث الجامع �ستعین بوسائل في جمع مادته؛ إذ ال �م�نه الق�ام �ال�حث دون هذه الوسائل، 

مرئي، والكمبیوتر، وأدوات الصوتي و التسجیل التصو�ر، وآالت الالخرائC، وآالت  أهمها ومن
 م�تب�ة.

خت�ار الیتوقف على ا ،المیداني في تحقیB أهدافه ومن المسلم �ه أن نجاح ال�احث
وعلى الجهد الذ� یبذله في سبیل  ،األنسب لألدوات المالئمة للحصول على الب�انات

و�عد  2تحقB له جمع المادة التي �سعى للحصول علیها"یاستخدامه لهذه األدوات، حتى 

أداة هامة للحصول على  « عتبر�ُ للجمع المیداني ألنه  ،األسلوب األنسب ،أسلوب المقابلة

محادثة موجهة �قوم بها « ، وقد تم تعر�فه على انه 3»المعلومات من خالل مصادرها ال�شر�ة

من               شخص مع شخص آخر أو أشخاص آخر�ن، هدفها الحصول على أنواع معینة 

               ستعانة بها على التوج�ه           ولال ،الستغاللها في �حث علمي المعلومات
  .4» والتشخ�ص والعالج

أو أكثر  ،أن المقابلة حوار یدور بین شخصین ،والمالحP من التعر�فین السا�قین
هو الحصول على  المعرفة. وعلى �ل حال أود أن أشیر إلى أن أشمل تعر�ف  ،الهدف منه

و�ة م�اشرة أو هاتف�ة المقابلة وسیلة شف«للمقابلة هو ما جاء �ه األستاذ حمدان دمحم ز�اد �قوله 

                                                           

   Williams.T. Field méthode in the study culture holk rinenart and uinstion,p5،نقال: عن 100نفسه،ص-1

  .101نفسه، ص -2

طرقه االحصائ�ة، دار الثقافة للنشر والتوز�ع، األردن، و  ،وأدواته ،مفاه�مه ،، أسالیب ال�حث العلميجودت عزت عطو�  -3
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أو خبیر عن معلومات ال تتوفر عادة في  ،یتم خاللها سؤال فرد ،أو تقن�ة لجمع الب�انات
 I1»الكتب أو مصادر أخر.  

ونالحP من خالل هذا التعر�ف أنه أدرج جم�ع أنواع المقا�الت وعلى هذا األساس  
  �م�ننا تحدید أنواع المقا�الت �اآلتي:

وهي األكثر شیوعا، وفیها �شعر  ،: �قابل فیها ال�احث فردا واحداةالمقابلة الفرد*- 1ب.

 .2الراو� �الحر�ة في التعبیر"

من أجل الحصول على  ،ومجموعة من األفراد ،: وتتم بین ال�احثالمقابلة الجماع*ة-2ب.
 3.و�أقل جهد مم�ن" ،في أقصر وقت ،معلومات أوفر

ف�م�ن لعمل�ة  ،ع الوصول إلى میدان معین: إذا تعذر على الجام المقابلة الهاتف*ة-3ب.
 .الجمع أن تتم عن طر�B الم�المات الهاتف�ة

فرزه واقع االنتشار اإللكتروني، أ: هذا النوع من المقا�الت المقابلة بواسطة الحاسوب-4ب.
 وهو بدوره له أوجه عدة تتمثل في اآلتي:

اال من طرف واستعم ،هي أكثر الخدمات رواًجا خدمة البر�د اإللكتروني:  •
الرسائل  ،إرسال واستق�ال ،مستخدمي ش��ة األنترنیت، حیث �م�ن من خاللها

في أ� م�ان في العالم، �اإلضافة إلى النصوص الم�تو�ة �ما �م�نه أن ینقل 
 وأصواتا ولقطات فیدیو. ،صوًرا

ومناقشات، �مایخدم أهداف  ،وفتح حوار ،تهدف إلى إقامة عالقات المحادثات: •
وتتنوع المحادثات حسب اعتماد المستخدم على الكلمة المنطوقة   المستخدم، 

                                                           

1- c ،ة الحدیثة، عمان�E88، ص 1989، 1حمدان دمحم ز�اد، ال�حث العلمي �نظام، دار التر.  

  .112أنظر جودت عزت عطو� ،أسالیب ال�حث العلمي، ص -2

  .112نفسه، ص  -3



 

34 

أو الم�تو�ة فقC، أو على الصوت والصورة؛ فاألولى �طلB علیها منتد�ات 
أما النوع       ،الحوار وهي التي تعتمد على الكلمة المنطوقة أو الم�تو�ة

     والصورة    ،و�عتمد على الصوت Chatالثاني، ف�طلB عل�ه اصطالًحا 
 .Cأو الصوت فق 

: وهي ع�ارة عن مواقع األنترنیت مصممة �حیث تت�ح لزوارها منتد*ات الحوار •
تسجیل أسمائهم فیها �مشار�ین في حوارات تتم علیها، �حیث �حجز �ل منهم 

وفي الحوار یتم طرح  ،خاصا �ه "�لمة السر" تسمح بدخوله إلى الموقع سماً ا
 و�تم الرد عل�ه. ،موضوع المناقشة

: وهي النظام األكثر شهرة في ش��ة األنترنیت الیوم في مجال *صفحات الو�ب •
والت�ادل بداخل الش��ة، وتعد صفحات  ،وفي االتصال ،ال�حث عن المعلومات

و�رتكز على ف�رة        ،الو�ب الیوم أساس النمو الهائل لش��ة األنترنیت
 .1»ة م�اشرة ف�ما بینهاقامة عالقات ترا�ط�إتخز�ن، المعلومات مع القدرة على 

 Bوتتم المقابلة �حوار یدور بین ال�احث والشخص الذ� تتم مقابلته، یبدأ الحوار بخل
ل�ضمن ال�احث الحد األدنى من تعاون المستجیب، ثم �شرح ال�احث «عالقة وئام بینهما، 

 أالغرض من المقابلة، و�عد أن �شعر ال�احث �أن المستجیب على استعداد للتعاون، یبد
  .2»�طرح األسئلة التي �حددها مس�قا 

                                                           

 W.W.Wواختصاره هو Wrold Wide webصمم برنامج أطلB عل�ه اسم   *
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والقرI النائ�ة  ،ما تزال هناك في مجتمعنا قلة قلیلة، و�ق�ة �اق�ة في البواد� :**الراو   -5

و�لقونه �الطر�قة التقلید�ة، ولهذا یجدر بنا أن نغتنم هذه الفرص وأن  ،من �حفظون الشعر

أن تزول تماما من مسرح التار�خ  التي توشك ،نسارع إلى دراسة هذه الشرائح االجتماع�ة

اإلنساني، وهذه الشخص�ة هي شخص�ة الراو� الذ� احتل م�انة أدب�ة مرموقة ألنه من أغنى 

عناصر التراث وأغزرها وأكثرها التصاقا بواقع الح�اة الیوم�ة للمجتمع و�رI الد�تور دمحم 

الثقافي للمجتمع وتار�خه الراوة في اآلداب الشعب�ة هم الذین یختزنون المحتوI «ع�الن أن:

وأصوله، لهم درا�ة برغ�ات ومتطل�ات مجتمعهم الفن�ة وتطورها و�دعون أثرها على سلو�ه 

احترافیته، وذ�ائه، وتجارEه ودقة مالحظاته یلتقC الراو�  . و�ح�م1»وعلى مسار ح�اته 

الم�تس�ة  ثقافتهالروا�ات التي �سمعها و�سجلها في ذاكرته، و�عیدها، وقد یلجأ إلى المزج بین 

وEین إبداعه، �ح�م موهبته وسعة خ�اله، وقد ت�اینت آراء ال�احثین في تحدید أنواع الرواة حیت 

  :أن هناك ثالث أنواع من الرواة: رواة رئ�سین ورواة ثانو�ین ،یرI األستاذ دمحم ع�الن

          أو مصادر غیر   ، : قد تكون مصادره الكتب المدونةأ. الراو  الموهوب المبدع

 واألعمال الناجحة، و�لتقC الروا�ات التي �سمعها و�سجلها في ذاكرته ،مدونة، ینتقي النماذج

وقد یلجأ أح�انا  ،ودقة مالحظاته ،وتجارEه ،وذ�ائه ،و�عید ص�اغتها معتمدا على احترافیته

 .2وEین إبداعه على حسب موهبته وسعة خ�اله ،إلى المزج بین ثقافته الم�تس�ة

                                                           

الروا�ة هي حمل الشعر أو الحدیث، فتقول العرب، فالن روا�ة للشعر و راو� للحدیث و الروا�ة هو من �حمل شعر   **

  الشاعر و�نقله، فهم �حفظون األشعار و�نشدونها انشاًدا أو �عیدونها بین الناس عن طر�B المشافهة.
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الروا�ة، ومصادره مدونة  : وهذا الصنف ل�س له من نشاc غیرراو  المحترف الجوالب. ال
والمغاز�، وقد یرو� التراث الشفهي المتداول غیر المدون وقد یلجأ  ،والسیر ،في �تب التار�خ

 .1ة"بلوتقد�مها مادة غنائ�ة ترافقها الرEا�ة والدف والط ،إلى تلحینها

أو مصدرا لكسب رزقه،  ،ن الرواة ل�ست الروا�ة توجها لد�ه: وهذا النوع مج.الراو  الهاو  
التي یؤد� اإلعجاب بها إلى تردیدها وٕاعادة  ،وتعلB بنوع من المادة التراث�ة ،وٕانما هي رغ�ة

  وهو من شدة تعلقه بها �حدد أسالیب روایتها.  ،واخت�ار مناس�اتها ،ص�اغتها
ورواة غیر  ،ن من الرواة؛ رواة متحرفینأما االستاذ عبد الحمید بورایو، فقد میز صنفی 

�حصل الراو� عن طر�قها  ،من یتخذ الروا�ة �مهنة �الرواة المحترفین؛و�قصد 2»محترفین
�عرف �الراو� الجوال أو المداح، وتستخدم في  ،�مثل مصدر دخله ،على مقابل نقد�

ن�ع من �ساطته وأصالته ت ،األوساc الشعب�ة أح�انا لفظة قوال، یتمیز �األصالة والصدق
�عرف تماما ما هو مرغوب عندهم وقد  ،وتلقائیته التي تستهو� جماهیر األوساc الشعب�ة
  . 3أطلB علیهم األستاذ العرEي دحو اسم رواة مغنون 

ولكنهم یتمتعون  ،وهم رواة ال �حترفون الروا�ة �المعني المذ�ور سا�قا د.رواة غیر محترفین،
و�ذ�رهم األستاذ العرEي دحو  ،ي یتمتع بها الرواة المحترفینتماثل تلك الت، ومواهب ،�قدرات

 نهم �مارسون الروا�ة على سبیل التسل�ة. أ� ، أ4»متسلون «�اسم رواة 

  أراه الصنف األكثر انتشارا وهم: ،من الرواة اً وقد میز األستاذ العرEي دحو صنف
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�ّنه من الوقوف على أسرار �م ،البد له من امتالك ذوق أدبي ألن الراو� هـ.الرواة الشعراء؛ 
والجمال�ة فهو راٍو  ،وخلB فضاء المتعة الفن�ة ،وذلك إلظهار البراعة ،والع�ارات ،التراكیب

رتجال �ما �حرص الومقدرته على ا ،وعلى إم�ان�اته الفن�ة ،لشعره أوال �عتمد على موهبته
ن الولوج إلى عالم تم�نه م ،على روا�ة أشعار غیره من الشعراء؛ ألنه �متلك ملكات خاصة

وتتناسب مع أحواله فهم  ،و�قبلها مزاجه ،التي تالئم ذوقه، �حفP القصائد ،الروا�ة الشفو�ة

شعراء یجیدون الشعر إذ �قولونه �ما یرونه، و�بدعون ف�ه متح�مین في اللغة              

ة وتكون و�حضى الك�ار من الرواة �احترام خاص �ح�طهم �ه أفراد الجماع« ، 1واألسلوب

تجرEتهم وممارستهم لفن الروا�ة لعشرات السنین مدعاة إعتزازهم ومحC تقدیر من طرف 

  .2»الجماعة

وأسلو�ه  ،ولغته ،والجدیر �الذ�ر أنه على الجامع أن یترك للراو� حر�ة الكالم �طر�قته

عة الخاص الذ� یراه مناس�ا، وهذه الطر�قة تستخدم عندما ال��ون لدI ال�احث معلومات موس

بل  ،أو المش�لة، وتمتاز هذه الطر�قة �أنها ال تقید الراو�  ،حول الظاهرة ،وتفصیل�ة ومعمقة

  تعط�ه الحر�ة في الروا�ة.

واإلم�ان�ات التي یتمتع بها  ،یدرك مدI التفاوت في القدرات ه،والجمهور لحظة تفاعل

إلى أن یلعب         و�عث اإلعجاب، مما أهله ،ف�میل إلى من هو أقدر على اآلداء ،�ل راوٍ 

ندفاع في مواجهة تطورات الواقع      والحماسة، واال ،دوًرا مهما في  تغذ�ة مشاعر ال�طولة«

نطالقا من حصیلتة الثقاف�ة والتراث�ة �مساعدة مواه�ه ا 3»الفاضلة ونشر الق�م واألخالق

  الفیز�ولوج�ة.
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  ـ صفات الراو : 6

لقاء       الجید، اإلتعینه على  ،شخص �موه�ة فطر�ةوهو أن یتمتع ال ،ـ اإلستعداد الفطر�  أ
الذ�  ،وهذه الموه�ة من األر�ان األساس�ة لشخص�ة الراو�  ،والممارسة ،�قوم بتنمیتها �التدرب

الذ� صقله األدب، وشحذته الروا�ة، وجلبته الفطنة، �ما ��ون قد  ،اكتسب الط�ع المهذب
.pألهم الفصل بین الجید والرد  

افة واالطالع : �حتاج الراو� إلى أن ��ون مزودا  �قسC من الثقافة تم�نه من ب. سعة الثق
  واإللمام �ه. ،إجادة الموضوع الذ� یرو�ه

ج. الشجاعة األدب�ة والجرأة التي تبرز شخصیته واعتزازه �ما یرو�ه مع وضوح اللهجة 
 وسالمة جم�ع مخارج الحروف. ،وطالقة اللسان

لنصوص، عن ظهر قلب، مع التفاعل مع مایلهب مشاعر د ـ الذاكرة الجیدة، وحفP ا
  المستمع، والتأني، والوقوف عند انتهاء الف�رة.

و�د�ه ل�أخذ المتلقي إلى  ،وحر�ات رأسه ،ه. الس�طرة التامة على التنفس، مع توظیف نظراته
  وجوارحه إلى عالم النص.  ،و�حمله ��ل أحاس�سه ،جو القصیدة

والمقاطع  ،والحروف ،ن الشعر �عتمد على جرس الكلماتو. إظهار موس�قى الشعر؛ أل
 والعمل على إبراز التوافB بینها وEین المعنى. ،الصوت�ة

 �. التنوع في اإللقاء، �ي ال �قع تحت طائلة الرتا�ة الصوت�ة ألنها تؤد� إلى الملل.
  ـ عوامل نجاح الجمع المیداني:  7

بجمع المرو�ات الشفو�ة على  ،والمهتمین ،مما ال شك ف�ه أن هناك عوامل تساعد ال�احثین
النجاح في إعداد �حوث، تساهم بدورها في تقدم ورقي، ورفع  مستوI ال�حوث التطب�ق�ة 

  وأهمها:
 والوفیرة من المرو�ات الشفه�ة. ،المیدان المناسب الذ� یزخر �المادة الغن�ة أ ـ إخت�ار
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 ،و�فا�ة األدلة ،لى عاتقه، فیتحرI الدقةو�عي المسؤول�ة الملقاة ع ،ب ـ على الجامع أن �قدر
القرارات  ىوالمالحظات من مصادر متعددة موثوق بها، وعدم التسرع في الوصول إل

 والنتائج.

 ،و�جید قراءتها ،ندماج، ذ��ا فطنا یدرك مالمح محدث�هج ـ أن ��ون ذا نفس مرحة سر�ع اال

وذلك الشعور، ال یبد�  ،ك الرغ�اتو�عرف رغ�اتهم وشعورهم، وله القدرة على التجاوب مع تل

 ا، من �عض السلو�ات التي �مارسها الناس.فً تكبًرا أو تذمرا أو تأف

ألن عمله  التي یختزنها في ذاكرته، د ـ یجب أن یتمتع �القدرة على استرجاع المعلومات
 یتطلب منه ذلك. 

و �انت مخالفة حتى ل ،بتحیز ،ومحاولة اكتشاف الحقائB ،والتعصب ،ه ـ ال�عد عن الجدل
 آلرائه، واحترام آراء اآلخر�ن.

لتشج�ع الرواة وٕاثارة ذاكرتهم، وعل�ه أن یتفادI  ،و ـ على ال�احث أن یخلB الجو المناسب
بتعاد عن و�لمات سهلة، لها معان محددة واال ،األسئلة المعقدة، وص�اغتها �ع�ارات واضحة

 مألوفة.الاأللفا[ المتخصصة غیر 

أن ��ون واضحا في ذهنه منذ البدا�ة، وذلك بتحدید الهدف من الدراسة، ز ـ البد لل�احث 

الماد�ة  *و�ذا تحدید التكلفة التي سوف یتم�ن بها من تحقیB أهدافه في ضوء میزانیته

 المتاحة. 

  ـ مشاكل المیدان : 8

  :أثناء ق�امه �عمل�ة الجمع لعل أهمها ،یواجه الجامع العدید من المشاكل

�صیب �عضهم خالل المقا�الت الجماع�ة مما یؤد� إلى عدم المشار�ة  أ ـ الخجل الذ�
  وس�طرة �عض األفراد على جو المناقشة .

                                                           

  ت التنقل و اإلقامة و وسائل الجمع.المیزان�ة : تتضمن نفقا *
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رت�اك في الروا�ة، وقد ��ون الأو ا ،ب ـ عجر الذاكرة: یؤد� عجز الذاكرة أح�انا إلى الحذف

  عامل السن سب�ا في ذلك أو انقطاع الراو� عن الروا�ة لمدة معینة.

قد �حدث تغییرا في النص عند تقد�مه في ش�ل روا�ة  ،فات �سبب التناقلج ـ التحر�

على الرغم من أن النصوص ذات الش�ل الثابت  ،مسموعة؛ أ� عند انتقاله من راو إلى آخر

 مثل الشعر أقل عرضة للتحر�ف.

على �عض األفراد أثناء عمل�ة  ،صعو�ة الس�طرة أح�انا ،د ـ من سلب�ات المقابلة الجماع�ة

  لجمع . ا

وخاصة إذا �انت من ثقافة غیر مألوفة مما �عوق  ،صع�ة ،ه ـ قد تكون لهجة هذه األشعار

 فضال عن نطقها الصح�ح. ،ومعانیها ،وداللة الكلمات ،معرفة المصطلحات

 ،قد �اعد بین دالالت الكلمة ،وهذا الفارق الزمني ،و ـ معظم النصوص قیلت منذ مدة زمن�ة

ف الحاضرة، وفضال عن ذلك فقد أسقC الزمن �عضا من هذه وEین الظرو  ،ومعانیها

 ستعماالتها. اإذ تغیرت �عض  ،المصطلحات

ز ـ عدم تعود الناس على مثل هذا النوع من الدراسة مما یجعل االتصال بهم أمرا صع�ا؛ 

 فیجد ال�احث صعو�ة في إقناع من یتعامل معهم بجد�ة هدفه.

  ـ الحلول:   9

ومعرضا، عبر تداوله شفاه�ا ، ندثارالوا ،هددا �الض�اعأضحى الشعر الشعبي م

جتماع�ا ا�سعون إلى �شف ق�مته، فن�ا و  ،للتحر�ف، وهذا ما جعل ال�احثین في المیدان

الذ� �ش�ل مطل�ا ملحا  ،و�التالي أص�ح الم�ون األصیل ،وحضار�ا ،واقتصاد�ا، وتار�خ�ا

ة الحفا[ عل�ه من غ�اهب الض�اع     الذین �أخذون على عاتقهم مهم ،للعدید من المهتمین

والحضار�ة لهذه الثقافة ضمن النسیج      ،ندثار، وذلك �النظر إلى الق�مة التار�خ�ةالوا

وال  ،ال تزال غیر واضحة ،وم�ادp الجمع المیداني ،التراثي، غیر أن الكثیر من المفاه�م

عت�ار الجمع ا ، مما �صعب معه ال �المعنى الوصفي وال�المعني اإلجرائي ،معرفة تعر�فا دق�قا

المیداني، نظاما علم�ا مح�م البناء، والمتصفح لما ُتروجه دور النشر من مجام�ع للشعر 
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والتدقیB، بل أن �عضها لم  ،والتحقیB ،یجد الغالب�ة منها لم تراع أصول التوثیB ،الشعبي

خاص �الجمع المیداني  أو شرح المفردات، ولعل إنجاز دلیل ،لتفسیر المعاني اً ُیبذل ف�ه جهد

من األدوات الب�ان�ة  ةیتضمن مجموع ،��ون مرشدا علم�ا ،للموروث الشعبي الجزائر� 

والمصممة بدقة  ،وتفسیر الظواهر ��افة اإلجرءات المنظمة ،تساعد على فهم ،والمعلومات

نه هذا الدلیل س��ون حافزا، والشك للكثیر�ن بخوض هذا المیدان ال��ر الهام الذ� یهابو «

  .1»و�تجنبونه لعدم وضوح أ�عاده وغموض الكثیر من جوان�ه

وٕارسائه على أسس علم�ة      ،ومن المؤ�د أن محاولة النهوض بهذا العلم الجدید

ومستفیدین من       ،سل�مة، منتهجین نهج ال�الد التي س�قتنا في هذا النوع من الدراسة

من تجم�ع  ،ا یناسب استخدام أدوات ال�حثتجارEها، آملین أن یتم التنظیر لهذا العلم وفB م

وتحلیل  ،والظروف التي مرت بها ،المعلومات والب�انات، ومعرفة العوامل التي أثرت فیها

و�املة لمختلف عناصر الثقافة  ،نتائج هذه المعلومات، ومن ثم التوصل إلى صورة شاملة
ن، واألكید أن عمل�ات الشعب�ة على خرائC توضح انتشار هذه العناصر على جغراف�ة الوط

یت�ح  ،سوف تش�ل نواة ألرشیف شعر�، في ثوب حضار�  ،الجمع التي تتم في هذا اإلطار

  لها فرصة التموقع ضمن النسیج الثقافي لخارطة الوطن العرEي.

تساعدنا على الخروج  ،لجمع معط�ات میدان�ة ،هو السبیل الوحید ،إن الجمع المیداني

لقد آن األوان أن نرسي « ل مجتمعنا، ولهذا �قول حمید بوحبیبوتقار�ر علم�ة حو  ،بدراسات

تقالید اإلرسال�ات العلم�ة األنثروEولوج�ة لتجوب أنحاء الوطن في مهام علم�ة دق�قة تتكفل 

ت    �ابها فرق محترفة تكون تحت إشراف ه�أة علم�ة، تكون مهمتها تسطیر األهداف والغا
وم... وفي هذا اإلطار قد نضطر إلى إعادة النظر في واألولو�ات التي یجب التكفل بها الی

مسلماتنا المنهج�ة وتقالیدنا المیدان�ة، ألن هذا التوجه الجدید إلى المجتمعات الواسعة 

                                                           

، 1993، 3دمحم الجوهر�، دلیل الجامع المیداني لجامعي التراث الشعبي، دار المعرفة الجامع�ة، االس�ندر�ة، ج-  1
  .144ص
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والحدیثة والمعقدة، یترتب عنه �الضرورة إجراء منهجي، وال �م�ن أن نطمئن إلى أدواتنا 
، ألن  1تساعلتغط�ة هذا اال ،�أخرI جدیدة واستبدالها ،التقلید�ة إال بتطو�ر هذه المناهج

  الدراسة المیدان�ة تؤد� إلى:

 أهداف نظر�ة تتعلB بز�ادة المعرفة والفهم. -

 أهداف علم�ة تتعلB ��شف الظواهر ومحاولة الس�طرة علیها . -

ولعل أهم�ة الجمع المیداني تتلخص في أنه �سهل الدراسة، خاصة وأنه �حصر النصوص 

  لمفاه�م، المتصلة �التراث في شتى المجاالت �ما یلي:والمصطلحات وا

  توفر الوقت لل�احث األكاد�مي وتقدم له المادة للدراسة. -أ 

مواجهة االختالفات في النصوص بین المناطB، ومحاولة صهرها في إطار عالقات  -ب 

  الترادف والتماثل الوالئي. 

  ن ال�احثین.محاولة توحید المعلومات وتوفیر لغة مشتر�ة  بی - ج 

نتقاء وتوحید المصطلحات المناس�ة وص�اغتها للدارسین والمهتمین �التراث امحاولة  -د 

  الشعبي. 

غیر المنظم لل�احثین  ،وٕاح�ام عمل�ات الجمع العشوائي ،وضع دلیل خاص لض�C -هـ 

  الذین یتناولون جمع مادة موضوع معین. 

 ج ـ مرحلة التصنیف والترتیب واألرشفة:

وأرشفة هذه  ،تأتي عمل�ة ترتیب ،المرو�ات الشفو�ة �الطرق السالفة الذ�ر �عد جمع

ومن هنا تبدو الحاجة ماسة «النصوص، ذلك أنها �الوضع الذ� جمعت عل�ه الق�مة لها، 

وٕاعادة مراجعتها، ثم تحدید األنماc التي تظهر عقب عمل�ة  ،إلى عمل تصنیف النصوص

ة �حث مدروسة وحسب منهج علمي دقیB حتى ، لذا ین�غي تنفیذه وفB خط2»التصنیف
                                                           

  .76لى األدب الشعبي مقارEة أنثروEولوج�ة ، صإمدخل  لحبیب بوحبیب ،  1

  .127ص  هالة منصور، محاضرات في علم األنثروEولوج�ا،-  2
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�عود إلى أن الكتب التي تناولت العمل  ،نضمن سالمة النتائج، ولعل صعو�ة تطبیB المنهج
المیداني في مجال الفلكلور نادرة جًدا أو ش�ه معدومة، ال عند العرب فحسب، بل حتى عند 

األسالیب المت�عة في المیدان الفلكلور عن الطرق و  ءالغرEیین، و�رجع السبب في إحجام علما

ألن غالبیتهم �عتقدون �أن العمل المیداني موه�ة تولد مع اإلنسان، وفن تصقله التجرEة 
قبل أن ��ون علما ��تسب، عن طر�B القراءة، ولهذا ال یزال علم الموروثات  ،والمراس

الجمع  الشعب�ة �عاني نقصا واضحا في هذا الصدد، لقلة المؤلفات التي توضح أسالیب

وتحدد مناهج ال�حث، والكثیر من الفلكلور�ین یلجؤون إلى مؤلفات  ،وتنظم خطوات العمل

  .1»لما بین هذین العلمین من قرا�ة وترا�C ،األنثروEولوجین ل�ستعینوا بها في عملهم المیداني

أو مداخل إلى  ،والمقاالت التي �تبت لتكون مقدمات ،وعلى الرغم من وجود �عض المؤلفات

إال أنها لم تتطرق إلى أسالیب العمل المیداني بتاتا، بل �ان الحدیث  ،مأثورات الشعب�ةال

أو حول المشاكل التي واجهتهم أثناء جمعهم أو في  ،دائما حول عما تم جمعه في المیدان

  قتراح �عض الحلول لهذه المشاكل. االغالب 

احث في األدب الرسمي �ما یجدر بنا أن نشیر إلى أن من المجحف المساواة بین ال�

�اعت�ار أن هذا األخیر  -المجهود المبذول –(المعرب) وال�احث في األدب الشعبي من حیث 

تضاف إلى خطوات �حثه أهم مرحلة وأصعبها وهي مرحلة ال�حث المیداني، والتي تقتضي 

وضع مخطC منظم، قصد جمع المادة، والتي �ال شك ستكون محفوفة �الكثیر من 

 لعراقیل.الصعو�ات وا

  ثان*اـ  الجمع البیبلیوجرافي:

�حیث لم �عد یخضع  ،أخذ وجهة جدیدة ،نالحP أن جمع النصوص الشعب�ة

وجمع النصوص، بل أص�ح  ،لألسالیب السا�قة الذ�ر، من تنقل ال�احث الجامع إلى المیدان

أو على ش�ل �تی�ات  ،ولملمتها ،الشاعر الشعبي یتمتع �الوعي الذ� یؤهله لط�ع أشعاره
                                                           

  .09: دمحم الجوهر�، طرق ال�حث االجتماعي ، صأنظر -  1
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 ،أو التحر�ف، ولعل الخطاب الشعر� الشعبي ،أو السرقة ،دواو�ن، �ي ال تتعرض للنس�ان
متاز �أنه شفو� غیر م�توب وغیر مدون قد تسببت هذه المیزة في تعقید" مجال ا��ونه 

ال�حث في األدب الشعبي حیث برغم توفر المادة واتساع دائرة اإلبداع الشعبي، وغنى 
 شعب�ة فقد �قیت مجهولة لدI �ثیر من الدارسین وال�احثین، وأن شیوعهاالممارسات الف�ر�ة ال

إال أن الشاعر  1وانتشارها �قي ض�قا ومحدودا، بل منحصرا بین أفراد فئة شعب�ة معینة"
والفن�ة، والوظائف ، فهو مدرك تمام اإلدراك أن الق�مة الجمال�ة ،الشعبي تفطن لهذه المش�لة

و�غیبها النس�ان، �سبب  ،ماع�ة، التي �حملها خطا�ه الشعر� ستندثرواالجت ،الثقاف�ة والنفس�ة
  أو أبنائه. ،موته   أو موت من �ان یردد أشعاره من أقارEه

ولم یبB في الذاكرة إال �عض القصائد  ،و�م من شاعر مر في هذا الوجود �صمت
رهم وٕاصدار التي رددها الناس من �عده، ولهذا السبب حرص الشعراء اآلن على تدو�ن أشعا

وهو الجمع البیبلیوجرافي أو الجمع  ،وهذا ما أنتج نوعا آخر من الجمع ،دواو�ن خاصة بهم
  من المدونات .

  الخطاب  الشفو  إلى نص Vتابي: تحولـ 1

والتدو�ن على  ،هو خطاب قابل للكتا�ة ،مما ال شك ف�ه أن الخطاب  الشعر� الشفو� 
لى شفو�ته ��ونها ممارسة فن�ة وظ�ف�ة داخل الرغم من اعتقاد ال�عض أنه �المحافظة ع

  وتوارثها و�التالي ضمان خلودها.  ،والعفو�ة، فهو �ضمن تناقلها ،المجتمع تمتاز �التلقائ�ة

لقد ارت�C مفهوم الخطاب �الشفه�ة، ومفهوم النص �الكتا�ة، ونشأت بینهما عالقة 
والمعارف من  ،ذ هذه األف�اروالمعارف، ومحاولة إنقا ،تالزم أساسها الحفا[ على األف�ار

  خطر النس�ان الذ� یتهددها. 

                                                           

  .24، ص 1998طبوعات الجامع�ة، الجزائر، مسعید� دمحم، األدب الشعبي بین النظر�ة و التطبیB، دیوان ال -1
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وتحولها  ،والمعروف أن الكتا�ة هي رسم حروف على ورق تحمل ملفوظات شفه�ة
والتسجیل، وٕاراحة الذاكرة  ،إلى رموز لغو�ة تنتج نصا" یهيء شروطا لحفP األف�ار �التقیید

وجاءت �ه إلى الوجود، فتحول ، وعل�ه؛ فالكتا�ة هي التي أنتجت النص، 1من التف�یر"
محفو[ بین ط�ات الكتاب؛ ألن الخطاب  ،من الشفاه�ة إلى نص مدون  ،الخطاب الشعر� 

إن أهم�ة « والنس�ان عبر الزمن، ،الشفاهي واإلبداع المتداول صوت�ا فقC مآله الض�اع
أنها یرون  ،نساني، جعل �عض دارسي األنثروEولوج�اإلودورها في تطو�ر الف�ر ا ،الكتا�ة

، وه�ذا بدأ االنتقال 2»مقابل معجزة أورEا التكنولوج�ة الحدیثة ،معجزة الشرق األوسC القد�م

  من مرحلة الثقافة الشفاه�ة إلى مرحلة الثقافة الكتاب�ة. 

لتصاق �س�اقه االجتماعي، مندمج في الشدید ا« وال شك �أن الخطاب الشفاهي
وارت�اطا �الواقع؛ بینما الخطاب  ،ثر حیو�ةلذا فهو أك ،الجماعة، منسلخ عن ذات�ة الفرد

و�میل إلى تجر�د الواقع من س�اقه اإلنساني  ،الكتابي مستقل عن س�اقه �عمB مر�ز�ة الذات
واالجتماعي، ومن ثمة یوضع الخطاب الشفاهي في تشاكل مع الجماعي الشعبي، بینما 

  .3» یوضع الكتابي في تشاكل مع الفرد� الذاتي

واصطالحاته �ط�قة شعب�ة  ،ن الشعر الشعبي ارت�طت نصوصهوعلى الرغم من أ
قد عرف شعراء من  ،مم�ن أن تغلب علیها سمة األم�ة، إال أن تار�خ نظم الشعر الشعبي

والمعلمین في الزوا�ا  ،مثقفة بل �ان منهم من المثقفینال والط�قة غیر ،غیر أوساc العامة
أو أوصى  ،ن أحدا منهم دّون قصائدهوفقهاء، ولم �عرف أ ،وأصحاب اتجاهات اصالح�ة

  بتدو�نها. 
                                                           

1-c ،50، ص 2004، 1عبد المالك مرتاض، في نظر�ة النص األدبي، دار هومة، الجزائر.  
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ومما الشك ف�ه أن الرواة األولین لم یدونوا ما رووه، وأن الذین تتلمذوا على أیدیهم هم 
في تدو�ن الشعر الشعبي، العتقادهم أن الخطاب الشفاهي قّدر له  ،الذین یرجع إلیهم الفضل
الشعب�ة من أجل إدراك العالم، ونقل المعرفة التي تمتلكها الجماعة  ،أن ��ون الوسیلة الوحیدة

عن طر�B نظام من التجسیدات ذات طا�ع  ،وتوج�ه السلوك، وقد استطاعوا الق�ام بهذا الدور
رمز� مستمدة من التراث الجماعي، والمعبرة في نفس الوقت عن الواقع النفسي 

  .1»االجتماعي

  . حرVة التدو�ن في الجزائر2

التدو�ن في الجزائر جاءت نتیجة أطماع استعمار�ة في  والجدیر �الذ�ر أن حر�ة
منتصف القرن التاسع عشر أین "نجد نصوصا من هذا الشعر قد جمعت ونشرت مترجمة 

  .2إلى الفرنس�ة في الدور�ات مثل المجلة االفر�ق�ة 

ولعل أقدم مدونة �انت للشعر الق�ائلي قام بتدو�نها ال�احث األمر��ي" هود قسون 
W.Hodgson" ثم ظهر مؤلفا تم نشره سنة  ،قبل االحتالل الفرنسي للمنطقة ب�عض سنین

من طرف "أهانوطو" جاء ف�ه بتصنیف للشعر الق�ائلي حسب مضمونه فخصص  1867
القسم األول منه للقصائد التار�خ�ة والس�اس�ة ، وهذا ما یدل �صفة صر�حة على الدوافع التي 

  .3»ي هذه الحق�ة من تار�خ ال�حث االستعمار� �انت توجه عنا�ة الدارسین الفرنسیین ف

                                                           

ضح�ة في األدب الشفو� الجزائر�، دیوان المطبوعات الجامع�ة، الجزائر، عبد الحمید بورایو، ال�طل الملحمي وال�طلة ال-1
  .21، ص1998

عبد الحمید بورایو ، األدب الشعبي الجزائر� دراسة ألش�ال األداء في الفنون التعبیر�ة في الجزائر، منشورات   :أنظر -2
  .37، ص2007دار القص�ة للنشر، الجزائر،

  .38نفسه، ص  -3
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�المأثورات «وقد عبر األستاذ عبد هللا الر�یبي عن است�ائه لعدم اهتمام الجزائر�ین 
الشعب�ة على اختالف أش�الها وألوانها ... بینما فعل ذلك الدارسون األجانب منذ بدا�ة 

و�دروسونه من  ،ا التراث الشعبيومقاالت متعددة �عرضون فیها لهذ ،االحتالل ونشروا �تً�ا
تهدف إلى ال�حث العلمي  ،وجهة نظرهم الخاصة، ولم تكن جهودهم هذه في الغالب

ومساندته �حیث �انوا  ،الموضوعي، �قدر ماكانو یهدفون إلى خدمة الف�ر االستعمار� 
  .1»و�تفB مع أهدافهم ،یؤولون هذا التراث تأو�ًال ینسجم مع میولهم

ك هو سقوc أسماء لشعراء ��ار من قائمة شعراء المدونات التي وخیر دلیل على ذل
  نتفاضات الشعب�ة.لال ∗والسبب هو انتماء هؤالء الشعراء  ،جمعوها

�شرع الكسندر جولي  1900وفي مستهل القرن العشر�ن و�الض�C سنة «
Alexandre Joly   في التعر�ف �الشعر البدو� الذ� تداوله البدو الرحل في �عض

 Bحیث نشر  1901، تلتها سنة 2»الهضاب العل�ا والجنوب مناطFaure Buguet  مدونة
) تتضمن مطو�ته في مدح 1677 -1583شعر�ة للشاعر أبو عثمان سعید المنداسي (

فعدت �حB سنة الشعر  1904الحبیب المصطفى ملسو هيلع هللا ىلص المسماة "العق�قة" أما �النس�ة لسنة 
فیها عدة مدونات نذ�ر منها �تاب ( دیوان المغرب في أقوال  الشعبي �الجزائر، فقد ظهرت

ینتمي  ،�ضم قصائد ومقطوعات شعر�ة ،عرب افر�ق�ة والمغرب) لـ "صون�ك " ط�ع ب�ار�س
و�نتمي �عضها اآلخر للشعر الغنائي لشعراء  ،�عضها للشعر الجمعي مجهول المؤلف

شف القناع عن آالت السماع" أو مجهولین، �ما ظهر في نفس السنة �تاب " � ،معروفین
، �ما ط�عت في نفس السنة 1955والذ� أعید ط�عه في الجزائر سنة  ،ألبي الغوثي بن دمحم

                                                           

  .119، ص1983 ر�یبي، تطور النثر الجزائر� الحدیث، المؤسسة الوطن�ة للكتاب، الجزائر، أنظر: عبد هللا  -1

  �ما حدث مع الشاعر بن تر��ي . -∗

  .39عبد الحمید بورایو ، الشعر الشعبي الجزائر، ص  -2
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 Nathanمجموعة شعر�ة "مجموع األغاني وألحان من �الم األندلس "لـ: �افل ناثان ادموند

Edmond Yafilو�ذلك مجموعة من األشعار الق�ائل�ة " سي عمار بن سعید بول�فة  
  " وقد ضم خاصة أشعار الشاعر محند أومحند .1931- 1865

ثم ظهرت في فترات مت�اعدة مدونات أخرI مثل �تاب" الكنز الم�نون في الشعر 

الملحون" لدمحم قاضي �ما شرع دمحم بخوشة في جمع الشعر الشائع في منطقة تلمسان   

ودیوان  �1850ي ودیوان ابن تر� ،1868ونشر عدة دواو�ن منها دیوان ابن مسایب 

) ودیوان 1938-1850ولخضر بن خلوف و دیوان قدور بن عاشور الزرهوني ( ،المنداسي

  .1بومدین بن سهلة 

إلى جانب هذه الدواو�ن الشعر�ة، ظهرت في فترة ما �عد االستقالل مجام�ع تم الجمع 
رة وشعر الثو  ،مثل شعر المقاومة ،فیها لعدد من القصائد التي تعالج �عض األغراض

وEدأ ال�احثون في الجامعات الجزائر�ة، یوجهون عنایتهم لهذا الموضوع، وخاصة  «المسلحة 
وقصص  ،التي أثمرت عن مالحم ،والثورات ،وال�طوالت ،�ان له صلة �التار�خ الجزائر�  ما

  .2» وعن أحالمه ،�طول�ة عبرت عن روح الشعب

الحفناو�، أحمد حمد�، العرEي األستاذ جلول یلس، أمقران  ،ومن أبرز هؤالء األساتذة

وتدو�ن الشعر الشعبي  ،اللذین یرجع إلیهم الفضل في جمع، واألستاذ أحمد زغب ،دحو
نظرا لضلوعهم في الدراسات الشعب�ة خاصة منها  ،الجزائر� تدو�ًنا �م�ننا أن نصفه �المنظم

  الشعر�ة .

انت لهم نوا�ا حفP الذین � ،�ما جاءت حر�ة التدو�ن ��ادرة ل�عض الهواة المثقفین
 ،هذه النصوص من الض�اع فحملت جمهرة منهم على عاتقها أع�اء جمع هذه النصوص

                                                           

  .48أنظر عبد الحمید بورایو، الشعر الشعبي الجزائر�، ص  -1

  .120، صالحدیث زائر� عبد هللا ر�یبي، تطور النثر الج -2
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قد تكون  ،والدارسین في ش�ل مجام�ع شعر�ة ،وتقد�مها لل�احثین ،وجعلها بین ط�ات دواو�ن
  أو قد تكون أ�ضا مجموعة شعر�ة خاصة �شعراء منطقة ما. ،خاصة �شاعر منفرد

نشر الشعر الشعبي س�الحP جل�ا أن اإلنتاج الشعر� الشعبي،  إن المتت�ع لحر�ة
قامت �عض المحاوالت الببلیوجراف�ة التي  ،یتزاید �صورة غیر مسبوقة، وعلى هذا األساس

والدارس على حد سواء  ،تاحة الفرصة لل�احثإلوتحق�قه  ،هتمت برصد ما تم جمعها 

سوف  ،دب الشعبي، وهذا �ال شكطالع، على اإلنتاج الشعبي الذ� صدر في مجال األالا

  �عید لحر�ة ال�حث الم�انة التي تلیB بها.

وتسجیل لإلنتاج الشعبي حول  ،ووصف ،والعمل البیبلیوجرافي، هو عمل�ة حصر

والمقاالت والدور�ات، وEهذا  ،والرسائل العلم�ة، والدواو�ن ،من خالل الكتب ،موضوع معین

من التشتت            و�خرجه، ودل�ال یرشده ،هج�ةوالقارp أداة من، توضع بین ید� ال�احث

المدونات  ،الف�ر�، الذ� قد �قع ف�ه نتیجة غ�اب لبیبلیوجراف�ا تعینه على تحدید وتقی�م نوع�ة

  التي �حتاجها في �حثه. 

�عد أهم  ،والتعر�ف بها ،تجم�ع مصادر المعلومات«وترI األستاذة أحالم بوز�د أن 

ال �م�ن وجود �حث  ،وفي أ� مجال، وEدون البیلیوجراف�ة ،فةمقومات ال�حث، في أ� ثقا

في أ� مجال تظل  ،كتمال، إن الخر�طة الكاملة لإلنتاج الف�ر� الوا ،تحققت له مقومات الدقة

أن یجمع بنفسه �ل  ،إذ ال �م�ن أل� �احث ،غیر واضحة المعالم، �النس�ة لل�احثین

  .1»المصادر التي �م�ن أن �حتاجها

                                                           

، 08الشعب�ة، ال�حر�ن، العدد نشاء قاعدة ب�انات بیبلیوجراف�ة للفلكلور العرEي، مجلة الثقافةإلى إحالم بوز�د، دعوة أ -1

  .36، ص 2005السنة 
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لم �عد الیوم ترفا مترو�ا «عانة �المادة الفلكلور�ة التي تحو�ها المدونات فأمر اإلست
وأسالیب  ،أو یدعه، وٕانما أص�ح ضرورة �حتمها تقدم مناهج ال�حث ،أمره لل�احث �أخذ �ه

  1.»التحلیل في علم الفلكلور

بي وقد قام األستاذ عبد الحB زر�وخ بهذه الم�ادرة التي عنونها بـ (م�ت�ة التراث الشع
�قول في تصدیره للكتاب " هذا  ،بیبلیوغراف�ا مختارة) صدرت عن دار الغرب للنشر والتوز�ع

العمل محاولة مني لملئ فراغ ظل مالزما م�ت�اتنا الجامع�ة والعامة على حد سواء، ذلك أنها 

تفتقر، في الغالب األعم إلى سجالت خاصة لض�C ما أنجز عمله في حقل من الحقول 

اهمة مني في سد فجوة من هذا الفراغ، ونظرا الهتمامي �التراث الشعبي عموما المعرف�ة ومس

     أو ما یتطلب ذلك من الق�ام �عمل �ساعد ال�احث على اإللمام �ما في هذا التراث للدرس

والتحلیل أحببت أن أقدم بین، ید� القارp الكر�م هذه البیبلیوغراف�ا المختارة التي أرجو أن 

  .2ي انتقاء مواّدها لإلفادة منها"أكون قد وفقت ف

ومقاالت اشتملت  ،في هذه البیبلیوجراف�ا مجموعة �بیرة من العناو�ن لكتب توقد جاء
والعدد   ،والكتاب، و�Eانات النشر ،�إسم المؤلف ،ب�انات الفهرسة على العناصر الرئ�س�ة

  الموضوعات اآلت�ة:  والسنة والجهة الناشرة، وات�ع أسلوب تنظ�م البیبلیوجراف�ا نظاما ضم

 الفلكلور (عام).  -

 األدب الشعبي (عام). -

  التعبیرات الشفو�ة، وتضم التعبیرات اآلتي:  .1

 : التي تضم بدورها األشVال اآلت*ة ـ الشفو*ة السمع*ةأ 

                                                           

  . 428ثروEولوج�ا الثقاف�ة،  ص أندمحم الجوهر�، علم الفلكلور دراسة في -1

  .4، ص2004وهران، الجزائر،  ،والتوز�ع عبي(بیبلیوغراف�ا مختارة)، دار الغرب للنشرعبد الحB زر�وخ،م�ت�ة التراث الش -2
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 الشعر الشعبي . •

 اللهجات . •

 األغاني الشعب�ة.  •

 الح�ا�ات و القصص. •

 األساطیر. •

 المالحم . •

 السیر. •

 و األقوال السائرة .األمثال و الح�م  •

 األلغاز . •

 الموس�قى.  •

 ت�ة: ب ـ التعبیرات ال�صر�ة ، وتضم الفنون اآل

 الرقص الشعبي.  •

 الفنون.  •

 العمارة و اآلثار.  •

 ز�اء الشعب�ة. ألا •

  الفنون العمل�ة (التطب�ق�ة)، وتضم اآلتي:-2

 الطب الشعبي.  •

 الصناعات التقلید�ة و الحرف الشعب�ة.  •

  اآلتي: ـ السلوك، و�ضم 3

 العرف.  •

 العادات والتقالید. •
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ولعل الترتیب حسب الموضوعات �عد أحسن طر�قة یت�عها القائمون، على 

  البیبلیوجراف�ا وذلك لمالئمة احت�اجات ال�احثین، ولتحقیB األهداف المتمثلة في اآلتي:

 تسهل عمل ال�احث �أقل جهد  مم�ن. ،أ ـ توفیر قائمة ش�ه حصر�ة

خاصة في خضم هذا التراكم المعرفي، سواء في  ،ة األعمال المنشورةب ـ التعر�ف بنوع�

�أول  الً للتعرف على  الجدید أو  ،ومتا�عة ،أو الدور�ات، التي تحتاج إلى توثیB ،مجال الكتب

ومن ثمة فإنها �م�ن أن تفید في  ،للحصول على قائمة بیبلیوجراف�ة، تغطي الدراسات الشعب�ة
، وقد قامت المحاوالت الببلیوجراف�ة 1 تزال �حاجة إلى ال�حثالكشف عن الموضوعات التي ال

لتجنب التكرار في                الجمع، وللحصول على  ،هتمت برصد ما تم جمعها التي 

دمحم الجوهر� أن ال مجال من الجمع  اإلفادة من الجهود السا�قة، وقد أكد رائد الفلكلور

القارp �عي تماما أن المصدر «        قولهالمیداني دون دعمه �المصادر المطبوعة �

المثالي للمادة الفلكلور�ة هو العمل المیداني... أما الیوم فقد أص�ح دارس الفلكلور ملتزما �أن 
یدعم تقار�ره القائمة على الجمع  المیداني والمالحظة الشخص�ة الم�اشرة �المصادر 

  .2»المطبوعة
وأن یختار �عنا�ة شدیدة مراجع  ،لدراسةوعل�ه یجب على ال�احث أن �حدد موضوع ا

حتى ��ون على بینة �ما تقتن�ه الم�ت�ات، من  ،وعلى ضوء معاییر محددة وواضحة ،الدراسة
  عناو�ن لها عالقة ب�حثه.

ووصف وتسجیل اإلنتاج الشعر� الشعبي حول  ،ونلخص ف�ما سبB أن عمل�ة حصر
والدور�ات تضع  ،والمقاالت ،لدواو�نوا ،والرسائل العلم�ة ،موضوع معین، من خالل الكتب

                                                           

نقال عن   ،36صعوة إلى إنشاء قاعدة ب�انات بیبلیوجراف�ة للفلكلور العرEي، د حالم بوز�د،أ أنظر: -1
g/ar/index.phphttp://www.folkculturelle:or 

   .428أنظر: دمحم الجوهر�، علم الفلكلور، ص -  2
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و�خرجه من التشتت الف�ر� الذ� قد  ،ودل�ًال یرشده ،بین ید� ال�احث والقارp أداة منهج�ة

  تسهل عمل ال�احث، �أقل جهد مم�ن.  ،فهي تساهم في توفیر قائمة ش�ه حصر�ة ،�قع ف�ه

على  حصول،ولل ،والتعر�ف بنوع�ات األعمال المنشورة لتجنب التكرار في الجمع

یجدر بنا أن نشیر إلى أن قراءة النص الشعر�  ،وعلى العموم ،فادة من الجهود السا�قةإلا

فهو �حاجة إلى  ،ذا إعتمد على األداة المیدان�ة وحدهاإأح�انا  بل ومضلالً  ،�ظل منقوصا

أص�ح  ،مادة موثوقة تدعمه وتثبت بذوره، ومع دخول النص الشعبي عصر اإلنتاج الرقمي

التي �مثل تر�ها إهداًرا  ،وسر�عة لتخز�ن النصوص ،ضرور� توافر وسائل متقدمةمن ال

  نشأ الجمع اإللكتروني. ىومن هذا المعن ،حق�ق�ا لثروة معلومات�ة، وجب الحفا[ علیها

  ثالثا ـ الجمع اإللكتروني:

والتوجهات  ،إن المتت�ع  لحر�ة نشر اإلبداع األدبي، یلحP نقاc التحول في األسالیب

أثناء رحلته من الشفاه�ة وصوال إلى العالم  ،حتى أش�ال التعبیر التي مر بها اإلنسانو 

لما استحدثه اإلنسان من تكنولوج�ا التي انتشرت   ،االفتراضي، وهذا جاء �نتیجة طب�ع�ة

وEخاصة أنه  ،وس�طرت على جم�ع مجاالت الح�اة، وقد أخذ األدب قسطه من هذا التقدم

والتحول الحضار� لدI الشعوب، وعلى  ،فهو مق�اس التقدم الف�ر�  ،اةمرآة تع�س واقع الح�

واألدمغة  ،ثمة عالم جدید آخذ في التش�ل مؤلف من الحسا�ات الذ��ة «هذا نالحP أن 

وش��ات االتصال، إنه عالم اصطناعي �قدر  ،ما تطغى ف�ه برامج المعلومات اآلل�ة، �قدر

وهو  ،مي، وهو تواصلي �قدر ما هو آنيهو إعال وهو مشهد� �قدر ما ،هو تقني ما

  .1»فتراضي �قدر ما هو آثیر� و ش�ه واقعيا

وٕانما هي  ،والحواسیب ل�ست مجرد رفاه�ة ثقاف�ة ،إن العالقة التي نشأت بین المتلقي

عصر  أو ،الذ� نع�ش ف�ه، عصر انفجار المعلومات ضرورة حتمها ذلك العصر،
                                                           

  .107، ص 2002، 1منطB الصدام ولغة التداول، المر�ز الثقافي العرEي، المغرب،c العالم ومأزقه،علي حرب،  -1
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واإلعالمي مما �سمح للمتلقي  ،ا المحتوI التثق�فيالمعلومات�ة؛ ألن الحواسیب یتوافر فیه

الولوج إلى عالم من خصائصه أنه �قوم بدمج الوسائC اإللكترون�ة المتعددة نص�ة، وصوت�ة 
  وحر��ة في الكتا�ة والنشر في فضاء �سمح للقارp التح�م �ه. ،وصور�ة

  التكنولوج�ا منها:و  ،�ثیرة ألوجه العالقة القائمة بین األدب وأنواع ،لقد ظهرت أش�ال

: هو نوع  من األدب ممثال في النص المسموع المتوافر على أشرطة أـ األدب المسموع

التي تت�ح لمستخدمیها خدمة سماع  ،تسجیل أو أقراص مرنة، و�ذلك المواقع اإللكترون�ة

�ش�ل �بیر خاصة بین  ،النصوص األدب�ة المخزنة فیها، وقد انتشر هذا النوع من األدب

الذین �انوا �قومون عند إصدار دواو�نهم الورق�ة، بإضافة قرص مدمج  ،الملحون  شعراء

Cأو إلقاء ملحنا، فهو نسخة صوت�ة  ،یتضمن نصوصهم الشعر�ة المسموعة، إما إلقاء فق
إلى  ،�م�ن أن ��ون ورق�ا في األساس، و�عیدنا مصطلح األدب المسموع ،لنص تقلید�

  و�سمع . ،ین �ان األدب ینشدفضاء اللحظة اإلبداع�ة األولى، ح

قد نشطت في فترة  ،أن حر�ة نشر القصائد الشعر�ة الملحونة منها بخاصة ،والجدیر �الذ�ر

وساهمت �ش�ل واضح في انتشار  ،وقد حضیت بإق�ال �بیر ،انتشار أشرطة الكاسیت

  القصائد تداولها بین الناس. 

ین العناصر التي تدرك �حاسة األدب الذ� �مزج ب« هو ذلك: ب.األدب السمعي ال(صر :

وحاسة السمع، ومن الطب�عي أن ��ون حضور �ل عنصر منها ملحا في النص،  ،ال�صر
الذ� �عتمد على ال�عد  ،بوصفه جزءا ال یتجزأ من بنیته األساس�ة، وال �م�ن أن ��ون النص

 ،ضورهما لم یجمع في  ح ،أص�ال في هذا المجال ،لهذه العناصر  ،الخارجي فقC ،الجمالي

 .1»ومؤثرا في النص وال�عد الوظ�في؛ أ� أن یؤد� دورا فاعال ،بین ال�عد الجمالي
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وتداوله الناس عن  ،وقد ترEعت القصیدة الشعب�ة على عرش هذا النوع من األدب

والبرامج التلفز�ون�ة التي �انت تعرض هذه القصائد �الصوت    ،طر�B أشرطة الفیدیو
والذ� الیتم إال بوجود الحاسوب  ،عالم اإلنتاج الرقمي ،بيوالصورة، ومع دخول النص األد

 إلى الوجود أنواع من األدب اإللكتروني حددها ال�احثون بـاآلتي: تواألنترنیت برز 

 كتروني.لأ ـ األدب اإل

 ب ـ األدب الرقمي.

 ج ـ األدب التفاعلي. 

ادفین، یدل �ستعملون مصطلحي اإللكتروني والرقمي �متر  ،ولعل �ثیرا من الدارسین

وهو  ،قد أسهمت �ش�ل ما في ص�اغة هذا المصطلح ،و�بدو أن العجلة«أحدهما على اآلخر

لم �ستقر حتى هذا الیوم لدI هیئة معجم�ة معینة... �ما أنه �ح�ا مرحلة تجر�ب�ة ... وقد 

وصفة نشر هذا األدب، وقد تكون في هذا  ،تكون تسم�ة األدب اإللكتروني قائمة على ب�ان

نحو أدب الجلود، وأدب الرقاع  ألنواع أخرI من اآلداب المنشورة بوسائل أخرI قد�مة، إشارة
 .1»أو حتى األدب الورقي ،وأدب المخطوطات

وهذا ما �عني أن تار�خ الكتا�ة مرEوc �األدوات المستخدمة فیها، وما یهمنا في هذا 

� ینشر إلكترون�ا، فاألدب واألدب الذ ،هو أننا یجب أن نفرق بین األدب اإللكتروني ،المقام

إلى  �طر�قة إلكترون�ة هو األدب الذ� ینقل النص من ص�غته الكتاب�ة على الورق  الذ� ینشر
  أجهزة الحاسوب دون تغییر.

وقد س�قت اإلشارة إلى أن تدو�ن األدب الشفاهي، ال �عني أنه قد تحول إلى أدب 

ة ر�نا من أر�انه الفن�ة األساس�ة ذا أص�حت الكتا�إإال  ،�تابي، فاألدب ال ��ون �تاب�ا
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و�ذلك األمر عند الحدیث عن األدب اإللكتروني، فنشر األدب الكتابي إلكترون�ا ال �حوله 
 .1»إلى أدب رقمي، بل إنه ال ��ون �ذلك إال إذا �انت الرقم�ة ر�نا من أر�ان بنائه الفني

ق والحبر، إلى عالم من عالم الور  ،نتقال النصاوعلى هذا األساس �م�ننا القول أن 

حیث لم تعد الكلمة هي  ،إلى شاشة عرض متحر�ة ،الحاسوب، حّول الصفحة الصماء
الوسیلة الوحیدة المتاحة للتعبیر؛ فقد عرضت التكنولوج�ا وسائطها المتعددة في عمل�ة 

ولقطات  ،والروسومات ،والصور ،والموس�قى ،الكتا�ة، فأص�ح �اإلم�ان إضافة الصوت
  .2»ر�ك �لمات النص في فضاء الشاشة، و التالعب �األلوان واإلضاءةالفیدیو وتح

أ� ما استعملنا ف�ه الحاسوب  ،هو النص المرقم«أما السعید �قطین فقد عرفه �قوله 
ولهذا فنحن لم نتجاوز ال�عد اإللكتروني للجهاز....ولهذا نسمي هذا النص  ،أداة

  .3»�اإللكتروني

وذلك عبر  ،إلكترون�ة ن أن تتحول إلى نصوصٍ �م� ،وعل�ه ف�ل النصوص الورق�ة
على جهاز الحاسوب، ولهذا قد WORDإعادة نقلها �ما هي إلى برامج معالجة النصوص 

أو ت�ادلها �البر�د  ،األقراص المدمجة في نشر مجموعاته الشعر�ة �ستثمر الشاعر
   .اإللكتروني

، �م�ن أن �قدم من خالل فالنص الورقي« سعید �قطین �قوله الوهذا ما أكده الد�تور 
التي تتأثر �الوس�C، إال من خالل الفارق  ،و�حافP على مقوماته النص�ة ،جهاز الحاسوب
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نجد أنفسنا أما شاشة  ،إذ بدل الصفحات ،واإللكتروني، أو الرقمي ،الحاصل بین الورقي
  .1»الحاسوب

قراص المدمجة �م�ن الحصول علیها  بواسطة األ ،وهذا �عني أن القصیدة اإللكترون�ة

التي تعتبر أساس النص  ،تصال �ش��ة األنترنیتإلأو �البر�د اإللكتروني، وهذا یلغي شرc ا

  التفاعلي:

ألنه �عتمد في وجوده على التفاعل القائم بین  ،وسمي هذا النوع من األدب تفاعل�ا«

 2»نفسه وEین مجموعة المتلقین المختلفین للنص ،والمتلقي، وEین المتلقي والنص ،المبدع
تم�ن من  ،ذات معاییر مشتر�ة ،ش��ات الحاسب اآللي«و�تم ذلك عن طر�B روا�C من 

إلى أ�  ،حدI الش��اتإإرسال الرسائل من أ� حاسب آلي مر�ز (أو مضیف) مرت�C ب

  .3»مضیف آخر

تكنولوج�ا وحسب، وال یجب أن تؤخذ داللة  أو ،أدب�ا ل�ست مصطلحا«والتفاعل�ة 

ووسیلة للتعامل  ،أنها نمC ح�اة ىجه فقC، بل یجب أن نتعامل معها علاللفظة على هذا الو 

فمن �ان شأنه التفاعل مع �ل  ،التي تمر على الفرد �صورة یوم�ة ،المختلفة مع األمور

� مع ما �قدم له من نصوص أدب�ة رادنحو إ البد له أن یتفاعل على ،تفاصیل ح�اته

  .4»وغیرها

لحاسم الذ� �حدد �ه مفهوم  هذا النوع األدبي، ف�صفه ولعل لألستاذ السید نجم رأ�ه ا

على الشاشة الزرقاء  ،في سع�ه إلنتاج نص رقمي ،لمبدع ما ،ذلك المنتج اإللكتروني«�أنه 
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متوسال �التقن�ة الرقم�ة  ،مسرح�ة) ،قصة ،روا�ة، مستعینا �مفهوم جنس أدبي ما(شعر

 والصوت ،وتحر�ك الصورة ،ون تر�یبإلى ضرورة تعلم فن ،ومنجزاتها، التي أحالت الكاتب

 .1»على قدرات اإلخراج الفني الدرامي ،�ما أحالته إلى التعرف ،واألن�م�شن ،وفن الجراف�ك

أن النص المتفاعل، هو الذ� یوظف معط�ات  ،بینما ترI الد�تورة فاطمة البر��ي

 Hypertexteالتكنولوج�ا الحدیثة، خصوصا المعط�ات التي یت�حها نظام النص المتفرع 

في تقد�م جنس أدبي یجمع بین األدب�ة واإللكترون�ة، وال �م�ن لهذا النوع من الكتا�ة األدب�ة 

إذا  ،ألنه �فقد أهم خصائص بنائه الفني 2»أن تأتي للمتلقي إال عبر الوس�C اإللكتروني

ألنه  ،ذلك أنه �ستعمل تقن�ات ال تتوفر إال على جهاز الحاسوب ،حاولنا إخراجه على الورق 

المدخالت الحس�ة التي تستحیل في ضوء العد «وجمع وفهرست وأرشفة �ل ،أداة لخزن 

ومن ثم �انت  ،ة اإلدخالئ) إلى أرقام �عاد بثها من خالل الشاشة، على هی0/1الثنائي (
ش��ة األنترنیت فضاء �ستط�ع ذلك الوس�C التعامل معه... فیختزل الزمان و�ختزل الم�ان 

تحر�ها ش��ة اإلنترنیت التي تعد األساس الذ� تقوم عل�ه هذه  3»صغیرة  ل��ون العالم قر�ة
العمل�ة حیث أن جهاز الحاسوب لوحده ال �في �الغرض، فیجب أن ��ون موصوال �الش��ة 

وتلغي الحدود، فأص�ح  ،تؤمن سبل التواصل، تختزل المسافات ،ألنها وسل�ة اتصال ،العالم�ة
والتواصل مع الشخص�ات األدب�ة والعلم�ة عن  ،في العالم �اإلم�ان الوصول إلى أ�عد نقطة

ال�احث  وتضع الم�ت�ات واإلبداعات بین ید� ،طر�B هذه الشاشة التي توفر المعلومات

�مثا�ة سوق ثقاف�ة، التغلB  ،أص�حت المواقع األدب�ة اإللكترون�ة في جلها ،وعلى هذا النحو
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واكتساب رضى الجمهور عنها، على  ،ج ل�ضاعتهاوال تبتغي من رأسمالها إال الترو� ،أبوابها
والتوظیف  ،ستغالل األدبيوتصفح موادها وه�ذا إتسع حقل اال ،أمل أن �عود الرت�اد نوافذها

  .1»لمعط�ات الثورة المعرف�ة والتكنولوج�ة ،الفني

جراء اقتحام التكنولوج�ا لعوالمه، وأص�ح دور المتلقي  ،لقد شهد األدب تحوالت �بیرة

وٕابداء الرأ�  ،والتعلیB ،قتصر على النصوص اإلبداع�ة  فحسب، بل تعدI إلى المشار�ةال �

في �ل هذه النصوص، وهذا �فضل التطور المتزاید لمستوI تقن�ات التح�م وتوج�ه الش��ات 

والنشر  ،والذ� أدI إلى ظهور مجاالت معرف�ة جدیدة، مما جعل نظم اإلنتاج ،المعلومات�ة

�حیث أص�حت معظم أنظمة اإلنتاج اإللكتروني بجم�ع   ،قفزة �بیرةتحقB  ،اإللكتروني

في الصفحات مع  ،واألش�ال والرسوم المختلفة ،نواعها تستط�ع إدماج الصور الفوتوغراف�ةأ

أضفت  ،والصور مًعا ،النصوص، و�فضل ظهور هذه األنظمة القادرة على دمج النصوص

ومع ذلك ی�قى األدب هو النص دون  «�ة على العمل اإلبداعي نوعا من الخصائص الجمال
سواه وEهذا �م�ن النظر إلى الوسائط�ات على أنها مجرد فضل متفضل، أو سند تقني ول�س 

  .2»عنصًرا من م�ونات النص األدبي

واألف�ار، ُ�ْغَ�َة  ،فاإلبداع ی�قى دائما مهمة المبدع، و��قى الحاسوب أداة لنشر اآلراء

تت�حه التقن�ات من إم�ان�ة عرض النص مرئ�ا على الشاشة  �ما ،التأثیر في المجتمعات

و�ذلك تحر�ك  ،إضافة الكلمات، والع�ارات أو ،وٕاجراء التعد�الت الالزمة عل�ه �حذف

ونقل النص الورقي من مرحلة الكتا�ة  ،أو نشر اإلبداعات ،الفقرات، فهو طر�قة لعرض

  والكلمة والصورة . ،الیدو�ة إلى مرحلة المشاهدة
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 وروا�ة  ،جناس األدب�ة مازالت "ذاتها التي عرفها الف�ر اإلنساني من قصیدةألفا

ولد جنس أدبي جدید  نولم �حصل إلى الیوم أ ،ومسرح هي المنتشرة على شاشات الحواسیب

تماما �م�ن القول �أنه إنتاج المرحلة الرقم�ة الجدیدة ... بینما عرفت تلك األجناس التقلید�ة 

  .1وفي تلقیها" ،في بنائها الفنيظهور عناصر جدیدة 

إن رCE األدب �الوس�C، ال یدل أبدا على وجه التجدید في النص، وٕانما فقC إلى 

أص�ح �قدم من  ،و�قرأ على  الورق  ،التي صار �قدم بها، ف�عد أن �ان  ��تب ،تغییر الوسیلة

بوسیلة  ،و نثراشعرا �انت أ ،خالل شاشات الحاسوب " فما هو إال تب�انا لحالة نقل المادة

مهما تعددت أش�ال وسائل نقله للمتلقي  ،�ما هو معروف ،إلكترون�ة وEهذا �ظل األدب أد�ا

  .2ومضامینها"

و�ؤ�ده حق�قة ثابتة �قوله إن جهاز  ،و�ؤ�د الد�تور أحمد فضل شبلول هذا الرأ�

األدب�ة ولن �سهم في تألیف نص أدبي، ألن الموه�ة  ،الحاسوب " لن یخلB شاعرا أو أدی�ا

والفن�ة، موه�ة منحها هللا س�حانه وتعالى لإلنسان، ولكن هذا اإلنسان في مقدوره أن �طور 

 3عمل ال�شر" ولصالح أد�ه، فلن یلغي الكمبیوتر ،الحدیثة لصالحه من استخدام التقن�ات

والتي من  ،أص�ح موضوًعا من الموضوعات المهمة ،ولذلك نرI أن األدب اإللكتروني

ألنها فرضت نفسها، وأص�ح تأثیرها واضًحا وقد استطاع الشاعر ، هل أمرهاالمحال تجا

وساهم في تطو�ر الوسائل التي تبث بها  ،واإللكتروني ،الشعبي أن یواكب التطور التكنولوجي

القصیدة الشعب�ة اإللكترون�ة، بل هناك من وجد ذاته في ذات الحواسیب اآلل�ة المرت�طة 

في نشر �تا�اته ورؤاه  ،مالذه المنشود، یوظف وسائطها المتعددة�ش��ة االنترنیت، وأص�حت 
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وٕابداعاته �سرعة ق�اس�ة و�تفاعل معها  ،الثقاف�ة، و�ستخدم أدواتها للتعرف على ثقافة اآلخر
  م�اشرة .

�م�ن أن �طوعها  ،وعل�ه فالتكنولوج�ا الحدیثة �مختلف وسائطها، ماهي إال أداة
  ومدر�اته الجمال�ة المتفاعلة . ،على الحس اإلنسانينسان لخدمة األدب وتأثیرها إلا

و�رتقي بنصه الشعبي قصد  ،هذا التحول ،أن یواكب المبدع الشعبي، ومن الطب�عي

إثراء مقاصده وتعمیB الوعي الجماعي �ق�مته وأصالته، ولعل توفر ش��ة األنترنیت أوجد 

اإلنسان �ق�م عالقات جدیدة شعورا لدI الجم�ع �أن العالم من حولهم تحت س�طرتهم، فبدأ 

فینشر  ،و�بدع من خالل الحاسوب ،یتواصل مع أشخاص افتراضیین ،عبر شاشة الحاسوب

  أو حتى التفاعل معها . ،بهدف االستمتاع بها ،إبداعاته

لقد ساهم المبدع الشعبي في هذا التحول الف�ر�، والثقافي وأص�ح هذا األدب رائجا 

من خالل  ،عبر القصیدة اإللكترون�ة ،الكثیر من الشعراءفتراضي، وقد برز الفي العلم ا

  مشار�اتهم عبر مواقع األنترنیت، وقد حققوا نجاحا و�سبوا مح�ة لدI عشاق الشعر. 

  ص التقلید� الشفو� إلى نص إلكتروني؟نف�یف تم تحو�ل ال

  ج. تحول الخطاب الشفو  إلى نص إلكتروني

یدخل اآلن في نفB اإللكترون�ات، مشیرا إن العالم «�قول ال�احث أحمد فضل شبلول 

وذلك أن النص قد  1»في الزوال تدر�ج�ا لصالح العالم اإللكتروني إلى أن العالم الورقي سیبدأ

انتقل من ش�له الشفو� تحفظه الذاكرة  ال�شر�ة التي سعت إلى تدو�نه صونا له من الض�اع 

تخذ من تقن�ات العصر مجاال له إواالندثار، فظهر �ش�له الم�توب ثم انبثB ش�ال جدیدا 

  فتراض�ة.الومجاالتها ا ،�ش�له اإللكتروني عبر الش��ات اإللكترون�ة

                                                           

  .251أحمد زغب، سؤال الهو�ة في خطاب المرو�ات الشفاه�ة ، ص  -1
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الخطاب الشفاهي هو خطاب معبر عن الضمیر الجمعي، یدافع عن ��ان «و�ما أن 

و�دافع عن مواقفها دفاعا  ،إال في �نفها ینطB بلسان حالها ،الجماعة وال یرI لنفسه وجودا
واألف�ار من النس�ان، و�ما أن الروا�ة  ،جاءت الكتا�ة للحفا[ على هذه المعارف 1»مستمیتا
مما �فقدها مصداقیتها، فإن جهاز  ،قد ینجر عنها  سقوc أجزاء �ثیرة منها ،الشفو�ة

Pتفوق قدرة           ،وتخز�ن �م�ات هائلة من النصوص ،الحاسوب یتمیز �اتساع قدرته على حف
فتراضي على ش��ة الو الكتب إلى العالم ا ،تقال النص من عالم األوراقناال�شر، ولهذا �عد 

واقعا �فرض نفسه، وقد أدرك الشاعر الشعبي منذ البدا�ة أن اإلنسان یتجه نحو  ،األنترنیت
عوالم افتراض�ة توفرها الش��ة العن�بوت�ة حیث" ظهر إلى الوجود مجتمع افتراضي �ع�ش في 

والفضاء الرقمیین اشتقاقا من الكلمة االنجلیز�ة  ،�ة المجتمعفضاء افتراضي أطلB عل�ه تسم
Digital  ،على �ل ما له عالقة �الحاسوب B2»التي تطل .  

الشاعر یتوخى أن یرI اإلق�ال على ما ینتجه للقارp، فهذا �شجعه  أن ،ومن المؤ�د
اء �تبوا قصائد و��ون له دافعا لالستمرار، و�م من شعر  ،مما �حفزه ،و�شعره �أهم�ة ما �فعله

فطوت في غ�اهب النس�ان، و�ما أسلفنا سا�قا أن التدو�ن هو  ،�ثیرة لكنها لم تحP �االهتمام
تصال محدد إلى نمC آخر مغایر تماما، أ� المرور من الشفه�ة انمC تعبیر و «نتقال من الا

الم�اشرة والمشاهدة غیر  ،إلى الكتاب�ة في مستوI البث من السماع والمشاهدة، إلى القراءة
من هنا ال �م�ن اختزال نص شعبي شفو� في  ،(الوسائC اإللكترون�ة) في مستو�ات التلقي

مادته القول�ة المنطوقة، أو في �عده المعجمي فقC، لذلك وجب االهتمام عند الجمع 
  .3»و�س�اقات ذلك األداء زمانا  وم�اًنا ،وحر�اتهم ،�مال�سات أداء الرواة

                                                           

، 2011عرEي الحدیث، دار األمین، عمان، أنظر: إ�مان یونس،تأثیر اإلنترنیت على أش�ال اإلبداع والتلقي في األدب ال-1
 .81ص 
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أن األدب اإللكتروني جاء «ألستاذ خالد حامد العرفي: وعلى هذا ااالساس یرI ا
"لتعو�ض تغییب أداة الح�واتي (الراو�) في نقل النص، �صورته الماد�ة األصیلة الم�اشرة، 

والتصو�ر �الحر�ات الجسد�ة، وتعبیرات الوجه قبل تسجیله على الورق،  ،�الصوت المسموع
ات الجسد�ة ال�شر�ة الطب�ع�ة وأصوات قد تصحبها الحر� ،ل�قرأ قراءة صامتة أو جهر�ة

  .1»اآلالت الموس�ق�ة

�مثا�ة الراو� الحق�قي للعمل  ،أص�حت القصیدة اإللكترون�ة ،فمع األدب اإللكتروني
األدبي، ذلك أنها أضحت قادرة على استحضار الجو النفسي  للقصیدة الشفه�ة، و�أنك 

لى نبرات صوته، وحر�ات جسمه ع و�لقي قصیدته معتمدٌ  ،�الشاعر واقفا وسC الجمهور
ونقل الجمهور إلى جو القصیدة، الذ� �ستحضره، بدمج عناصر من شأنها  ،لتحقیB الداللة

  وتقن�اته. ،وموس�قاه ،في تفعیل النص عبر صوره ،المتلقي ومشار�ته أن تضمن حضور

 إن بناء النص اإللكتروني وص�اغته، هو ما �حقB التفاعل�ة فالصورة والصوت واللغة
ینفعل �ه المتلقي إذ"تختزل  متكامالً  بوصفها م�ونات إبداع�ة، تتفاعل ف�ما بینها لتحقB عمالً 

القصیدة الرقم�ة الیوم تار�خ�ة تطور فاعل�ة الكلمة المموسقة في بنیتها وتأثیراتها النفس�ة 
ومن هذا المعني ظهرت  2وهي في الوقت عینه تؤد� دور الراو�" ،بوصفها وحدة متكاملة

النصوص المخزونة في ذاكرة الكمبیوتر، على أقراص مرنة أو ملیزرة، وماعل�ه إال الق�ام  هذه
والق�ام بتشغیله والتعامل معه  ،أو القرص في م�انه ،�استدعائها من الذاكرة اإللكترون�ة

لیتحول الشعور من مالمسة اآللة الورق�ة إلى تحر�ك مفات�ح آلة خرساء، ناطقة تدخل معها «
  .3»ت البوح، ف�صیر الراو� آلة تلغي حالة التالقي الوجداني بین الراو� و المتلقيفي فضاءا

                                                           

  .4، ص 2010فة اإللكترون�ة، مر�ز الصحفي العرEي، الر�اض، خالد حامد العرفي، الصحا -1

  .15، ص2008ناظم السعود، الر�ادة الزرقاء دراسات في الشعر التفاعلي الرقمي، مط�عة الزوراء، �رEالء، -2
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تحاول إعادة الجو  ،�ظهر أن القصیدة اإللكترون�ة الشعب�ة ،بناًء على هذا التصور

 فهي تسعى إلى خلB تفاعل ثقافي وف�ر� وأدبي راقٍ  ،الشفاهي للشعر الشعبي، �ش�ل جدید
ال تقوم على اإلستق�ال فقC بل، التفاعل الحي بین منتج النص یوفر أجواء تلB «، ومبدعٍ 

بوصفه  ،لیجرI التعامل مع الش�ل الرقمي للنص األدبي ،من خالل آل�ة التلقي ،والمتلقي

  .1»قناة التعبیر عن بوح الذات

لعون على وهذا ما خلB ت�ادال ف�ر�ا وأدب�ا جعل المبدعین یتعرفون على �عضهم، و�طّ       
من خالل التواصل  ،ما م�نهم من خلB عالقات مت�ادلة ف�ما بینهم ،ت �عضهم ال�عضإنتاجا

التي تمارس من خالل أعضائها، فأص�حت  ،االجتماعي عبر المواقع، والمنتدا�ات الثقاف�ة
القصیدة الشعب�ة اإللكترون�ة میداًنا خصً�ا من م�ادین األدب اإللكتروني، وش�ًال تعبیرً�ا ظهر 

وفتح  ،التفاعل المثمر بین المنتج والمتلقي، مما ساهم في إثراء األدب الشعبيوتطور نتیجة 

ه من عبء الت�ع�ة لما هو ت، وزوده �أدوات تكنولوج�ة معاصرة خلصةله آفاقا ومجاالت جدید

  قد�م.

استعمل  لقد جاءت القصیدة الشعب�ة اإللكترون�ة، مجددة ومسایرة للعصر؛ فالشاعر
یتمسك �أدوات عصٍر فائت هو جامد على ما فات حتما، هذه  أدوات عصره...ألن الذ�

نف�ت تتصارع في �ل عصر وحین، ل�قاتل مؤ�دوا الفر�B األول مؤ�د� االجدل�ة التي ما 

الفر�B اآلخر، لكن المعرفة الحقة تلك التي �م�ن أن تتعا�ش مع النمطین �أن تدعو إلى 

  .2ت وٕاّال ال ��ون النمو طب�ع�ا"الجدید، مع احترام القد�م، ف�ل جدید فرع لما فا

                                                           

  .33، ص 2010، 1لبنان، c ،�تاب ناشرون، بیروت ،أحمد حمید التم�مي، مقدمة في النقد الثقافي التفاعلي-1

مط�عة  األدب التفاعلي الرقمي الوالدة وتغییر الوس�C،ع�اس الشمر�،و حافP دمحم و �، و فل�ح ال�ا ،�اد إبراه�مإأنظر: -2

c ،4، ص2013، 1ال�مامة، �غداد.  
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والجدیر �الذ�ر أن هذا النوع من الكتا�ة ��تسب صفة التفاعل�ة بناء على المساحة 

التي �منحها للمتلقي...مما �عني قدرة المتلقي على التفاعل مع النص �أ� صورة من صور  

النص األدبي ، والحق�قة أن �ل أدب تفاعلي، في جوهره، إذ ال ��تسب 1التفاعل المم�نة
وجوده إال بتفاعل المتلقي فإن هذه الصفة �انت موجودة �اإلدراك، ولم ینص علیها أو تص�ح 

إلى طوره اإللكتروني  ،التقلید� صفة مالزمة للنص األدبي إال �انتقاله من طوره الورقي
  .2الجدید"

سواق  ولعل عصر الشفه�ة أكبر داعم لهذه الف�رة ، عندما �ان الناس یجتمعون في األ

إذ  ،عرف اإلنسان نوعا من العزلة ،والتفاعل معه، غیر أنه مع دخول مرحلة الكتا�ة ،للشعر
�قرؤه منفردا ما �قلل من حق�قة  ،في استطاعة أ� شخص، اقتناء الشعر مطبوعا في دیوان

التفاعل أما الیوم فقد جاءت الكتا�ة الرقم�ة لتعزز من فرص اإلجتماع والتالقي، ولو على 
  .3ات افتراض�ة من خالل الحاسوب"فضاء

وتضفي جوا دالل�ا، فمعظم هؤالء  ،فهي تحاول استحضار جو بدیل عن الجو الواقعي
  وEثها عبر الحاسوب.  ،وتخ�التهم، وتصوراتهم ،الشعراء لدیهم القدرة على برمجة أف�ارهم

لتفاعل�ة التي �م�ن تطب�قها على األعمال ا ،و�رI إبراه�م أحمد ملحم أن أهم اآلل�ات

أو توج�ه حر�ته أو نقده وتعتمد هذه  ،عتراف بدور المتلقي في بناء النصالتكمن في" ا
" pوالمتمثلة في إضافة  4الجوانب على اآلل�ة التي ط�قها منتج النص، حتى یتفاعل القار

مساحة إلى النص ل��تب المتلقي رأ�ه ف�ما قرأ، وقد ال �فعل القارp شیئا سوI مشاهدة ثم 
                                                           

  .11أنظر: فاطمة البر��ي، مدخل الى األدب التفاعلي، ص-1

  .50نفسه، ص  -2
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التي ینقر علیها الشخص  j’aime–likeعجبني أ �لمة «، ألن 1ن رغب بهذاإالتعلیB،  �تا�ة

تستثیر مشاعره، تعني ألفراد المجتمع  ،أو �شاهد صورة معبرة، عندما �قرأ نصا یروق له

أو �عزز الثقة داخله، خاصة إذا اقترنت سرعة  ،أن هناك من �قدر هذه األعمال ،االفتراضي

  .2»والتهنئة  ،لذ� یتم �الش�ر، واإلطراء والدعاءاإلجا�ة �التعلیB، ا

والجدیر �الذ�ر أن ظهور المجتمعات االفتراض�ة، جاء لمواجهة التحوالت الراهنة في 

جعلت الفرد  ،واإلقتصاد�ة التي فرضتها طب�عة الح�اة ،فالضغوطات النفس�ة ،الح�اة الیوم�ة

الخ�ال، وEخاصة أن التنم�ة إلى ما �ش�ه  ،یهرب ف�ه من الحق�قة ،ی�حث عن متنفس

لتشمل �ل المرافB والمؤسسات وحتى البیوت وأضحت الحواسیب من  ،التكنولوج�ة قد اتسعت

ع�س هذا التطور نالطب�عي أن ی الضرور�ات، بل أص�ح لكل فرد حاسو�ه الخاص، ومن

ن وسC هذا الكم الهائل م ،بداعي، لیتلمس طر�قا جدیدا مغایراإلوا ،على العمB الثقافي

والوسائC الرقم�ة ، هذه األخیرة التي اكتسحت المجال المعرفي واإلبداعي  ،الوسائل الحدیثة

Cبل تعدتها لتشمل اله��ل والجوهر  ،لترسم له صورة حداث�ة متنوعة لم تقتصر على السبل فق

ومنها  ،المواقع األدب�ة التي تختص بتقد�م النصوص األدب�ة �مختلف أجناسها«معا، فأنشات 

والدور�ات       ،أو مواقع الصحف ،ا الصفحات الثقاف�ة في �عض المواقع المتنوعةأ�ض

برؤ�ة جدیدة للنص  3»ناشئین أو ،لتي تقدم أ�ضا نصوصا أدب�ة لمبدعین معروفیناالعامة،

والتفاعل اإلبداعي  ،ولألدب �ش�ل عام أساسها التواصل اإلنساني ،والكون  ،ولإلنسان ،األدبي

وما هو تقني، وهو ناتج عن إفرازات ثورة  ،لرCE بین ما هو إنسانيوعماده ا ،الخالق

                                                           

  .31نفسه، ص -1

  .61نفسه، ص  -2

  .46فاطمة البر��ي، الكتا�ة والتكنولوج�ا، ص  -3
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معلومات�ة حدیثة �عثت �ه إلى الوجود، لذلك فهو ال یتحقB إبداعا وتلق�ا إال من خالل 
  .1الحاسوب"

بین األدب  وعندما شاعت النصوص األدب�ة الرقم�ة في بدا�ات العالقة التي نشأت
لى الشاشة �ما تقدم على الورق تماما، وال یزال عدد �بیر والتكنولوج�ا، �انت حینها تقدم ع

على ش�ل  ،أما الیوم فقد أص�حت تظهر في الشاشة 2منها �قدم �الصورة نفسها حتى الیوم"
أن یجعلوها  ،التي �ستط�ع المؤلفون حسب مشیئتهم ،متتال�ة من الحروف الط�اع�ة المتحر�ة

  3.ثابتة �ما في النص الورقي"

مع العالم الرقمي محدوًدا جًدا  هیزال تعامل نالحP أن الشاعر الشعبي ماوعلى العموم 
ذ ��تفي الشاعر �حمل رؤ�ته إ ،یتالئم مع الحاسوب وEرمج�اته ،ولم نعثر على عمل إبداعي

ورؤاه، وأخیلته  ،وأف�اره ،وموس�قى تجسد أحاس�س المبدع ،وتطع�مها �الصور ،الورق�ة
  وتتمثل في قصیدة الفیدیو التفاعل�ة.  ،يالمبثوثة عبر الوس�C اإللكترون

أفرزت هذه الثورة التكنولوج�ة  ،ومع دخول النص الشعبي عصر اإلنتاج اإللكتروني
وسر�عة  ،التي أص�ح من الضرور�، توافر وسائل متقدمة ،بداعاتإلالهائلة، العدید من ا

الحفا[  ت�ة وجبالتي �مثل تر�ها إهداًرا حق�ق�ا لثروة معلوما ،وتخز�ن النصوص ،لجمع
  علیها. 

                                                           

ترا�C مدخل جمال�ات االبداع التفاعلي، المر�ز الثقافي العرEي، الدار أنظر: السعید �قطین من النص الى النص الم -1
c ،28، ص 2005، 1الب�ضاء المغرب .  

  .45فاطمة البر��ي، الكتا�ة و التكنولوج�ا، ص  -2

 ب،المغر ترجمة دمحم أسل�م،  مجلة عالمات، ،�ات التفاعل�ةاآالن فیلمان، األدب والرقم�ة من الشعر اإللكتروني إلى الرو -3
  . 40، ص 2012، سنة  38العدد 
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عن طر�B  ،فنحن نقصد عمل�ة تلقي النصوص ،وحینما نقول الجمع اإللكتروني

استخدام تقن�ات إلكترون�ة تشمل األقراص المدمجة، أو التواصل عن طر�B األنترنیت، حیث 

فترسل النصوص لل�احث  ،عبر جهاز الحاسوب ،یتم التواصل بین المبدع والمتلقي (الجامع)

أو أ�ة  (scanner)ع عبر البر�د اإللكتروني، أو عبر شاشة اإلرسال اإللكتروني الجام
  وسیلة أخرI إلرسال النصوص. 

وعلى هذا األساس �م�ننا اعت�ار الجمع اإللكتروني المعتمد على الحاسوب أسلو�ا 

 ،ةمرادفا لعمل�ة جمع النصوص التراث�ة ، و�م�ن اعتماده �صورة م�ملة ألسالیب الجمع السا�ق

�اعت�ار أن هذه العمل�ة تقدم عونا �بیًرا  ،تم تبنیها ضمن خطة الجمع للنص الشعبي والتي
  وتمنحه القدرة على تمییز ما �حتاجه من مراجع.  ،لل�احث

�قدم عبر الوس�C اإللكتروني معتمدا على التقن�ات  ،لقد أص�ح النص الشعر� الشعبي

تتنوع في أسلوب  ،تلفة من النصوص الشعر�ةالتي تت�حها التكنولوج�ا، البتكار أنواع مخ

وطر�قة تقد�مها للمتلقي، وهذا ال �عني إلغاء الكتب الورق�ة؛ بل االعتراف بوجود  ،عرضها
  .1صار لها جمهورها العر�ض" ،ط�قة أخرI للقراء

وانتقاء نظام  ،إن نجاح عمل�ة الجمع اإللكتروني، تتوقف على تطو�ر ،وعلى �ل حال
لمواك�ة  ،�التحدیث المتواصل ،من حیث متطل�ات النشر ،اإلبداعي نشر مناسب للعمل

وتقد�م النصوص، فیجب أن تكون  ،والضوا�C في نظام النشر ،التطورات، ومراعاة المعاییر
ل�حقB الغا�ات الفن�ة، إذ أن تقن�ة المعلومات  ،لجعل المتلقي یتفاعل معها ،مالئمة وجذا�ة

  هي وسیلة لتحقیB أغراض أهمها: ل�ست هدفا أو غا�ة �حد ذاتها؛ بل

 للحصول على النص اإلبداعي. ،أ ـ إتاحة الفرصة ألكبر عدد من المتلقین

                                                           

  .45إبراه�م أحمد ملحم، الرقم�ة و تحوالت الكتا�ة، النظر�ة و التطبیB، ص  -1
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حیث تحتو� ش��ة األنترنیت الكم الكبیر من  ،والزمان ،ب ـ التغلب على عوائB الم�ان

 ،مةودور النشر، والم�ت�ات العا ،والتوثیB العلمي ،ال�حوث الخاصة �مراكز ،المواقع العلم�ة

والخاصة تم�ن ال�احث من الدخول إلیها، وٕاجراء الكشف عن موجوداتها، دون عناء التنقل 

 إلى أماكنها. 

فرصة �بیرة لل�احث  ،ج ـ سهولة الوصول إلى المبدع، حیث أتاحت المقابلة اإللكترون�ة
 في أ� م�ان وفي أسرع وقت مم�ن. ،للوصول إلى المبدع

وغرف الحوار الفرصة  ،مختلفة، حیث تت�ح مجالس النقاشال د ـ المساهمة في وجهات النظر
 ،ستفادة من اآلراءاللت�ادل وجهات النظر، في المواض�ع المطروحة، مما یز�د من فرص ا

 والمالحظات .

 ،حیث أنه �ان ملزما بدفع م�الغ طائلة لدور النشر ،هـ ـ تخلص المبدع من تكالیف النشر

 حتى یتسنى له نشر أعماله. 

لتلب�ة طلب القارp (نفاذ  ،همة النشر اإللكتروني في حل مش�لة عدم قدرة الم�ت�ةو ـ مسا

 �م�ة الدواو�ن ).

 ز. عدم قدرة المتلقي القتناء الدیوان و ذلك �سبب ارتفاع التكلفة الماد�ة له.

أو األقراص  ،والكتب على الحاسوب ،ح ـ إم�ان�ة تحمیل أكبر عدد مم�ن من الدواو�ن
 الملیزرة. 

والوقت في ال�حث عن النصوص؛ ألن النص اإللكتروني أسرع في وصول  ،توفیر الجهد c ـ
 المبدع والنص إلى القارp من النص الورقي .

� ـ �عتبر النشر اإللكتروني مساحة حرة لطرح اآلراء ، ومالئمة لألقالم الحرة ألن حر�ة القلم 
 ین لهذه المساحات.سبب توجه العدید من المبدع تأص�ح ،في العالم اإللكتروني

 وعرضها على ش��ة األنترنیت. ،لتقد�م نصوص مختلفة ،ك ـ �فتح آفاقا جدیدة للمبدع

على أحد أن التكنولوج�ا سالح ذو حدین �م�ن أن �فید المؤسسة األدب�ة  ىوال یخف
و��ف�ة  ،واألفضل دائما هو ال�حث عن الجوانب اإلیجاب�ة ،و�م�ن أن تتقوض على ید�ه
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ل�مة منها، ومقابل ذلك فإن أسوا ما �م�ن أن تفعله المؤسسة األدب�ة هو التجاهل اإلفادة الس
  .1واالستهزاء، ألن هذا الموقف یؤد� إلى تهم�ش األدب في عالم التكنولوج�ا المقبل

  وعل�ه قد یترتب عن ذلك، مساوp أهمها: 

المنسوخة دون علم فقد أص�حت المعلومة  ،نتهاك حقوق الملك�ة الف�ر�ة ، أو حقوق النشراأـ 

 وأسهل نقال بین الناسخین.  ،صاحبها أكثر شیوعا

 ،والتي من شأنها إلحاق الضرر �األمانة األكاد�م�ة ،ب ـ توفر الكثیر من النصوص الخاطئة

 والتأثیر سل�ا على نوع�ة المعرفة التي �حصل علیها ال�احث. 

ن ورEما و ل معها سوI المختصج ـ الخوف من جهاز الكمبیوتر واعت�اره آلة صع�ة ال یتعام

 رص وحال دون نشر إبداعاتهم.فمما أضاع على الكثیر من الشعراء ال ،ذو القدرات

 د ـ عدم خضوع األدب اإللكتروني للرقا�ة. 

وفي األخیر نتبین أن جمع النصوص بدأ یتحرر من الثقافة النمط�ة التقلید�ة، وEدأ یؤسس 

 والمغامرة.  ،هذا التأس�س فتح األبواب للحر�ةتتعدد ف�ه المراجع والغا�ات، و  ،لمجال

  

  

  

  

  

  

                                                           

  .10،ص2014، 1مطا�ع الرا�ة، قطر،cوزارة الثقافة القطر�ة،حسام الخطیب ، األدب والتكنولوج�ا وجسر النص المفرغ، -1



 

 

  

  

  

  

  

الفصل الثاني: ماه�ة الشعر 

الشعبي وأنماطه وٕاش�ال�ة 

  تدو�نه
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  أوالـ ماه*ة األدب الشعبي عامة والشعر خاصة:

لقــــد عــــاش األدب أزمانــــا طو�لــــة، مواك�ــــا لح�ــــاة األمــــة، �عبــــر عــــن أف�ارهــــا، ومنازعهــــا  
ــــر أن فرعــــا مــــن هــــذا األدب، شــــعره ونثــــره، �ــــان �عــــ�ش و�صــــور مشــــاعرها، وتطلعات هــــا، غی

�اســتح�اء فــي عمــB المجتمعــات، تهمشــه نظــرة االزدراء، إنــه األدب الشــعبي، الــذ� �حمــل بــین 
ط�اتــه، نصوصــا �عضــها غّی�ــه النســ�ان، و�عضــها اآلخــر حفظتــه األذهــان، ومــا �قــي منــه فقــد 

تنـا، وأدبنـا القـومیین، ومقـوم أساسـي مـن أت�ح لـه أن یـّدون و�صـان،  فهـو عنصـٌر هـاٌم مـن ثقاف
مقومات الشخص�ة الوطن�ة، ظل المرآة الصادقة، التي لـم تسـتطع أن تعبـث بهـا یـد االسـتعمار 
الـــذ� عمـــل �ـــل مـــا فـــي وســـعه لتـــدمیر �ـــل مقومـــات هـــذا الشـــعب، وهـــو أحـــد أطـــراف الهو�ـــة 

عمــB الشــعور الوحــدو� الجزائر�ـة، وأحــد أجــزاء الوجـود الثقــافي، والحضــار� الجزائــر� الراسـخ، �
،و��عـــــــث فینـــــــا اإلحســـــــاس �الجمـــــــال، و�نمـــــــي بـــــــداخل �ـــــــل واحـــــــد منـــــــا العواطـــــــف الوطن�ـــــــة 
المشــتر�ةو�فیدنا �معلومــات ق�مــة عــن الماضــي الجزائــر�، فــي فتــرة حرجــة، وحساســة، وممیــزة 
وفاصلة، من ح�اة األمـة الجزائر�ـة ومـن تار�خهـا المجیـد، �مـا �عمـB بـداخلنا الشـعور �االنتمـاء 

ب�عي واللغو� واإلقل�مي، والدیني، لمن ننتمي إلیهم �عالقـات قوامهـا التعـاون، والتـآزر، فهـو الط
فهـو ال �عبـر  ،إنتاج قولي �ع�س التجرEة الجمع�ـة، والتمـثالت المشـتر�ة بـین أعضـاء الجماعـة

 عت�ــاره عضـــوٌ االمتفـــرد أو عــن ذاتــه، وال ی�ســـC تجرEتــه الشخصـــ�ة، � هضــرورة عــن مـــزاج قائلــ
  ي ذات الجماعة. ف منصهرٌ 

تـــرCE بـــین  ،نتمـــاء إلـــى جماعـــةال�فیـــد ا ،فهـــذا األدب �حیـــل إلـــى مفهـــوم ثقـــافي صـــرف
ـــB �الســـلو��ات ـــة المشـــتر�ة  ،أعضـــائها روا�ـــC مختلفـــة، و�تعل والممارســـات واإلنتاجـــات الجمع�

والرواج بین العامة. والمـراد بهـا تلـك الجماعـات المحل�ـة  ،یرتكز هذا المفهوم على ف�رة الشیوع
أو  ،تـرCE بـین أفرادهـا روا�ـC مختلفـة عرق�ـة ،عضـو�ة أو ،لتي تنتمي إلى مجال سـ�ني محـددا
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التــي تجمعهــا  ،وط�قاتــه المختلفــة ،فأنتجــت تراثــا مشــتر�ا لكــل فئــات الشــعب 1قراب�ــة أو دین�ــة"
بوصـفه تعبیـرا فن�ـا یوظـف «ثقافة مشتر�ة، مـن ثـم �عبـر هـذا األدب عـن ثقافـة المجتمـع برمتـه 

  ة�عتمــــد علــــى وجــــود راو  ،لتجعــــل منــــه أد�ــــا شــــفاه�ا جماع�ــــا ،المنطوقــــة أو ،�تو�ــــةالكلمــــة الم

فــي التعبیــر  ،والتلقائ�ــة ،ار�ة والمرونــةســتمر وقــد أضــفت عل�ــه المشــافهة ســمات اال ،ومســتمعین

  2.»تجعل منه أد�ا منظما یخضع لنهج محدد ،وجم�عها سمات

د مفهوم طب�عة هـذا األدب قتضي تحدیت ،الشعبي أل� مدونة من األدب ،إن أ� دراسة
وتوضـــــ�ح  معالمــــه ومــــن ثـــــم تتضــــح معــــالم الشـــــعر    أهــــم خصائصــــه، إلبـــــراز ،والتعر�ــــف �ــــه

ونحــن فــي هــذا الســ�اق ســنحاول تعر�ــف  �اعت�ــاره جنســا مــن أجنــاس األدب الشــعبي، الشــعبي،
�غ�ــة الوصــول إلــى رؤ�ــة واضــحة تفــك غمــوض هــذا  «الشــعر الشــعبي وفقــا لمعــاییر الشــعب�ة 

لكـن �صـعب   ،3»على �ل من یلت�س عل�ه التعر�ف بین الشعر الشعبي والشعر العرEي األمر 
فالمشـ�لة التـي  تواجهنـا هـي عــدم    «علینـا تقـد�م  مفهـوم للشـعر الشـعبي ��ـون محـل إجمـاع  

فهـذا الفـن لـم �حـP  ،4»وخاصـة فـن الشـعر منهـا وضوح األسس الفن�ة للفنـون األدب�ـة الشـعب�ة،
فقــدان  « أضــف إلــى ذلــك وتناولــه �شــ�ل موضــوعي دقیــB، ا مــن دراســته،بدراســة واف�ــة تم�ننــ

                                                           

لة المأثورات الشعب�ة، عدد یولیو ، مر�ز التراث الشعبي لدول الخلیج سید حامد حر�ز، تحدید مفهوم األدب الشعبي،مج-  1

  .35ص  ،1986العرEي، الدوحة،

السیف البوعلي، الح�ا�ة الخراف�ة و الشعب�ة العمان�ة، دراسة في الش�ل و المحتوI، مجلة الفنون  و آس�ة بنت ناصر-  2

  .43، ص 2006، أفر�ل 80الشعب�ة، العدد 

        ، 2002دار الوفاء لدن�ا الط�اعة و النشر، اإلس�ندر�ة،  راءة جدیدة في الشعر الشعبي العرEي،ق مرسي الص�اغ، -  3

  .17 ص     

  ، الجزائر مجموعة محاضرات األ�ام الدراس�ة حول الثقافة الشعب�ة في، الشعر الشعبي في الجزائر، سدرات مبروك -  4

  .7ص  ،1984أفر�ل  30إلى 28من     
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والتعر�فـات سـواء مـا تعلـB منهـا �فنـون  ،ن �عـض المفـاه�مو �ثیرا ما یخلC  الدارسـف المصطلح،
  .1»أو �فنون النثر الشعبي ،الشعر الشعبي

فــإذا مــا اهتــزت خلجــات نفــس شــاعر �مناســ�ة فــرح أو قــرح «والشــعر عامــة هــو شــعور،
من داخلها قـول مـوزون مـؤثر، ذو نمـC خـاص یختلـف عـن الكـالم العـاد� وهنـا تـتح�م إن�عث 

  .2»البیئة وعمB الهزة الثقاف�ة والموه�ة، فتنصهر في بوتقة واحدة لتخرج شعًرا مصبوًغا بها
الشــعور، بــل هــو الشــعور بذاتــه، تفــ�ض �ــه الــنفس یوقعــه الشــاعر علــى «ومــا الشــعر إال مــن 

أجنحـــة مخیلتـــه... فالشـــعر هـــو مـــا یخـــتلج �ـــه الصـــدر وتفـــ�ض �ـــه أوتـــار قل�ـــه و�حملـــه علـــى 
  .3»المشاعر قبل أن ینطB �ه اللسان

والشــعر هــو الشــعر، ســواء شــعب�ا �ــان أم رســم�ا، بلغــة عر�Eــة معرEــة، أو بلغــة شــعب�ة 
وEــذلك ینــتج الشــاعر شــعرا �عبــر عــن حالــة نفســ�ة �ع�شــها، تظهــر تحــت تــأثیر المفــاه�م التــي 

فـإذا ظهـر مفهـوم جدیـد فـي  ،والمواقـف ،وهنـاك عالقـة مت�ادلـة بـین المفـاه�م �ستقیها من بیئته،
  وقد ��ون إیجاب�ا. ،إتخذ شعراء تلك األمة منه موقفا ما، قد ��ون سلب�ا ،أمة من األمم

ل�ـــاحثین فـــي حقـــل الدراســـات الشـــعب�ة  ،نســـتعرض �عـــض التعر�فـــات لـــألدب الشـــعبيوس
فنقـاد األدب المتـأثرون �ـآراء الفلكلـور�ین « �قـول أهمها قول ال�احث أحمد رشـد� صـالح الـذ� 

ـــَرْوَن أن االدب الشـــعبي أل�ـــة أمـــة هـــو أدب عامیتهـــا التقلیـــد�، الشـــفاهي،  أمثـــال بـــول ســـبیو َی
مجهــول المؤلــف، المتــوارث جــ�ال عــن جیــل... وأمــا أصــحاب النظــرة الثان�ــة ف�عتمــدون وســیلة 

األدب الشــعبي هــو أدب العام�ــة، ســواء �ــان  أداء التجرEــة الفن�ــة (اللغــة) میزانــا ... فیــرون أن
ه أشفاه�ا أو م�تو�ا سواء �ان مجهول المؤلف أو معروفه، متوارثـا عـن السـلف السـابB أو أنشـ

أ� موضـوع التجرEـة  ،ومعلومون لنا. والرأ� الثالث �عتمـد محتـوI األدب ال شـ�له ،معاصرون 
حاب هـذا الـرأ� ذلـك األدب المعبـر صحا�ه، فهو عند أصأال اللغة التي �ستخدمها  ،الفن�ة ف�ه

�سـتو� ف�ـه أدب الفصـحى  ،عن ذات�ة الشعب ، المستهدف تقدمه الحضار�، الراسم لمصالحه
                                                           

  .7ص نفسه، -  1

، 2006، الجمع�ة المصر�ة للمأثورات الشعب�ة، القاهرة، 70مجلة الفنون الشعب�ة العدد  ،غالي الس�سي، الشعر الشعبي -  2
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واألثـــــر  ،وأدب المط�عـــــة واألثـــــر المجهـــــول المؤلـــــف ،وأدب العام�ـــــة، وأدب الروا�ـــــة الشـــــفاه�ة
  .1»المعروف المؤلف

بتوفرهــا  ،هــا ال�ــاحثون معــاییًراقــد ارتــ�C �شــروc اعتبر  ،وٕاذا �ــان مفهــوم األدب الشــعبي
یتسنى لهم الح�م على النص أنه نص شعبي، فإن تعر�ف حسین نصار هو التعر�ـف الشـامل 
لهــذه المعــاییر حــین عرفــه" �أنــه األدب المجهــول المؤلــف، العــامي اللغــة، المتــوارث جــ�ال �عــد 

  .2جیل �الروا�ة الشفو�ة"

اعتبرهــا الكثیــر مــن ال�ــاحثین أساســ�ة  ،وعلــى هــذا األســاس �طــرح التعر�ــف أرEعــة معــاییر
  للكشف عن هو�ة النص الشعبي:

هو�ــة المؤلــف أو المنــتج مــع ســ�ادة الطــا�ع  ،ومعرفــة ،وتحدیــد ،التــألیف (عــدم تعیــین -1
 واستهالكا). ،الجماعي إنتاجا

 واالنتشار.  ،والتداول ،التوارث  -2

 والم�اشرة. ،اللغة وذلك �اعتماداللغة العام�ة ال�س�طة -3

 وه�منة المشافهة ) ،والتدو�ن ،لشفو�ة (غ�اب الكتا�ةالروا�ة ا -4

التـي �م�ـن  ،تحـدد صـفة الشـعب�ةلإال أن �عض ال�احثین  أن�ـروا أن تكـون هـذه المعـاییر 
أن ینعت بهـا الـنص الشـعر� الشـعبي، ونحـاول اآلن مناقشـة هـذه المعـاییر ومـدI فعالیتهـا فـي 

  تحدید هو�ة النص الشعبي:

هــو المعبــر الحق�قــي عــن حالــة مجتمعــه   ،أن المبــدع الشــعبي ،�ــهممــا ال شــك ف ـــ التــألیف:1
وهمومه، وهو الموجه نحـو تحقیـB ح�ـاة أفضـل وهـو  ،والقادر على التفاعل �صدق مع مشاكله

"القادر على جمع العناصر التي تع�ش �الفعل في ح�اة الشعب، وفي ضمیره لكـي ��ـّون منهـا 
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عــل ف�ـــرة جهــل مؤلــف الــنص الشــعبي، جــائزة فـــي ول1تعبیــرا متكــامال ذا مغــزI یهــّم الجماعــة "
فإننـا نعنـي أنـه �ـال شــك  ،أشـ�اله التعبیر�ـة النثر�ـة منهـا خاصـة، أمـا الخطـاب الشـعر� الشـعبي

ألنـــه مـــن الخطـــأ إرجـــاع  ،أو لـــم �حفظـــه لنـــا الـــرواة ،ســـقC اســـمه مـــع الـــزمن معینـــاٌ  هنـــاك مؤلفـــاٌ 

وEلورتهــا، فمــن غیــر  ،القصــیدة �شــتر�ون فــي تــألیف ،إلــى أشــخاص �ثیــر�ن ،القصــیدة الشــعب�ة

وتار�خ�ـة إلخـراج  ،واجتماع�ـة ،وتتحد عوامل س�اسـ�ة ،الطب�عي أن تتضافر جهود مؤلفین �ثر

والناضــج، فالقصــیدة الشــعب�ة هــي قصــیدة  ،وٕاعطائهــا شــ�لها الكامــل ،قصــیدة إلــى حیــز الوجــود

أحــد  ،ورمــزا حــامعلومــة المؤلــف بــل إن صــاحبها �عتبــر توق�عهــا بــذ�ر اســمه تصــر�حا أو تلم�«

ونــرI  ،ون�ــاد نجــزم ،ســتثناء حــاالت قلیلــةام�ونــات عملــه التــي �حــرص علــى اإللتــزام بهــا... �

ـــا �ضـــ�فون أنســـابهم ومـــواطنهم للتعر�ـــف  ـــذ�رون اســـماءهم، وأح�ان ـــأن �ـــل شـــعراء الملحـــون ی �

 .2»عطاء القصیدة هو�ة خاصةإ و  ،بذواتهم

ــــعر الشـــــــعبي عـــــــن ســـــــائر فنـــــــو  ــــذه الخاصـــــــ�ة یتفـــــــرد بهـــــــا الشـــ ن الكلمـــــــة فصـــــــ�حة            وهـــ

  �انت أو عام�ة. 

ومعلــوم أن  ،تتمتــع بخاصــ�ة الفردان�ــة والذات�ــة« أن القصــیدة الشــعب�ة  ،ومــن هنــا نقــول

والفردان�ة واالستقالل، �عتبر شـرطا إلبداع�ـة  ،والمتمثل في شعور األنا �التمیز ،الوعي �الذات�ة

  في إطار ما هو عام ومشترك.وتحررها من شرنقة الجماعة التي تحصرها  3»الذات

شـدید األهم�ـة، هـو التناقـل عبـر األج�ـال فهـو  ،یتأثر األدب الشـعبي �عامـل آخـرـ التوارث : 2

یتـــرك آثـــارا واضـــحة فـــي  ،إذ أن �ـــل جیـــل ،فـــي تكـــو�ن بن�ـــة األدب الشـــعبي ،فاعـــل وأساســـي«

                                                           

  . 54نبیلة إبراه�م، أش�ال التعبیر في األدب الشعبي، دار النهضة، مصر، دت، ص -  1

عبد الصادق سالم ، فن الملحون ظاهرة الشعر المغرEي شعر الملحون بین ثقافتین العالمة والشعب�ة، منشورات وزارة -  2
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وم�انتـه  ،، ألن المضـمون هـو الـذ� أعطـى الـنص الشـعبي ��انـه1»األثر الشـعبي الـذ� یرو�ـه

حـین مـس إحسـاس �ـل فـرد مـن األمـة، وشـد انت�ـاه �ـل  ،وهو الذ� جعلـه یتسـم �طـا�ع الشـعب�ة

عضو في المجتمع، وأثر علـى مشـاعر �ـل شـخص علـى طـول المـدI، ومـن هنـا نسـتط�ع أن 

والتــداول، والثـــاني التراث�ــة والخلـــود  االنتشــارنحــدد للشــعب�ة معلمـــین أساســیین، األســـاس األول 
وأمـا األسـاس  ،وأفرادهـا ،وطوائفهـا ،مجمـوع األمـة ��امـل ط�قاتهـا ،ساس األول�حیث �شمل األ

ل�قابــل �ــل عنصــر بــنفس  ،فمــن خاللــه �ســتط�ع األدب الشــعبي أن �طفــو فــوق الســطح ،الثــاني
  .2والتأثیر" ،والحیو�ة، و��قى مع �ل جیل بنفس االنفعال ،الحدة

یلتـزم الفصـحى السـل�مة، و  ،ب الرسـميذا �ـان مـن السـهل القـول �ـأن األدب المعـر اـ اللغة :3
تحدید اللغة التي یلتزمهـا األدب  ،األدب العامي یلتزم اللهجة العام�ة الدارجة فإنه من الصعب

ــــــة تخــــــــــــــــالف الفصــــــــــــــــحى فــــــــــــــــي مجــــــــــــــــاالت أساســــــــــــــــ�ة                       ،الشــــــــــــــــعبي، وٕاذا �انــــــــــــــــت العام�ــــــــــ
وجـود قواعـد ثابتـة، فإننـا  ومصطلحات محل�ة، وعـدم ،سماءأوهي: ترك  اإلعراب، و استعمال 
بـین لهجــة مـا وفصــحاها. فمـن حیـث تــرك اإلعـراب �م�ــن  ،نسـتط�ع أن نتصـور عوامــل تقـارب

 ســماءإلــى حــد مــا اســتعمال الفصــحى ال�ســ�طة، �مــا یــتم التقــارب عــن طر�ــB اإلبتعــاد عــن األ
 واسـعة االنتشـار وهـي ،سهلة النطـB ،مع استعمال ألفا[ من الفصحى ،والمصطلحات المحل�ة

و�ذا هو الحال �النسـ�ة للغـة الفصـحى، إذا  3تقترب من لغة التخاطب بین الجماهیر الشعب�ة "
مــــا ســــلكت الطر�ــــB نفســــه، فســــیؤد� هــــذا المســــلك إلــــى لغــــة األدب الشــــعبي، فصــــحى ســــهلة 
و�ســ�طة، حتــى تكــاد تقتــرب مــن العام�ــة فــي ظاهرهــا، ولكنهــا تقــارب �ــل عام�ــات اللغــة األم 
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ة أنها منها، و�م�ن إدراجها تحت اسم الشـعب�ة والمقصـود بهـا اللهجـة �حیث تكاد تقنع �ل لهج

ــ �قــدر �بیــر ،القر��ــة مــن الفصــحى ي المقابــل توجــد لغــة األدب العــامي والمــراد بهــا اللهجــة وف
  .1الدارجة التي درج علیها الناس"

ـــــــي أن ـــــــة« :و�ـــــــرI محمـــــــود ذهین ـــــــاز بلغـــــــة معین مـــــــن الصـــــــعب                 ،األدب الشـــــــعبي �مت

فها، ولكنهـا علـى وجـه القطـع ل�سـت عام�ـة، علـى أسـاس التـرج�ح فصـحى راعـت السـهولة وص

من خالل رسمه لهـرم یوجـد فـي أعـاله األدب  ،وهذا ما جسده عبد الحمید یونس 2»في إنشائها

فهـو ذلـك الـذ� �سـتط�ع أن  ،یوجـد األدب العـامي، أمـا األدب الشـعبي ،الرسمي، وعند القاعـدة

السـفح �لـه، أو ذلـك الـذ� یرتقـي مـن القاعـدة صـاعًدا ومنتشـًرا  لـ�مأل یتخلص من القمـة ها�طـا

  .3أعلى السفح �أكمله 

ال ین�غــي تســط�ح مشــ�لة اللغــة فــي الشــعر الشــعبي، وقصــر خصائصــها  ،وعلــى هــذا«

أو الصـــرفي، أو عـــدم الخضـــوع لظـــاهرة اإلعـــراب، ألن القـــارp  ،علـــى مســـتوI الخطـــأ النحـــو� 

�الحـــــP تمّیـــــز لغتـــــه؛ إذ هـــــي ل�ســـــت عام�ـــــة           ،الشـــــعبي للنصـــــوص الجیـــــدة المشـــــهورة للشـــــعر

نها توظف المستو�ین اللغو�ن مًعا، وتؤلـف بینهمـا لغـة خاصـة إ�لها، ول�ست فص�حة �لها بل 

  .4»قادرة على إحداث التواصل مع �ل المستو�ات الثقاف�ة

   أ� لغــــة العامــــة مــــن    ،ل�ســــت علــــى اإلطــــالق لغــــة عام�ــــة«إذن لغــــة الشــــعر الشــــعبي 

سواء في ش�لها المع�ار� الحـدیث  ،الناس، �ما أنها ل�ست هي اللغة العر�Eة الفصحى المعرEة
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مز�ــدة أو  ،مجــرد ط�عــة ثان�ــة ،أو الكالســ��ي، وٕاال لمــا تمیــزت �شــيء و�انــت قصــیدة الملحــون 
للقصـــیدة العر�Eـــة، بـــل هـــي لغـــة ثالثـــة، ل�ســـت مجـــرد تر�یـــب م��ـــان��ي بـــین العام�ـــة  ،ناقصـــة

  .1»ل هي إبداع للغة ثالثة وظف اللغتین معا �مواد خاموالفصحى، ب

 الروا*ة الشفو*ة (غ*اب الكتا(ة و التدو�ن و ه*منة المشافهة )-4

فـــي �عـــض المفـــاه�م  ،أن هنـــاك ضـــرورة لتعمیـــB النظـــر« أشـــار عبـــد الصـــادق ســـالم 
أو  ،طــاالتــي تبــدو أنهــا أصــ�حت مــن البــدیه�ات، والتــي تقــدم تصــورا مغلو  ،واألف�ــار والــّدالالت

حینمـا  ،وقد وافقه التلـي بـن الشـیخ2»وخصائصها الجوهر�ة ،على األقل ناقصا لمقومات ثقافتنا
ـــة تـــإن �عـــض هـــذه القیـــود ال« أعلـــن رفضـــه أ�ضـــا لهـــذه المعـــاییر قـــائال  ي وضـــعت فـــي مرحل

 اً ال تشــــ�ل تحدیــــد ،االهتمــــام بدراســــة األدب الشــــعبي، مثــــل الروا�ــــة، والتــــوارث وجهــــل المؤلــــف
دب الشـــعبي،  وقـــد أصـــ�حت الیـــوم جـــزًءا مـــن تـــار�خ األدب الشـــعبي ، ول�ســـت قیـــدا لمفهـــوم األ

وتشـــتمل األدب  ،علـــى التعبیـــر الشـــعبي، وٕانمـــا هـــي عامـــةصـــر فالروا�ـــة مـــثال ال تقت ،لمفهومـــه

الرسـمي �ـذلك... والشـعر الجـاهلي قـد وصــلنا عـن طر�ـB الروا�ـة الشـفو�ة... وفـي اعتقادنــا أن 

على دراسـة العتمـادوٕانمـا ین�غـي ا ،حـدد مفهـوم الشـعب�ة فـي األدبال ت ،جهل المؤلف، ومعرفته

  .3»�ان أد�ا شعب�ا ،فإذا توفرت المقای�س المطلو�ة في النص ،النصوص نفسها

التـــي تحقـــB  ،والقواعـــد ،أن یتمثـــل الشـــاعر الشـــعبي الشـــروc ،فـــإن مـــن األهم�ـــة �م�ـــان

أدب�ـــة  إلـــى لغـــة شـــعر�ة ،�ةلنصـــه شـــروc الشـــعر�ة، وترتفـــع بنصـــه عـــن اللغـــة العاد�ـــة التواصـــل

التـي  ،والتـأثر �المعـاني ،التي تحقB لدI المتلقـي اإل�حـاء ،والرموز ،الشعر�ة مشحونة �الصور
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وقـد حـاول ال�احـث 1والقاف�ـة واإل�قـاع" ،�سوقها الشـاعر فـي قصـیدته، متـوفرة علـى عامـل الـوزن 
 الخـتالفالحـد مـن او   ،قـد �سـاهم فـي توحیـد الـرؤI  ،خلیل أحمد خلیـل أن �ضـع تعر�فـا شـامال

هــو المــروI والم�تــوب معــا، هــو الفصــ�ح والعــامي مًعــا، القــد�م «والت�ــاین فــي اآلراء حــین قــال 
  .2»والمتجدد معا، وهو إلى جانب ذلك الحامل ثقاف�ا لطموح عام لدI الشعب

وروایتـه  ،مـن لغـة األدب الشـعبي ،لقد جاء هذا التعر�ف حـامال لمعظـم معـاییر الشـعب�ة
ة إلـى مضـمونه، إال أنـه أســقC اهتمامـه �ـالمؤلف، إذ لـو أضـاف ع�ـارة  معــروف وخلـوده إضـاف

  لكان تعر�فه أشمل. ،أو مجهول المؤلف

Bالمصــطلح   ،وشــامل ،وه�ــذا فإنــه �صــعب علینــا وضــع تعر�ــف دقیــ Cســاهم فــي ضــ��
والتنــوع  ،التــي تمتــاز �ــالغنى ،و�عــود ذلــك لعــدة أســ�اب أهمهــا، طب�عــة المــادة الشــعب�ة ،وتوحیــده

  الرؤI لدI ال�احثین.  اختالفمما زاد من 

:zثان*اـ المصطلح واألنما  

وذلــك  ،بــین الدارسـین ،تــزال تشـ�ل خالفــا �بیـرا مـا ،إن قضـ�ة مصــطلح الشـعر الشــعبي
جتهـد الـ�عض فـي إحیـث  ،�سبب داللة المصطلح، وهي القضـ�ة التـي أخـذت حیـزا مـن النقـاش

ـــوا  ـــه الشـــعبيفمـــنهم  من تســـم�ات،إلـــیهتعلیـــل وتفســـیر مـــا ذهب وآخـــر العـــامي  ،مـــن أطلـــB عل�
  لبدو� ...اوالزجل، و  ،والملحون 

والعامي والملحـون شـاع  ،وتوجد من �ل هذه التسم�ات ثالثة مصطلحات هي: الشعبي
 ودار النقاش حولها، ونتساءل اآلن عن أ� من هذه المصطلحات �ان أعم وأشمل. ،انتشارها
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  ـ مصطلح الشعر الشعبي ونمطه: 1

وهـي  ،نسـبته إلـى الشـعب�ة بـن الشـیخ أن مصـطلح الشـعر الشـعبي، جـاء مـنیرI التلـي 

ظــــاهرة اجتماع�ــــة و ثقاف�ــــة، تتغیــــر �ظــــروف المجتمــــع، وتكتســــب مقوماتهــــا مــــن واقــــع ح�ــــاة    «

النــاس... وعلــى هــذا األســاس ین�غــي أن ننظــر إلــى مفهــوم" الشــعب�ة" فــي إطــار رؤ�ــة الط�قــات 

عبــر التــار�خ الطو�ل،وأضــافت إلیهفــي �ــل مرحلــة  الشــعب�ة التــي حافظــت علــى الشــعر الشــعبي

    1.»وذوقها ،ومزاجها ،وأوضاعها ،حسب ظروفها ،أنماطا من التغیرات

حــین �قــول       ،فــي مقابــل ذلــك �ــان عبــد هللا ر�یبــي أكثــر دقــة فــي اكتســاب اللفظــة داللتهــا

عبـر عـن روح وٕالى مـا � ،وقدم ،والشائع أن صفة الشعب�ة في األدب تنصرف إلى ماله عراقة«

وقـد جـاء  2وعن قضا�اه" ،�حیث �ص�ح هذا الشعر تعبیرا عن وجدان الشعب ،جماع�ة �الكلمة

أن النصـــوص تكتســـب صـــفة الشـــعب�ة، مـــن «تحدیـــد صـــفة الشـــعب�ة عنـــد أحمـــد قنشـــو�ة �قولـــه 

أو الشـــاعر، فـــي التعبیـــر عـــن روح الشـــعب وذاتیتـــه، وتســـجیل مـــا یر�ـــد  ،خـــالل نجـــاح األدیـــب

ومــا یهــتم �ــه، ال ین�غــي أن تصــ�ح ذات الشــاعر هنــا عائقــا أمــام نجاحــه فــي  ،الشــعب أن �قولــه

ممــا �حــرم نصــه مــن أن ��ــون  ،هــذا الســ�اق إذ قــد تهــوم �ــه فــي موضــوعات موغلــة فــي الذات�ــة

  .3»شعب�ا

والواقع أن ناظم هذا اللـون مـن الشـعر، �ـان یهـدف إلـى مسـایرة ثقافـة الملتقـى ال�سـ�طة 

ملتهــا عل�ــه ظــروف الح�ــاة، وهــذا مــا جعــل أشــعاره فــي متنــاول فهــم التــي أ ،ومرجعیتــه المعرف�ــة

فتجــاوزت قائلهــا لتشــ�ع بــین النــاس      ،وآالمهــم ،ألنهــا تعبــر عــن آمــالهم ،جم�ــع ط�قــات الشــعب

 ســــتماع إلیهــــاالوتأخــــذ م�انــــة خاصــــة فــــي نفوســــهم إذ أنهــــم �حبــــون ا ،وتســــتحوذ علــــى قلــــوEهم
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الـنص «. ومعنـى هـذا أن .مجرI الكالم المقدس.وتجر� على ألسنتهم  ،و�حفظون منها الكثیر
�صــ�ح ملك�ــة عامــة بــین أفــراد المجتمــع، و�غــدو معلمــا أدب�ــا داًال علیهــا، وتراثــا ثقاف�ــا �عتــز �ــه 

والمضــامین مــا �عبــر عــن  ،ون مــن تــرداده، ألنهــم �حســون أّن ف�ــه مــن الممیــزاتاألفــراد وال �مّلــ
نفســهم التــي أحســن الشــاعر أو األدیــب فــي وأشــواقهم، إنهــم یجــدون أ ،وحاجــاتهم ،أحساس�ســهم
    1.»التعبیر عنها

والحق�قــة أن االعتمــادعلى  «وٕالــى مثــل هــذا الــرأ� یــذهب الــد�تور العرEــي دحــو �قولــه 
صفة الشعب�ة وحدها، وعلـى معرفـة المؤلـف أو عـدم معرفتـه ال تكف�ـان لنفـي مصـطلح الشـعبي 

ـــى هـــذا الشـــعر، ألننـــا نجـــد أشـــعاًرا مدرســـ�ة نعـــرف أصـــحا بها، �تبـــت بلغـــة رســـم�ة، لكنهـــا عل

الذ� مس هذه األشعار، وعلى سبیل المثـال نجـد أمیـین  ،نتیجة للتداول العام ،أص�حت شعب�ة

  .2»وابن �اد�س وغیرهم ،ومفد� ز�ر�ا ،والمتنبي،والشابي ،لشوقي اً یرددون أب�ات

ـــــــاآلراء المتقدمـــــــة �لهـــــــا ـــــــى عـــــــدم خضـــــــوع األدب الشـــــــعبي لمقـــــــای�س          ،ف أجمعـــــــت عل
فهـو أدب "أصـیل یختلـف فـي بنیتـه  ،معاییر، ورفض جل ال�احثین وضعه داخل حدود ضـ�قةو 

أمیـر، أو للتعبیـر  الذ� ��تب لمـدح ملـك أح�انـا، أو ،ا عم�قا عن األدب الذاتي الرسمياختالف
عن وجهة نظر مؤلفه، التي قد تكـون �عیـدة �ـل ال�عـد عـن همـوم شـع�ه؛ فـاألدب الشـعبي أدب 

الشــعب �لــه، ومشــاكله االجتماع�ــة والس�اســ�ة، وتــذ�رنا طر�قــة �تابتــه  صــادق �عبــر عــن همــوم
شـتراك الوا وتداوله بنظر�ة الكاتب المسرحي األلماني، بر�خت الذ� دعـا الممثلـین إلـى التعـاون 

المشـاهدین فـي العـرض  في �تا�ة المسرح�ة التـي یر�ـدون تمثیلهـا، ثـم دعـا إلـى إشـراك جمهـور
  قدم�ة هذه الثورة في عالم المسرح.المسرحي، فشّ�ل بنظر�ته الت
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أو غیــر م�اشــر  ،�شــ�ل م�اشــر ،فــاألدب الشــعبي نتــاج تشــار�ت الجماعــات فــي �تابتــه 

مــن خــالل  ،وتكتســب النصــوص صــفة الشــعب�ة 1ولعــب أدواره ،و�ســهم المشــاهدون فــي تقد�مــه

ب أن وذاتیتـه وتسـجیل مـا یر�ـد الشـع ،في التعبیر عن روح الشـعب ،أو الشاعر ،نجاح األدیب

  وما یهتم �ه. ،�قوله

  مصطلح الشعر العامي ونمطه: .2

یختلـــف األدب الشـــعبي عـــن األدب العـــامي اختالفـــا جوهر�ـــا، فـــاألدب العـــامي �عتمـــد «

عــاطال  ،إذ �شــترc ف�ــه أن ��ــون لفظــه ملحونــا ،عتمــاًدا  أساســ�ا علــى اللغــة العام�ــة المتداولــة

لتــي هــي أســاس األدب الرســمي، وٕاال لمــا لتــزام الفصــحى اا�عیــدا �ــل ال�عــد عــن  ،عــن اإلعــراب

عـن خلجـات  �عبـر ،والفص�ح، فاألدب العامي �ـاألدب الفصـ�ح ،وجد فرق بین األدبین العامي

ومـن  .2»�عبـر عـن مشـاعره �اللغـة العام�ـة ،وتطلعاته، فهو أدب شـخص �عینـه ،شخص معین

صـفي الـدین الحلـّي  التـي ذ�رهـا**و الكـان �ـان والدوEیت*أبواب األدب العامي المشهور الزجل

في �تا�ه" العاطل الحالي والمـرخص الغـالي"، هـذه الفنـون التـي إعرابهـا لحـن وفصـاحتها لكـن، 
                                                           

  .79طالل حرب، أول�ة النص نظرات في النقد و القصة و األسطورة و األدب الشعبي، ص -  1

  .63نفسه، ص  -  2

  ،ولكنه �ش�ه الموشحات من ناح�ة األوزان ،فهو عامي اللغة ،وتعدد قواف�ه ،برع ف�ه األندلسیون و�متاز بتجدد أوزانه  -*

والتي تسمى القصید  ،واألزجال ،فنجد مثال الشاعر الشعبي (الحوز�) المعروف في الجزائر ینظم على أوزان الموشحات

�ة المعروفة من حیث الش�ل،إذ صدر من شعراء �ملكون زمام الثقافة الشعر�ة ولكنهم ألنها تش�ه بناء القصیدة العر�Eة التقلید

 Bوانما یتح�م الشعراء أنفسهم  ،وزان الموشحات أوال یخضع لذلكأ�صدرونه بروح شعب�ة،اما من حیث الوزن  فهي تنظم وف

ى هذا النوع محتفضا بإحدI القوانین والس�نات بین عمود� القصیدة. و��ق ،في هذا الشعر �الموازنة بین عدد الحر�ات

  .وهو وحدة قاف�ة القصید من أول بیت ف�ه إلى آخره ،الشعر�ة المعروفة في الشعر العرEي

ثم شاع بین الوعا[ فنظموا  ،ولذلك سمي �الكان و�ان وقد نظموا ف�ه الحاك�ات والخرافات، ،بتكره أهل �غدادإ -   **

ع بوزن واحد في جمع أب�اته و��ون ف�ه الشطر األول أطول من الثاني، �ما یلتزم و�حتفP هذا النو  مواعظهم على أوزانه،

  الشاعر بوضع أحد حروف العلة قبل الرو� ردفا له.
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وقـوة لفظهــا وهـن، حــالل اإلعــراب بهـا حــرام، وصـحة اللفــP بهــا سـقام، یتجــدد حســنها إذا زادت 
خالعـــة، وتضـــعف صـــنعتها إذا أودعـــت مـــن النحـــو صـــناعة، فهـــي الســـهل الممتنـــع، واألدنـــى 

لمرتفــع، طالمــا أعیــت بهــا العــوام الخــواص، وأصــ�ح ســهلها علــى البلغــاء �عتــاص، فــإن ُ�ّلــف ا
  .1»البل�غ منها فّنا تراه بر�غه، وال یتجرعه وال ��اد �س�غه

الطب�عــي أن تكــون للط�قــات الشــعب�ة لغــة �ســ�طة مشــتر�ة بــین جم�ــع أفرادهــا هــي مــن و 
عـن مظاهرهـا الثقاف�ـة  �عبـر ،ذه اللغـة أد�ـالغة الح�اة الیوم�ـة، ومـن الطب�عـي أ�ضـا أن تنـتج هـ

ـــة  ـــا ال نســـم�ه أد�ـــا شـــعب�ا  «واالجتماع� ـــتحفP أد�ـــا عام�ـــا، ولكنن قـــد نســـم�ه فـــي شـــيء مـــن ال
  .2»�ستعمل اللهجة العام�ة بتراكیبها الشائعة، أ� أنه خال من الص�اغة الفن�ة

فـي التعبیـر عنهـا هناك نزعات ال �قـوم «وهذا ماجاء �ه الشیخ ال�شیر اإلبراه�مي �قوله 
إال الشعر، فإذا علم الناس الشعر البل�غ الفص�ح المتین، تشـوقت نفوسـهم إلـى قوالـب موسـ�ق�ة 

تصــــــاغ فیهــــــا تلــــــك المعــــــاني، التــــــي ال یؤدیهــــــا إال الشــــــعر، وال یتــــــأثر النــــــاس بهــــــا إال مــــــن               
 جــرم أن یولعــوا فــال وفــي �ــل دولــة أكثــر عــدد مــن المثقفــین، ،الشــعر... والعــوام فــي �ــل زمــان

و�رددونه، في مجتمعاتهم لقرب معان�ه من نفوسـهم فهـم  ،و�حفظونه ،�الشعر العامي و�تناقلونه
  .3»و�هتزون لهذا الشعر ،الذ� ال �فهمون معان�ه العم�قة ،ال یهتزون للشعر الفص�ح

                                                           

حسین نصار، الهیئة المصر�ة للكتاب، القاهرة،  قیBصفي الدین الحلّي، العاطل الحالي و المرخص الغالي ، تح-  1
  .01، ص1971

، الهیئة العامة للكتاب 21شعبي العرEي المصطلح و حدوده، مجلة الفنون الشعب�ة، العدد أحمد مرسي، األدب ال -  2
  . 19، ص 1967،د�سمبر،مصر،

عثمان السعد�، دار األمة للط�اعة  قیBدمحم ال�شیر اإلبراه�مي، التراث الشعبي و الشعر الملحون في الجزائر، تح -  3
c ،33، ص 2010، 1والنشر والتوز�ع، الجزائر.  
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متمثلــة  ،�معنــي أدب الح�ــاة الیوم�ــة للجماعــة ،أو أدب األقــال�م *اللهجــات «فهــو أدب 

مــع �ــل  ،والتجــارب ،والتغییــر، وظروفهــا، هــو ســر�ع التطــور ،ومتطل�اتهــا ،ي البیئــة المحــدودةفــ

تمامـا مثلـه مثـل  ،واإل�قـاع ،واإلشارة والحر�ة ،مقتض�ات العصر...و�توسل في التعبیر �الكلمة

  .1»  األدب الشعبي

لح�ـاة ألن لغته هـي لغـة التخاطـب فـي ا 2ولهذا نجد أن هذا الشعر تغلب عل�ه ال�ساطة

علـى فئـات دون  لكـن شـعبیته تقتصـر ،الیوم�ة...یتخاطب �ه العّوام قد �عجب �ه �عض النـاس

"Iي الفص�ح فـي شـيء وهـو  3أخرEقل�مـي �قصـر فهمـه إنـه شـعر أفهو یختلف عن الشعر العر

  .4»والتصورات الخاصة بهم  ،الشتراك شعرائه في المدارك ،إال على ذلك اإلقل�م

                                                           

 واللهجة جرس الكالم، و�قال فالن فص�ح اللهجة، واللهجة ،واللهجة طرف اللسان«اللهجة لغة : مصدر الفعل لهج،  -  *

اللهجة في االصطالح العلمي الحدیث هي مجموعة من الصفات «ونشأعلیها و ،فاعتادها ،هي اللغه التي جبل علیها الفرد

الصفات جم�ع أفراد هذه البیئة، وEیئة  اللهجة هي جزء من بیئة أوسع  تنتمي إلى بیئته خاصة، و�شترك في هذه ،اللغو�ة

ر اتصال ُت�سالتي  ،أشمل تضم عدة لهجات، لكل منها خصائصها، ولكنها تشترك جم�عا في مجموعة من الظواهر اللغو�ةو 

اصطلح على تسمیتها أفراد هذه البیئات �عضهم ب�عض ... وتلك البیئة الشاملة التي تتألف من عدة لهجات، هي التي 

�ان العرب القدماء �طلقون �لمة لغة على اللهجة ف�قولون لغة طئ، ولغة تم�م... الخ. و�رI الد�تور عید الطیب » « �اللغة

واللهجة  ،في معاجمنا اللغو�ة حیث �قصد ��ل من اللغة ،واللهجة ،أّن عذرهم في ذلك ما وجدوه من ترادف بین اللغة

شیر الد�تور إبراه�م أن�س إلى أن القدماء �انوا �طلقون �لمة (لغة) و�ذلك �لمة (لحن) على ما و�» ى واحدنواللسان مع

ومن المصطلحات األخرI التي ترادف �لمة  ،ال ��لمة لسانإنسم�ه اآلن �اللهجة، أما �لمة (لغة) ف�انوا ال �عبرون عنها 

لیوم�ة، لغة المعامالت الیوم�ة في السوق، لغة التخاطب اللغة ا« (لهجة) نجد �لمتي الدارجة والعام�ة والمقصود بهما: 

  ».غیر الرسمي، اللغة المستخدمة في البیت... وتوجد في اللغة عدة لهجات عام�ة، ول�س لهجة عام�ة واحدة

  .48التلي بن الشیخ ، دور الشعر الشعبي الجزائر� في الثورة، ص  :أنظر -  1

  .23نفسه، ص -  2

  . 23نفسه، ص -  3

  . 24ال�شیر اإلبراه�مي، التراث الشعبي والشعر الملحون في الجزائر، ص  دمحم-  4
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د عـــاب عبـــد هللا الر�یبـــي علــــى مـــن ســـمى هـــذا  الشــــعر صـــطالح فقــــالومـــن منطلـــB ا
إن «والقــراءة �قــول  ،الــذین ال �حســنون الكتا�ــة ،بنظــرتهم التــي �قصــدون بهــا الشــعراء ،�العــامي

ال معرفـة لـه �اللغـة قـراءة و�تا�ـة، وقـد تـوحي  ،تسم�ة هذا الشعر �العام�ة توحي �أن قائله أمي
مـن قر�ـب أو  ،ال صـلة لـه �الفصـحى و�أن هذا الشعرإلینا أ�ضا �أن المتلقین له من األمیین، 

، والواقـع غیـر ذلـك قـد ��ـون القائـل أم�ـا، وقـد ��ـون متعلمـا �صـورة أو �ـأخرI مثـل 1»من �عید
المتلقي أ�ضا، وذلك أن �عض القصائد على الرغم من أنها ال تراعي القواعد اللغو�ـة فهـي فـي 

  في تر�یب الفصحى.  مما یدخل ،وع�اراتها ،روحها فص�حة ألن ألفاظها

�أنـــه �عنـــي جهـــل القـــراءة  ،فهمـــه لمصـــطلح العـــامي ،وممـــا یؤخـــذ علـــى تعر�ـــف الر�یبـــي
تقـــارب بـــین اللغتـــین الفصـــحى الأو للمتلقـــي، �اإلضـــافة إلـــى  ،ســـواء �النســـ�ة للمؤلـــف ،والكتا�ـــة

هـذا  ،والتطـور مـن األولـى ،والعام�ة، ولـن تكـون هـذه األخیـرة غیـر مظهـر مـن مظـاهر التغییـر

الشــعر «هــو  إبــراه�محســب الــد�تورة نبیلــة  ،فــإن الشــعر العــامي ،جهــة، ومــن جهــة أخــرI  مــن

إذا تبنـاه الشـعب فاتسـم  ،وهـو الخـاص �ـه وقـد ��سـب طـا�ع الشـمول ،الذ� �متلكه الفرد الواحد

  .2»�طا�ع الشعب�ة

  ـ مصطلح الشعر الملحون ونمطه:3

نـــــــى اللغــــــو� لكلمـــــــة        حـــــــول تحدیــــــد المع ،تتضــــــارب ف�مـــــــا بینهــــــا ،هنــــــاك آراء متعـــــــددة

ـــى أن الملحـــون مشـــتB مـــن التلحـــین �معنـــى التنغـــ�م ال مـــن  ،الملحـــون، فیـــذهب دمحم الفاســـي إل

اللحن أ� الخطأ في القواعد اإلعراب�ة، ذلـك أن اللغـة التـي �سـتعملها شـعراء الملحـون هـي لغـة 

ثـم  ،أو النـاظم لهـا ،ولهـا قواعـدها وأسـالیبها وال �عقـل أن یخطـئ فیهـا المـتكلم بهـا ،غیر إعراب�ـة

                                                           

  .342عبد هللا ر�یبي، الشعر الدیني الجزائر�، ص -  1

  .77نبیلة إبراه�م، أش�ال التعبیر في األدب الشعبي، ص -  2
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إن لفظـــة الملحـــون هنـــا مشـــتقة مـــن اللحـــن �معنـــى « �1طلـــB هـــذا خطـــأ علـــى إنتاجـــه الشـــعر� 
أن الملحــون یــنظم قبــل �ـــل  ،الغنــاء، ألن الفــرق األساســي بینـــه وEــین الشــعر العرEــي الفصـــ�ح

  .2»شيء لیتغنى �ه 

علـــى  نحـــن نـــرI «�قولـــه ،فهـــو �عتقـــد ع�ـــس مـــا جـــاء �ـــه الفاســـي ،أمـــا ع�ـــاس الجـــرار�  
، هــذه اآلراء تبناهــا 3»الع�ــس مــن أن هــذه التســم�ة اشــتقت مــن اللحــن �معنــى الخطــأ النحــو� 

أماعبــد الــرزاق جعلــوك فقــد  ،والمهتمــین فمــنهم مــن نحــا منحــى الجــرار�  ،العدیــد مــن ال�ــاحثین
�حتــل موقعــا هامــا فــي فنــون األدب الشــعبي،  ،�ــأن نظــم الملحــون بلغتــه« رجــح قــول الفاســي 

، ع�ـس مـا جـاء �ـه المرزوقـي والـذ� رجـح 4»ومغنـى ،��ون هذا النظم ملحنـاخصوصا عندما 
أولـى مـن وصـفه �العـامي، فهـو مـن «قول الجرار� فوصـف الشـعر �ـالملحون ألنـه فـي اعتقـاده 

  .5» أ� أنه نطB بلغة عام�ة غیر معرEة ،لحن  یلحن في  �المه

للهجــات المحل�ــة أن الشــعر الشــعبي العرEــي الــذ� تغلــب عل�ــه ا«و�ــرI صــالح المهــد� 
التي لم تطبB فیها قواعد اإلعراب  الخاصة �اللغة العر�Eـة الفصـحى، هـو الشـعر الـذ� اشـتهر 

  .6»الشعر الملحون  اسمفي الكثیر من األقطار العر�Eة �

     

                                                           

  .160ص  ،1986، 1دمحم الفاسي، معلمة الملحون، مطبوعات أكاد�م�ة المملكة المغر�Eة، الرEاc، ج -  1

  .101نفسه، ص -  2

  .56، ص c ،1 ،1969)، مط�عة األمن�ة ، الرEاcةع�اس الجرار�، الزجل في المغرب (القصید -  3

 5ص،2001دمحم الحاج بن الغوثي بخوشة، دیوان سید� لخضر بن خلوف، دار ابن خلدون للنشر والتوز�ع، الجزائر، -  4

.  

  .51، ص 1967، 1لدار التونس�ة للنشر، تونس، cدمحم المرزوقي، األدب الشعبي في تونس، ا -  5

  .183، ص 1986صالح المهد�، الموس�قى العر�Eة تار�خها و آدابها ، دیوان المطبوعات الجامع�ة، الجزائر،  -  6
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لكثیـر  ،أما عبد هللا الر�یبي فقد فضل مصطلح الملحون على غیـره مـن المصـطلحات 

ــــــه  ــــــذ�ر منهــــــا أن ــــــارات ن ــــن اإلعت� ــــــى             «مــ ــــــم �حــــــافP عل مــــــن لحــــــن یلحــــــن فــــــي الكــــــالم، إذا ل
  .1»قواعد اللغة 

حتمــالین فیــرI عبــد الحــB زر�ــوخ أن مصــطلح الملحــون أشــمل الوهنــاك مــن زاوج بــین ا

  2مرة والغناء �معنى الطرب مرة أخرI".  أوذلك ألن داللته ثنائ�ة، الخط ،في التسم�ة

ي اللغــة العر�Eــة  والتــي تــدل علــى ثالثــة وقــد أورد عبــد المالــك مرتــاض مــادة (لحــن) فــ

ـــاء الحـــدیث ، وأصـــله المیـــل عـــن جانـــب النحـــو أ� : أ«معـــان  ولهـــا اللحـــن �معنـــى الخطـــأ أثن

 ،وتمدیــده ،فم�عنــى تردیــد الصــوت ،العــدول عــن الصــواب، وثانیهــا الفطانــة والفهــم، أمــا الثالــث

لتغنـــي �ـــه علـــى نحـــو علـــى ضـــروب نبر�ـــة مختلفـــة، أ� ا ،وتلو�نـــه ،وترق�قـــه ،وقطعـــه وتفخ�مـــه

  4طرب فیها وقرأ �ألحان ولحون". *�قال لحن في قراءته تلحیناو  3»معلوم

ـــد المالـــك مرتـــاضإوقـــد   ،فـــي أن الملحـــون قـــد �عنـــي الفهـــم ،تفـــB أحمـــد ســـهوم مـــع عب

وقــد عمــB هــذا الــرأ�  ،هــو القــول البل�ــغ الواصــل المقنــع ،إن القــول الملحــون «والفطانــة �قولــه 

  5.»و�Eان ،و�الغة ،أن هذه الكلمة تدل على ما في القول من فصاحةمفهوم الملحون، فیؤ�د 
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ن -ح-ل :وعلــى هــذا األســاس �م�ننــا القــول أن �لمــة َلْحــْن وَلَحــَن المشــتقة مــن الجــذر

ومتنافرة، وهو ما �م�ن تبینه في المعاجم العر�Eـة ، فهـي  ،تنطو� دالل�ا على معان متعارضةو 
ة الصــواب عامــة، وتفیــد �ــذلك اإلفهــام الــذ� یخــص تفیــد معنــى الخطــأ فــي اإلعــراب، ومجان�ــ

وتفیــد أ�ضــا: الفطنــة ولحــن الكــالم معنــاه  ،و�خفــي الــ�عض علــى الــ�عض مــن األغ�ــار ،الــ�عض
  .  1وجوهره، هذا فضال عن المعنى الشائع الذ� �فید التنغ�م "  ،فحواه

تــي أم�ــن ال ،یتــ�ح إم�ان�ــة تأصــیل الداللــة ،وه�ــذا فــإن هــذا الغنــى الــداللي للفــP اللحــن
ــــــاحثین  ــــــدI هــــــؤالء ال� هــــــو الكــــــالم الصــــــادر عــــــن          ،ف��ــــــون الكــــــالم الملحــــــون «استشــــــفافها ل

والتواصـل واإلفهـام والمنطـو� علـى سـر �م�ـن  ،الفطنة ، و��ون اللحن هـو القـدرة علـى التعبیـر
  .2»�الغ لل�عض دون اآلخر�نإلوا ،من تحقیB الفهم

ه من العسیر الجزم في مثـل هـذه القضـ�ة إن«وعلى العموم ، �قول عبد المالك مرتاض 
ذات لحــن  ،ف�ــال األمــر�ن جــائز ومحتمــل، فقــد ��ــون الملحــون قصــیدة شــعر�ة ،�صــورة قاطعــة
والطـــــــــرب، وتـــــــــردد فـــــــــي الحفـــــــــالت والـــــــــوالئم                  ،فـــــــــي مجـــــــــالس اللهـــــــــو ىتغنـــــــــ ،خـــــــــاص بهـــــــــا

بــرة عــن عقلیتــه واألعــراس، �مــا قــد تكــون قصــیدة شــعر�ة عام�ــة نا�عــة مــن روح الشــعب، ومع

، وقبــل 3»�صـرف النظـر عــن �ونهـا تغنـى فــي صـوت، أو ت�قــى خرسـاء بـدون تلحــین وال تردیـد
نقـول أن المصـطلح �ـان  ،حـول مصـطلح الملحـون  ،أن نختم هذا الجـرد ف�مـا قیـل مـن تعـار�ف

فقـد أورده الكثیـر  ،و�ـذا علـى المسـتوI العلمـي ،له حضوره المتمیـز علـى المسـتوI االجتمـاعي
إذ �قــول  ،حثین الجزائــر�ین فــي دراســاتهم، و قــد اســتعمله الكثیــر مــنهم �مقابــل الشــعبيمــن ال�ــا
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، ومـن الـذین اسـتعملوه 1»والـذ� �سـمى �ـذلك الملحـون  ،الشـعر الشـعبي«ال�احث أحمـد حمـد� 
الــذ� تعــود  ،ظهــر مــا �ســمى �الشــعر الملحــون «حینمــا �قــول  ،فــي أ�حــاثهم عبــد الحمیــد بورایــو

وٕالــى الشــعر األندلســي، و�ــذلك إلــى األشــعار   ،ي الهاللــي، مــن ناح�ــةأصــوله إلــى الشــعر العرEــ
منهـا دخـول الهاللیـین  ،یرجع نشأة الشعر الملحون إلى عوامل ثالثة  ، فهو بهذا 2»ماز�غ�ةألا

والـراجح أن العامـل «منهم التلي بن الشیخ �قولـه  ،للجزائر، وهذا ما أقر �ه العدید من ال�احثین
هو هجـرة الق�ائـل الهالل�ـة فـي منتصـف  ،في ظهور الشعر الشعبي ،كبیرالذ� �ان له األثر ال

القرن الخامس الهجر�،  �حیث �م�ن القول �أن دور الهاللیین �اإلضافة إلى أنهم قـاموا بـدور 
ولعــل أول مــن أشــار إلــى  3»فقــد أســهموا فــي بلــورة الشــعر الشــعبي -�بیــر فــي تعر�ــب الجزائــر

لهـــؤالء «ن خلـــدون فـــي مقدمتـــه وهـــو �صـــف أخ�ـــارهم �قولـــه ابـــ ،دخـــول الهاللیـــین إلـــى إفر�ق�ـــة

الهاللیین ح�ا�ة عن دخولهم إلـى إفر�ق�ـة طـرق فـي الخبـر غر��ـة...فیروون �ثیـرا مـن األشـعار 
والمصـــنوع ، لـــم �فقـــد فیهـــا مـــن  ،مح�مـــة الم�ـــاني مقننـــة األطـــراف، وفیهـــا المطبـــوع والمنحـــول

أوردت لیلـى روزلـین قـر�ش هـذا الـرأ� أ�ضـا  وقـد 4»وٕانما أخلوا فیهـا �ـاإلعراب ، ال�الغة شيء
وقــد أدخــل بنــو هــالل «�قولهــا ،حینمــا تعرضــت للهجــرة الهالل�ــة وأثرهــا علــى األدب فــي الجزائــر

التـــي  ،ممثـــل لح�ـــاتهم ،معهـــم أد�ـــا شـــعب�ا عر�Eـــا أصـــ�ال، �م�ـــن القـــول �أنـــه �ـــان بـــدو� النزعـــة
رI أن ظهـور القصـیدة الشـعب�ة فـي ؛ أما عبد هللا ر�یبي فإنه یـ5»تتصف �البداوة إلى حد �بیر

و�النســ�ة للجزائــر، �م�ــن القــول �ــأن الشــعر «وذلــك �قولــه  ،الجزائــر �ــان مــع الفــتح اإلســالمي
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 جــــاء مــــع الفــــتح اإلســــالمي، ثــــم انتشــــر �صــــورة قو�ــــة واضــــحة ، �عــــد مجــــيء ،غیــــر المعــــرب
ســاc الشــعب�ة حــاملین معهــم لهجــاتهم المتعــددة، حیــث تغلغلــوا فــي األو  ،الهاللیــین إلــى الجزائــر

، حتـى صـار األدب الشـعبي منـذ ذلـك الوقـت ثمـرة 1»وساهموا في تعر�ب الجزائر �صورة جل�ـة
  2.»من ثمار الثقافة القوم�ة

هـذا المـوروث التـار�خي العرEـي اإلسـالمي قـد «ومن هذا المعنـى أقـر العرEـي دحـو أن  
ــة للشــــــــــاعر الشــــــــــعبي الجزائــــــــــر�  ســــــــــان                الــــــــــذ� یــــــــــرت�C مصــــــــــیره �اإلن ،عّبــــــــــد طرقــــــــــا مختلفــــــــ

العرEــي، و�اإلنســان المســلم فــي �ــل أنحــاء العــالم، فاحتــذI ســبل األســالف، ومضــى علــى هــذه 
الطر�ـــB، �صـــور حالـــة الشـــعب الجزائـــر� فـــي �ـــل الظـــروف والمحـــن، حتـــى �م�ـــن القـــول �أننـــا 

    3.»والس�اسي من تناولنا لهذه النصوص ،والف�ر�  ،والثقافي ،نستط�ع رصد ماضینا التار�خي

فالد�میـر  ،ة الشـعر الشـعبي إلـى تـار�خ دخـول الهاللیـین للجزائـرأمن الـذین أرجعـوا نشـو 
حیـث یـرI أن الشـعر الملحـون �عـود  Vladimir SKOROBOGATOVس�ورو بوغـاتوف 

وEنــي ســل�م الــذین زحفــوا علــى القیــروان ثــم الجزائــر فــي  ،أساســا إلــى انتشــار أشــعار بنــي هــالل
 يوانتشار هذه األشعار، ممـا جعلهـا ترتقـ ،الفضل في ازدهار، والذین �ان لهم 4القرن العاشر"

  ودقة التراكیب . ،إلى درجة عال�ة من ال�الغة

منبثقـا مـن  ،ثقاف�ـا ،�ـان فتحـا دین�ـا ،لـ�الد المغرEـي العرEـي ،إن الفتح العرEي اإلسـالمي
 ف�ـــان لزامـــا علـــى ،وهـــو نشـــر اإلســـالم فـــي هـــذه ال�قعـــة مـــن أواســـC المعمـــورة ،الهـــدف الـــرئ�س
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و�ـان طب�ع�ـا أن یتلقـى سـ�ان المغـرب العرEـي  ،العرب الفاتحین نشر الثقافة العر�Eة اإلسالم�ة
فوجــدوا ترEــة صــالحة  ،وهــذا مــا مهــد الطر�ــB أمــام الق�ائــل الهالل�ــة ،هــذه الثقافــة و�تــأثرون بهــا

  للنمو واالنتشار في �الد المغرب العرEي.

والشـعر الجزائـر� علـى وجـه  ،ة عامـةالشعر المغرEي، �صـف«أما الرأ� الثاني فیرI أن 
ـــــة، قبـــــــل احـــــــتالل الرومـــــــان        ،الخصـــــــوص ـــــوله ال�عیـــــــدة مـــــــن أشـــــــعار برEر�ــ إنمـــــــا �ســـــــتمد أصــ

؛ فالقصــیدة 2»إن الشــعر �ــان موجــودا  دائمــا فــي الجزائــر«، و�قــول" ألبــرت ق�مــي" 1»للجزائــر
العالقــة الوث�قــة وهــي شــاهدة علــى  ،الشــعب�ة الجزائر�ــة تتمیــز بجــذورها الضــارEة �عمــB المجتمــع

واالجتماع�ـــة لقـــد ظـــل الشـــعر الشـــعبي  ،بـــین أفـــراد الشـــعب الجزائـــر�، وخصوصـــیته التار�خ�ـــة
یجسد ثقافة هذا الشعب ألنه جزء من إطـار ح�اتـه، فهـو مـن أقـرب الفنـون إلـى الـنفس ال�شـر�ة 

�افــــة أفــــراد المجتمــــع  ،ووجــــدان ،لمــــا �متلــــك مــــن إم�انــــات �بیــــرة فــــي التعبیــــر عــــن أحاســــ�س
ضــافة إلــى مقدرتــه علــى تجســید ف�ــرهم وفلســفتهم تجــاه الح�ــاة، وهــذا مــا جــاء �ــه التلــي بــن �اإل

الشیخ �قوله " ماوصلنا مـن الشـعر الشـعبي �عـد  الفـتح، ال �عنـي أن سـ�ان الجزائـر لـم ینظمـوا 
وتقالیــده  ،ذلــك أن وجــود شــعب ســابB لإلســالم لــه لغتــه، وعاداتــه ،الشــعر قبــل دخــول اإلســالم

  .3وحاجاته ،عن وجدانه أن ��ون لهذا الشعب شعر �عبر یتطلب �الضرورة

 ،بـــــین الق�ائـــــل العر�Eـــــة ،وتـــــزاوج لغـــــو�  ،فالقصـــــیدة الشـــــعب�ة الجزائر�ـــــة تالقـــــح ثقـــــافي 
هــذا هــو الواقــع الــذ� �غــرف منــه القوالــون  ،والحضــر�ة والبدو�ــة، والتــأثیر األندلســي واألماز�غ�ــة
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واألماز�غ�ـة  ،غـذI منهـا معظـم العـائالت العر�Eـةلتغذ�ة سامعیهم، وهذا هو واقـع الثقافـة التـي تت
  .�1شمال إفر�ق�ا 

هــو الموشــح األندلســي  ،فهــو یــرجح أن ��ــون أصــل الشــعر الشــعبي ،أمــا الــرأ� الثالــث
حیــث تمیــز  أثــر فــي ظهــوره، ،والغنــاء ،والســمر ،الــذ� ظهــر فــي األنــدلس، و�ــان لح�ــاة اللهــو

عر التقلیــد�" �مــا دخلتــه �عــض العام�ــة فــي وقافیتــه مــن قیــود الشــ ،�ــالتحرر نوعــا مــا فــي وزنــه
ُقْفِلِه األخیر ( الخرجة)، و�انت الموّشحات مـن العوامـل التـي أدت إلـى ظهـور الشـعر الشـعبي 

على العام�ــة فــي الخرجـة، وألنهــا اعتمــدت فـي األغلــب علــى العتمادهـانظــرا  ،المسـمى "الزجــل"
انتشـار اللهجـات العام�ـة علـى  لغة فیهـا تهلهـل وضـعف، هـذا الفـن" الزجـل" ظهـر أ�ضـا نتیجـة

ونتـاجهم األدبي...وأغلـب ال�ـاحثین یـرون أن أول مـن  ،ألسنة الناس، واستساغتها فـي أحـادیثهم
  .2بن قزمان"اأبدع هذا الفن الشعر� الشعبي هو 

هجــرة �عــض األندلســیین  ،والموشــحات فــي الجزائــر ،وقــد ســاعد علــى انتشــار األزجــال«
بواسطة ما حملوه معهم من أنمـاc الغنـاء  ،في الشعراء الشعبیین الذین الشك في أّنهم قد أثروا

والـذ� جــاء  ،فــأنتج الشـعراء هــذا الـنمC مــن األدب 3»التّـي �انــت سـائدة فــي األنـدلس ،والطـرب
الـــذ� بـــدأ ینتشـــر �ـــال�الد إنطالقـــا مـــن القـــرن الســـادس  ،نتیجـــة تالقـــح  بـــین الزجـــل األندلســـي«

طردوا من األندلس، وشعر األعراب من بني هالل وسـل�م الهجر�، إثر توافد المهاجر�ن الذین 
وهذا الشعر متصلة جذوره �شعر األن�ـاc �ـالجز�رة  ،الزاحفین من نجد �عد المقام �صعید مصر

                                                           

1 -Mohamed Belhafaou ,i la poesie arabe maghrebine d’expression populiare, ed, fm. Paris 
1973, p25. 

  .36منطقة شمال الصحراء، ص أحمد قنشو�ة، البناء الفني في القصیدة الشعب�ة الجزائر�ة -  2
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وتعتبر القصیدة الزجل�ة مـن أهـم ألـوان الغنـاء التـي �طـرب لهـا العامـة والخاصـة مـن  1»العر�Eة

ز�نهـــا، ولهــذا لــم یــرض عبـــد هللا واوم ،األندلســ�ةالنــاس، �قــوم إنشــادها علـــى نو�ــات الموســ�قى 

ــه �تــب بلغــة الّعــوام،الر�یبــي �مصــطلح الزجــل ألنــه "تقلیــد للموشــح        .أو هــو صــورة منــه، ولكّن

تخـــذ مـــن الموشـــحات شـــ�ال ُنســـج علـــى منوالـــه، وعـــالج تلـــك الموضـــوعات التـــي عـــرض لهـــا إ و 

الزجـــل علــى �ـــل أنـــواع  «، علـــى ع�ــس ماجـــاء �ــه الجـــرار� فهــو �فضـــل مصــطلح 2ال�ــاحثون"

و�دعو إلى هذه التسم�ة بدال مـن أ�ـة تسـم�ة أخـرI تطلـB عل�ـه مهمـا  ،الشعر الشعبي المغرEي

وجـــاء هـــذا التصـــر�ح �م�ـــادرة لتوحیـــد المصـــطلح فـــي األقطـــار 3»واالنتشـــار ،بلغـــت مـــن الـــذیوع

 Bــــة، �اعت�ــــاره مصــــطلحًا �طلــــ�Eــــة علــــى �ــــل أنــــواع الشــــعر التــــي تــــنظم �اللهجــــات العام«العر�

  .4»ومضمونا عن الزجل األندلسي ،على الرغم من �عد هذه األلوان ش�ال ،المحل�ة

وضــع مصــطلح "الملحــون" أحــB مــن المصــطلحات «بینمــا یــرI عبــد الحــB زر�ــوخ أن  

ألیــB فــي المواضــعة، وأشــمل فــي التســم�ة، وذلــك ألن داللتــه  -حســب اعتقــاده –األخــرI، ألنــه

ـــاء، �معنـــى  الطـــرب مـــرة أخـــرI، عـــالوة علـــى أن للملحـــون حضـــوًرا  ثنائ�ـــة، الخطـــأ مـــرة، والغن

وٕاذا �نـا نـؤمن  «بینما �میل ال�احث أحمد قنشو�ة إلى مصـطلح الشـعر الشـعبي �قولـه  5»قد�ما

�میـــز بــین النـــوعین هـــو طـــا�ع  -لكـــن أهـــم ممیــز فـــي رأینـــا -أن هنــاك لحنـــا فـــي اللغــة الشـــعب�ة

ا یبــدو جل�ــا أن التســم�ة المناســ�ة الّتــي الــذ� �متــاز  �ــه هــذا النــوع مــن الشــعر... ولــذ ،الشــعب�ة

هــي تســم�ة الشــعر الشـــعبي  ،عــن أهــم ســمات هــذا الشــعر، وتمیــزه عــن الشــعر الرســمي تعبــر
                                                           

،       1963، جو�ل�ة 10، العدد 3حسن حسني عبد الوهاب، مذاهب الشعر في �الم األعراب، مجلة الف�ر، سنة -  1

  . 19ص

  . 366الشعر الدیني الجزائر�، ص عبد هللا ر�یبي، -  2
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، نظـرا لمرجع�اتـه المتنوعـة 1»والّتي استعملت على نطاق واسع في األوساc األكاد�م�ة األدب�ة

داول�ــــــــة الفصــــــــحى        وت ،وســــــــهولتها ،الجامعــــــــة بــــــــین سالســــــــة العام�ــــــــة ،المترام�ــــــــة األطــــــــراف

والرسـوخ فـي  ،ومـن ثـم التـداول ،والخلـB ،وذیوعها، وذلك ما �فسر قدرته العجی�ة على التجسـید

  آن واحد.

ومـن  ،فشاع اسـتعمالها بیـنهم، وضـمنوها قصـائدهم ،اءاسموهذا الشعر اختار له رواده 

ـــــنظم والتنظـــــ�م«ســـــماء ألأشـــــهر هـــــذه ا  5»مـــــد�حال«و4»الفصـــــ�ح التفصـــــاح«و3»الكـــــالم«و2»ال

     9»القصـــــیدة والقصـــــید والقصـــــد«و8»الصـــــواب«و7»الشـــــعر واألشـــــعار«و6»المیـــــزان واألوزان«و

 2»الشــــهد«و1»القــــول والمقــــال واألقــــوال«و12»األلفــــا[«و 11»الزمــــام«و10»األب�ــــات والبیــــوت«و

                                                           

  .19أحمد قنشو�ة، الشعر الغض، ص -  1
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ــــــــــاء والنغمــــــــــات«و  6»الصــــــــــ�غة«و5»الحــــــــــروف«و4»النشــــــــــدة والمنشــــــــــود واإلنشــــــــــاد«و3»الغن

 12»األف�ــــــــــــار«و11»الســــــــــــطور«و10»لغصــــــــــــان«و9»افالــــــــــــرد«و8»الطــــــــــــرح«و7»المعنــــــــــــى«و

  .15»الهوI «و14»التعبیر«و13»األبواب«و

والتسـم�ات الخاصـة بهـذا الشـ�ل التعبیـر�   ،مصـطلحاتالو�مـا أن الجـدل مسـتمر حـول 

وٕامتاعــا للــنفس علــى مــر العصــور، ألنــه  ،واألكثــر رواجــا ،الــذ� �عــد األرقــى فــي فنــون األدب

یت�ادر إلى الـذهن لعمـB داللتـه، ولهـذا حضـیت مسـألة فإن الشعر أول ما  ،عندما یذ�ر األدب
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والمجــال الــذ� تحتلــه �إنتــاج فنــي، ضــمن المشــهد الثقــافي علــى مــر  ،هو�ــة القصــیدة الشــعب�ة
العصــور، �اهتمــام ال�ــاحثین؛ فتموقــع الشــعر الشــعبي بــین ثقافــة شــعب�ة، وثقافــة النخ�ــة، شــ�ل 

  المصطلح .وهذا ما أخر من استقرار  ،عالقة قائمة على التعارض

أ� مصـــطلح ســـوI مصـــطلح" الشـــعر الشـــعبي" والمیـــل اعتمـــادولـــذا فمـــن غیـــر المم�ـــن 
وأعـم مـن المصـطلحات األخـرI، لـذلك �ـان هـذا  ،إلیهواالطمئنان له، حیـث یبـدو أكثـر شـمول�ة

  المصطلح حاضرا في عنوان ال�حث.

عــض إال أن � ،والنشــأة ،وه�ــذا ن�ــون قــد تناولنــا الشــعر الشــعبي مــن خــالل المصــطلح

 Iوالنظر�ــات التــي حاولــت أن تجلــو هــذا الغمــوض، ولكــن  ،القضــا�ا ت�قــى غامضــة، لكثــرة الــرؤ
فــي جم�ــع األحــوال ال �م�ننــا تغلیــب نظر�ــة علــى أخــرI فنطمــئن إلیهــا، علــى الــرغم مــن وجــود 

  من غیرها. جوانب قوة في �عض النظر�ات أكثر

  ثالثاـ إشVال*ة لغة الشعر الشعبي وتدو�نه:

لما لـه مـن تـأثیر �بیـر  ،�انت له الصدارة في تمثیل الح�اة العر�Eة ،شعرمنذ أن وجد ال
أثــــرا بل�غــــا فــــي نفــــس  ،ومشــــاعرهم، ف�ــــالم الشــــاعر مــــؤثر وســــاحر یتــــرك ،فــــي نفــــوس النــــاس

�ملكــة  ،عــنهم وتحمــل مســؤول�ة الــّذود ،ســامعه،مما أجــاز للشــعراء حمــل لــواء النهــوض �ــأقوامهم
وخاضـوا مـن  ،ومعانـاة األمـم، وتحملـوا رسـالة اإلنسـان�ة ،الشعر لدیهم، فعبـروا عـن واقـع الح�ـاة

أجلهــا صــراعا مســتمرا علــى جبهــات عــدة، �ستنهضــون مــن أجــل الفــوز فــي ذلــك الصــراع هممــا 
التـي �ونـت هـذه العالقـة الوطیـدة، التـي تجمـع  ،وطاقات حیو�ة، معتمدین في هذا على الكلمـة

والهو�ـة، والحفـا[ علـى  ،حفـا[ علـى الكینونـةثنان في بوتقة الالبین الشاعر والمتلقي، فاندمج ا
�أدائـه،واألداة  إن أنواع الفن، رغـم التقائهـا، یتمیـز �ـل منهـا عـن اآلخـر«المقومات والم�تس�ات 

والتــأثیر، فتتمیــز الموســ�قى بتشــ�یل األنغــام  ،تفــرض خصوصــ�ة �عینهــا علــى مســتوI التشــ�یل
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والمعـاني  ،مشـاعر واألحاسـ�س واألف�ـارفال« ،1»المجردة... و�تمیز الشعر �استخدام الكلمـات 
واألحاسـ�س ،غیر شعر�ة حتى تتش�ل فـي أبن�ـة لغو�ـة خاصـة، وأن هـذه األف�ار عناصر«تظل

تمتــزج بهــذه األبن�ــة اللغو�ــة، وتتالشــى فیهــا، وEهــذا المفهــوم تكــون اللغــة �ائنــا ح�ــا، �حمــل نغــم 

فتكســب بــذلك روحــا شـــعر�ة مــن خــالل الطاقــات التــي تبــدعها یــد الشــاعر،  ،التجرEــة، وغّنتهــا

  .2»وتنقل عدواه إلیهم ،تس�ن نفوس متلقیها

هــــو ذاتــــه فــــي النصــــوص  ،وال شــــك أن دور اللغــــة فــــي النصــــوص الشــــعر�ة الملحونــــة 

وال�الغـة فــي المعنــى، ل�ســتا مقصـورتین علــى اللغــة الفصــ�حة  ،المعرEـة، فالفصــاحة فــي الكلمــة

  3.ون المعرEة، وٕانما تشار�ها في ذلك لغة الشعر الملح

بــین أصـحاب القـرائح المعّبــرة  ،فوجــدها حظـا مشـتر�ا ،ونظـر ابـن خلــدون إلـى ال�الغـة«

والعــوام، وهــو �قتــرب بهــذا  ،فــي جم�ــع البیئــات المتعّلمــة، وغیــر المتعلمــة اآلخــذة بلهجــات البــدو

الـرأ� مــن �عــض علمــاء الــنفس المحــدثین؛ الــذین یــذهبون إلــى أن الع�قر�ــة هــي موه�ــة �صــقلها 

أم  ،�عـ�ش فــي مجـال ثقــافي مـا ســواء �ـان مــن العــوام ،ثقــافي، و�ـل فــرد فـي المجتمــعاإلطـار ال

    4.»من الخواص

وهــي  ،والعــامي ،إن الموه�ــة الشــعر�ة توجــد فــي الفصــ�ح«ي إلبراه�مــ�قــول دمحم ال�شــیر ا

في الشعر أصـ�اغ النفـوس المتـأثرة بهـا، فـرّب شـاعر ذ� موه�ـة ال �عـرف مـن العر�Eـة قوانینهـا 

ال �قــرأ وال ��تــب ولكــن شــاعر�ته ال تتعطــل، فیــنظم الشــعر �اللغــة التــي  ��ــون أم�ــاشــیئا، وقــد 

                                                           

  .190جابر عصفور، مفهوم الشعر دراسة في التراث النقد�، المر�ز العرEي للثقافة والعلوم، القاهرة،  دت، ص  -  1

  .11،ص 2007/2008مارس–، أكتوEر83على بولنوار، مقارEة في لغة الشعر الشعبي، مجلة الفنون الشعب�ة، العدد  -  2

  .492عبد هللا ر�یبي، الشعر الدیني الجزائر�، ص -  3

، جانفي 73هاني الس�سي، مدخل إلى الشعر الشعبي في �اد�ة الجبل األخضر بلیب�ا، مجلة الفنون الشعب�ة، العدد -  4

  . 129، ص2002
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عمـا تخـتلج ف�ـه األف�ـار  ،لـون مـن ألـوان التعبیـر ،�فهمها... فیتبین مـن هـذا أن الشـعر العـامي
ـــــــوس، مـــــــن �ســـــــر أو ـــا یخـــــــالج النف ـــــــدُّول مـــــــن  ،وعـــــــّزة ،وعســـــــر ،عمــــ ـــــــر� ال وذّل، وعمـــــــا �عت

  1.»والنصر والضر ،النفوس من آالم البؤس وعّما �ال�س ،انحطاc،و ارتفاع

  2»فاإلعراب ال مدخل له في ال�الغة، إنما ال�الغة مطا�قة الكالم للمقصود«

ال یتمیـــز �الفصـــحى أو العام�ـــة، وال �قـــال أنـــه «و�مـــا ســـبB الـــذ�ر أن الشـــعر الشـــعبي 

ه وصـفاته مـا یلتزم بواحدة منهما، وٕانما األولى أن �قال إّن له لغة خاصة �ه، تحمـل مـن سـمات

یجعلهـــــا تضـــــم الفصـــــحى والعام�ـــــة، أو تســـــمو علیهمـــــا حـــــین تأخـــــذ �ســـــاطة العام�ـــــة وانتشـــــار 

الفصـحى، وتصـ�ح قـادرة علـى التوصـیل واإل�ـالغ لكــل فـرد مـن أفـراد األمـة، �قـدر مـاهي قــادرة 

  .3»على التصو�ر واإلبداع والتأثیر في �ل فرد من أفراد األمة

ینتقـــي  ،البـــد مـــن بنـــاء لغـــو�  ،عنـــى الشـــعر� لكـــي یتشـــ�ل الم ،فالشـــعر نـــص لغـــو� « 

الشاعر ألفاظه �حّسه المرهف، ومن وحي تجارEـه الخاصـة حسـب نفسـیته، و�قـوم ذلـك المعنـى 

والواقـع أن ماه�ـة الشـعر  4و�تأملها تأمال مثیـًرا لخ�الـه" ،و�نفعل بها ،في صورة یتذوقها المتلقي

وتتجلـــى هـــذه الك�ف�ـــة فـــي طـــرق  هـــي " ��ف�ـــة خاصـــة فـــي التعامـــل مـــع أداة عامـــة هـــي اللغـــة،

وتراكیـــب    ،وأنســـاق ،�غ�ـــة الوصـــول إلـــى أنظمـــة ،تؤلـــف بـــین الكلمـــات، وتنظمهـــا ،مخصوصـــة

                                                           

  .24دمحم ال�شیر اإلبراه�مي، التراث الشعبي والشعر الملحون في الجزائر، ص -  1

   329عبد الرحمان بن خلدون، مقدمة ، ص  -  2

  .54ب الشعبي المفهوم والمضمون، ص محمود ذهیني، األد-  3

  . 11علي بلنوار، مقارEة في لغة الشعر الشعبي، ص -  4
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ل�ســت «، فاللغــة فــي الشــعر 1»تفجــر الطاقــة الشــعر�ة فــي الواقــع، و تخلــB مــوازاة رمز�ــة ،وأبن�ــة

  .2»ولكنها لغة انتقال مرنة ،ألفاظا لها داللة ثابتة جامدة

لــه جمال�اتــه فــي موقــف مــا، مــا هــي ســوI بن�ــة لغو�ــة  � لغــو  ها تشــ�یلُ والقصــیدة بوصــف

هو الـذ� �عمـل علـى  ،تكّون في جملتها، هذا التش�یل، والشاعرالحB ،مش�لة من بن�ات جزئ�ة

والتــآلف بــین هــذه البن�ــات فــي القصــیدة الواحــدة، انطالقــا مــن أنهــا  ،تحقیــB نــوع مــن االنســجام

ن المفـردات، وذلـك مـن حیـث هـي �ـل قـائم ال یتجـزأ، ولعـّل تتفاعـل داخلهـا �ثیـر مـ ،وحدة فن�ة

  .3ألنها تمثل بدا�ة ما �صادفه المتلقي" ،إنما هو الموس�قى ،هدف هذا البناء

ومتمیــــزة، تســــتعمل   ،لغــــة رصــــینة«�الحــــP أنهــــا   ،والمــــتمعن فــــي لغــــة الشــــعر الشــــعبي

التـــي ال  ،ت المجتمـــعوع�ـــارات �قـــل اســـتعمالها بـــین فئـــا ،مفـــردات مـــن اللغـــة العر�Eـــة الفصـــ�حة

والتعلــ�م، �مــا تســتعمل مفــردات مقترضــة مــن لغــات أجنب�ــة     ،علــى قــدر مهــم مــن الثقافــة تتــوفر

  4.»ونظاًما صرف�ا متمیزا

  :5وهي ،وقد حدد عبد هللا ر�یبي ثالثة مستو�ات لغو�ة في الشعر الشعبي

 .�قدر �بیر  ،المتفاصح: والمقصود �ه اللهجة القر��ة من الفصحى -1

                                                           

  .99، ص 1976، 1مدخل إلى علم الجمال، منشورات دار اآلفاق الجدیدة، بیروت، c ،عبد المنعم تل�مة :أنظر-  1

،     1986، 2ر الف�ر العرEي، cاعیل، األسس الجمال�ة في النقد العرEي عرض وتفسیر ومقارنة، دااسمعز الدین -  2

  .340ص 

)، 1954-1871أنظر: عبد الحB زر�وخ، الخصائص الش�ل�ة للشعر الملحون الصوفي في شمال الغرب الجزائر� ( -  3

  .12ص 

عبد هللا �وش، لغة الملحون، شعر الملحون بین ثقافتین العالمة والشعب�ة، منشورات وزارة الثقافة واإلتصال، المغرب، -  4

  .68، ص دت

  .540عبد هللا ر�یبي، الشعر الدیني الجزائر�، ص -  5
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وهــي تقتــرب  ،مي الخــالص : والمــراد �ــه اللهجــة الدارجــة التــي درج علیهــا النــاسالعــا -2

 من لغة الحدیث الیومي بین الناس.

وهــــي مــــز�ج مــــن المتفاصــــح     ،اللهجــــة البدو�ــــة: وهــــي المتداولــــة بــــین شــــعراء البــــواد� -3

 أو من اللهجة الخاصة ألهل ال�اد�ة. ،ومن العام�ة

مســتوI مــن مســتو�ات لغو�ــة ثالثــة « الشــعبي �م�ــن اعت�ــار لغــة الشــعر ،علــى ضــوء هــذا

) تجمــــع بــــین Plyglossiaأو �Triglossiaم�ــــن تســــمیته �الثالث�ــــة اللغو�ــــة( فــــي إطــــار مــــا

  . 1»والوس�C ،والدراج،الفص�ح

وٕان �ان بینهـا تفـاوت فـي  ،من ظاهرة المستو�ات اللغو�ة ،حیث ال تخلو لغة من اللغات

وضـع محـور�ن أساسـین؛ األول خـاص بلغـة الط�قـة لكنها تجمع �لها علـى  ،وتقی�مها ،حصرها

�عنـــي �الضـــرورة وجـــود  ،واآلخـــر �الط�قـــات الـــدن�ا، ذلـــك أن وجـــود جماعـــة لســـان�ة مـــا ،المثقفـــة

لتفصــل بــین لغــة  ،والتــي تتمحــور حــول االختالفــات االجتماع�ــة �األســاس ،المتغیــرات اللغو�ــة

مســتو�ین لغــو�ن علــى األقــل فــي �ــل  ، فوجــود2ط�قتــین األولــى مثقفــة والثان�ــة محــدودة  الثقافــة"

وحصرها فـي  ،و��قى االختالف قائما في تعداد هذه المستو�ات ،لسان �شر� هو أمر مسلم �ه

. Iلغة أخر  

إعتبر لغة الشعر الشـعبي لغـة وسـ�طة بـین مسـتو�ین لهـا  ،و�ما أن مفهوم الثنائ�ة اللغو�ة

  لمفهوم.مقومات تمتاز بها دون غیرها، فإننا سنحاول تب�ان هذا ا

علــى یــد تشــارلز ، 1959ظهــر مفهــوم الثنائ�ــة فــي الكتا�ــات اللغو�ــة االجتماع�ــة �أمر��ــا ســنة 

، وهــو مقتــرض مــن اللغــة اإلغر�ق�ــة التــي �حمــل (CHARLES FERGUSON)فیرجســون 

                                                           

  .68عبد هللا �وش، لغة الملحون، ص  -  1

2 -Françoise GADET, le français populaire, presses univiersitaires de France, cole que sais 

je ? 2eme ed ,1997 ,P5. 
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، إال أن فیرجســون وآخــر�ن �ثیـر�ن مــن �عــده (BILINGUALISM)زدواج�ــة اللغـةافیهـا معنــى 

 LA LANGUAGE)�مثا�ــة عالقــة قــارة بــین مســتو�ین لغــو�ین  عتبــرو الثنائ�ــة اللغو�ــةإ 

VARIETIES)ـــــاني ســـــفل�ا ،�ســـــمى األول عال�ـــــا ،ینتم�ـــــان للغـــــة واحـــــدة و�ختلفـــــان فـــــي  ،والث

واللغــة  ،وفــي الوظــائف التــي �قومــان بهــا. وهــذا شــأن اللغــة العر�Eــة الفصــ�حة ،نظامهمــا اللغــو� 

 والصــحافة  ،والرســائل ،والس�اســ�ة ،رســم�ةحیــث تعتبــر األولــى لغــة الخطــب ال ،العر�Eــة الدارجــة

واألحادیـث الخاصـة         ،والشعر واألدب، بینما تعتبـر الثان�ـة (أ� الدارجـة) لغـة التخاطـب الیـومي

ـــین مجالهـــا الخـــاص بهـــا  ،والثقافـــة واألدب الشـــعبیین؛ فالواضـــح إذن أن لكـــل مـــن هـــاتین اللغت

لـى مـا سـبB ذ�ـره، �م�ننـا أن نصـنف لغـة ها الذ� تستعمل ف�ـه دون غیرهـا، واسـتناًدا عؤ وفضا

  داخل إطار الثنائ�ة اللغو�ة المر��ة الموجودة في الجزائر �ما یلي: ،الشعبي الشعر

واللغــــة العر�Eــــة الدارجــــة ومجــــال اســــتعمال  ،ثنائ�ــــة بــــین اللغــــة العر�Eــــة الرســــم�ة -1

مـا ینحصـر اللغتین مت�این فنجد األولـى تحضـى �الم�ـادین الرسـم�ة اإلدار�ـة والعلم�ـة، بین

 الثان�ة في م�ادین التواصل غیر الرسم�ة بین األشخاص.  استعمال

واللغــــة األماز�غ�ــــة؛ هــــي ثنائ�ــــة التخاطــــب  ،ثنائ�ــــة بــــین اللغــــة العر�Eــــة الدارجــــة -2

 خاصة بین المتحدثین �األماز�غ�ة في المناطB األماز�غ�ة خصوًصا. ،والتعامل الیومي

وتهــم هــذه الثنائ�ــة النخــب «غــة الفرنســ�ة ثنائ�ــة بــین اللغــة العر�Eــة الرســم�ة و الل -3

المثقفة والمزدوجة اللغة في األوساc الحضر�ة، واالختالف هنا في الوظـائف واضـح؛ إذ 

واإلدار�ــــة، بینمــــا  ،والدین�ــــة، والثقاف�ــــة ،لغــــة المؤسســــات الترEو�ــــة يأن اللغــــة العر�Eــــة هــــ

 .1»مي واإلقتصاد العصر� تستأثر اللغة الفرنس�ة �الم�ادین العصر�ة التعل�م التقني والعل

انع�ــاس لحالــة مــن الصــراع بــین لغــة عال�ــة المســتوI، تحظــى �ــاحترام «إن الثنائ�ــة اللغو�ــة هــي

فهــي لغــة التواصــل  ،وأخــرI نشــأت بــین العامــة ،والــدین ،واألدب ،�اعت�ارهــا لغــة التعلــ�م ،�بیــر
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جــود العام�ــة فــي فو  1»�ح�ــم الموقــع الجغرافــي ،بیــنهم، وقــد تتفــرع عنهــا أح�انــا لهجــات عدیــدة
لــــه أ�عــــاد خاصــــة، حیــــث أن العام�ــــة فــــي الــــوطن العرEــــي  تشــــغل مهمتــــین  ،الســــ�اق العرEــــي

رئ�سیتین، فهـي مـن جهـة لغـة التواصـل الیـومي ومـن جهـة أخـرI لغـة الخطـاب الشـعبي؛ الـذ� 
  و�ضع قوال�ه الفن�ة في إطارها. ،�صقلها

مــن قبــل الشــاعر فــي  ،اومــاهي الك�ف�ــة التــي اســتعملت بهــ ،ف�یــف نشــأت هــذه العام�ــة

  خطا�ه الشعر�؟

والتـي نعرفهـا الیـوم فـي �تـب  ،اللغـة العر�Eـة التـي عرفناهـا مـن خـالل " الشـعر الجـاهلي
غابــت مراحلهــا األولــى عّنــا، ولكــن مــؤرخي  العر�Eــة  ،مــّرت �ــأطوار عدیــدة ،ونصوصــه ،األدب

أو اللغــــة  ،نــــوبعلــــى أن العــــرب عرفــــوا منــــذ أقــــدم عصــــورهم لغتــــین؛ األولــــى لغــــة الج ،اتفقــــوا

�بیـرة، ثـم  بین هاتین اللغتـین فـروقٌ  تأو اللغة العدنان�ة، و�ان ،القحطان�ة، والثان�ة لغة الشمال

�سـوق ع�ـا[ قـرب  ،واألسـواق األدب�ـة ،والتجـارة ،�ـالحروب ،تحـت تـأثیر عوامـل �ثیـرة ،تقارEتا

لعدنان�ــــة     ومجنــــة قــــرب م�ــــة. ف�ــــان مــــن الطب�عــــي أن تتغلــــب اللغــــة ا ،الطــــائف، وذ� المجــــاز

وسائر اللغات واللهجات العر�Eة األخرI، وأص�حت معروفـة  ،وتفرض س�ادتها على القحطان�ة

      التـــــي نجـــــدها فـــــي القـــــرآن والمعـــــاجم اللغو�ـــــة وشـــــعر العـــــرب ،�أنهـــــا اللغـــــة العر�Eـــــة الفصـــــحى

لـت وسـ�طرة لهجتهـا لغو�ـا ظ ،واالجتماع�ة ،، وعلى الرغم من س�طرة قر�ش الس�اس�ة2ونثرهم "

ن القـراءات القرآن�ـة المختلفـة إلهجات الق�ائل األخرI قائمة حتـى �عـد نـزول القـرآن الكـر�م، بـل 

  تعد صورة واضحة من صور وجود هذه اللهجات. 

                                                           

قتها في استعماالت الناطقین الجزائر�ین،مؤسسة �نوز الح�مة للنشر والتوز�ع، سهام مادن،الفصحى والعام�ة وعال-  1
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وEهـــاًءا �ـــالقرآن  ،وقـــد ازدادت رونقـــاً  ،لقـــد ترEعـــت اللغـــة العر�Eـــة علـــى عـــرش الفصـــاحة
ووحــدت بــین المســلمین      ،مي الحنیــفارت�طــت �الــدین اإلســال،الكــر�م الــذ� جعلهــا لغــة مقدســة 

ال دینـي ،إذ لم یتح ألمة من األمم �تاب مثلـه ،فالقرآن الكر�م مفخرة العرب في لغتهم«والعرب 
؛ ممــا جعــل النــاس یــدخلون فــي 1»والتــأثیر فــي النفــوس والقلــوب ،وال دنیـو� مــن  حیــث ال�الغــة

وانتشــارها خــارج شــ�ه الجز�ــرة  ،عر�Eــةفــي شــیوع اللغــة ال اً دیــن هللا أفواجــا، ف�ــان أثــر ذلــك �الغــ
وقد صارت جز�رة العرب مقصد األعاجم، ألنها مدینة الرسول صلى هللا عل�ـه و سـلم  ،العر�Eة

وهجــرة �عــض الق�ائــل العر�Eــة  ،وقبــره الشــر�ف، و�ــان نتیجــة الفتوحــات اإلســالم�ة ،بهــا مســجده
واخــتالc العــرب  ،وٕافر�ق�ــا ،رومصــ ،وٕالــى الشــام ،و�ــالد مــا وراء النهــر�ن ،وفــارس ،إلــى العــراق

وفســاد فــي  ،فــنجم عــن ذلــك خلــل ،والمســاجد ،ومصــاهرة ومعاملــة فــي األســواق ،�ــالعجم ســ�نا
وقــد أرجــع ال�احــث مجــد� إبــراه�م ســبب اللحــن إلــى اخــتالc العــرب �غیــرهم مــن  ،لســان العــرب

یتخـذون وشـاع الخطـأ، وتسـرEت العجمـة، حیـث بـدأ األعـاجم  ،األمم األخرI �قوله" �ثـر اللحـن
�انـت ز�جــات العـرب مــن غیـر العر�Eــات  ،ومــن جهـة أخــرI  ،لغــة لهـم ،اللغـة العر�Eــة الفصـحى

سب�ا آخر النتشار اللحن، حیث أن األعجمي حدیث العهـد �اللغـة العر�Eـة الفصـحى ولسـانه ال 
وضــعت قواعــد  �طاوعــه علــى النطــB بــ�عض حروفهــا و�لماتهــا نطقــا ســل�ما، بــل �قــال أنــه مــا

  .�2ه"إال �سب النحو

�انــت العر�Eــة الفصــحى لغــة �ــل األمصــار، أ� لغــة  ،ومــع نها�ــة القــرن الرا�ــع الهجــر� 
والتـي  3»�ما انتشرت مقابل ذلك اللغات العام�ة فـي التخاطـب الیـومي«وغیر العرب،  ،العرب

                                                           

  147ص  ،9قاهرة ، مصر، cشوقي ضیف، تار�خ األدب العرEي، العصر اإلسالمي، دار المعارف ال-  1

2  - c ،ص  2004، 1أنظر:مجد� إبراه�م دمحم، مداخل الخطأ عند الناطقین للممنوع من الصرف، دار القاهرة، مصر،
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والخصـائص المشـتر�ة بینهمـا  ،�طائفة مـن السـمات ،تتمیز تمیزا واضحا عن العر�Eة الفصحى
  .1ت�ة وصوغ القوالب وتر�یب الجمل... وطرائB التعبیر"في المادة الصو 

هـــو أول أعجمـــي  ،أن ��ـــون أول مـــن تكمـــل العام�ـــة ،و�ـــرجح ال�احـــث جـــورج الكفـــور� 
ألن  ،�عــد الفتوحــات أحــدثت اللغــة العام�ــة ،ینطــB العر�Eــة �قولــه" إن مخالطــة العــرب لألعــاجم

وتلقـین ط�ـع، وأنـه ال  ،عـن سـل�قةاألعجمي �صعب عل�ه أن یتلقن �التعلم ما ینطB �ه العرEي 
  .2هو أول أعجمي نطB العر�Eة" ،�ست�عد أن ��ون أول من تكلم �العام�ة

رف منــذ القــد�م، �مــا أن نشــأة العام�ــة لــ�س بــل ُعــ ،العام�ــة لــ�س حــدیث النشــأة فظهــور
خاًصــا بلغتنــا العر�Eــة، فهــي خاصــ�ة لغو�ــة موجــودة فــي �ــل لغــات العــالم ، وذلــك ألن طب�عــة 

�اعت�ارهـــا �ائنـــا ینمـــو      ،الجغراف�ـــة المختلفـــة مـــن منطقـــة ألخـــرI تـــأثر علـــى مســـار اللغـــة البیئـــة

  .3و�تغذI من هذه العوامل البیئ�ة"

التـــي �ســـتعملها النـــاطB  ،هـــي اللغـــة العفو�ـــة ،فمـــن الطب�عـــي أن تكـــون العام�ـــة ،وعل�ـــه

تعمال العام�ــة التــي �العر�Eــة فــي محادثاتــه الیوم�ــة، ولعــل �ــل واحــد مّنــا ینســاق �عفو�ــة إلــى اســ

،فلغــة التخاطــب فــي جم�ــع 4وارتــاح لهــا ســائر ح�اتــه ،�عیــدا عــن اإلطــار الرســمي" ،تعــّود علیهــا

لهـــــا خصوصـــــیتها مـــــن حیـــــث الخفـــــة فـــــي األداء ،ولـــــذلك نجـــــدها تتمیـــــز �ـــــاالختزال          ،اللغـــــات

                                                           

  .39ص ،1981،ضة المصر�ة القاهرةأنظر:أحمد رشد� صالح، األدب الشعبي، م�ت�ة النه -  1

مان�ة الفرنس�ة، لجورج �فور�، اللغة العر�Eة في ماضیها وحاضرها ومستقبلها، را�طة القدماء في الكل�ة الع -  2

  .42ص  ،1948بیروت،

  38سهام مادن، الفصحى والعام�ة و عالقتهما في استعماالت الجزائر�ین، ص -  3

  .43، ص2006،سنة  55هجة الغرب الجزائر� ،مجلة حول�ات التراث ،العدد فاطمة داود، المستوI اللغو� في ل-  4



 

106 

یخطـــب �مـــا  ،واالختصـــار، والكـــالم العفـــو�، فـــال �عقـــل أن یـــتكلم النـــاس فـــي ح�ـــاتهم العاد�ـــة
 .2ألنه" لكل متكلم تأد�ة خاصة في الخطاب" 1الخطیب"

فالعام�ــة لغــة لهــا نظامهــا الخــاص، أنشــأتها العامــة لمســایرة أوضــاعها  ،وعلــى �ــل حــال
تختلف من منطقـة  ،والمرونة ، مما ساعد على خلB لهجات متنوعة ،المختلفة تمتاز �السهولة

 احـــدة �ع�شـــون فـــي بیئـــة جغراف�ـــة واســـعةأنـــه إذا �ان"أصـــحاب اللغـــة الو  ،ألخـــرI، وهـــذا �عنـــي
 تفصــل �قعــة عــن أخــرI  ،وود�ــان ،تختلــف طب�عتهــا مــن م�ــان لم�ــان آخــر، �ــأن توجــد ج�ــال

تختلـف  ،نعزال مجموعة من الناس، فـإن ذلـك یـؤد� مـع الـزمن إلـى وجـود لهجـةاینشأعن ذلك 
  .3تنتمي إلى نفس اللغة" ،عن لهجة ثان�ة

قولــــــه" اللغــــــة هــــــي مجموعــــــة مــــــن المقــــــاطع               � ،وهــــــذا مــــــا أكــــــده عبــــــد المالــــــك مرتــــــاض
فــإذا شــّذ شــيء  ،والتعبیــر بهــا عــن أغراضــهم فــي الح�ــاة ،الصــوت�ة، �صــطلح قــوم علــى التفــاهم

  .4عن تلك المجموعة من حیث األصوات، فذلك لهجة"

ــــات  ــــة لهجــــة، وهــــذا مفهــــوم مــــرت�C �االختالف ــــة للعام� ــــه تســــمى التنوعــــات المختلف وعل�
قـد  ،تختلـف مـن منطقـة ألخـرI  ،ث نلمس فـي عامیتنـا الجزائر�ـة اختالفـات لهج�ـةالجغراف�ة حی

  نمثلها �ما یلي :
 لهجات الشرق. .1

                                                           

،أوت 3أنظر:أحمد حاجي و سعاد شرفاو�، اللغة العر�Eة المشتر�ة �ازاء اللهجات العر�Eة ، مجلة دراسات أدب�ة، العدد -  1
  .33، الجزائر، ص2011

2  - Christia, BAYLONM la semantique avec des travaux pratique  d’application et leurs 
collection nathan-université edition ferband, 1984, p57. 

  .37عبد الراجحي، اللهجات العر�Eة في القراءات القرآن�ة، دار المعارف، مصر، دc، دت، ص  -  3

  . 8،ص1981الجزائر، عبد المالك مرتاض، العام�ة الجزائر�ة وصلتها �الفصحى، الشر�ة الوطن�ة للنشر والتوز�ع، -  4
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 لهجات الشمال.  .2

 لهجات الغرب . .3

 لهجات الجنوب . .4

إلــى أنــه ال توجــد حــدود فاصــلة، واضــحة بــین لهجــة وأخــرI، أو  ،ذهــب �عــض العلمــاء
� �ه" لیوهات شمت" غیر أن �عض العلماء دافـع بینهما وEین اللغة المشتر�ة، وهذا الرأ� یناد

،وهنــاك مــن یــرI أن الفــرق بــین اللغــة         1عــن إم�ــان وجــود التقســ�م اللهجــي مثــل "أطــوان می�ــه"
  واللهجة، ��من في �ون اللغة لها أد�ا بینما اللهجة ال تملك أد�ا.

 Iهجــات لهــا أ�ضــا أن الل« ومــن الــذین یرفضــون هــذا  الــرأ� الــد�تور أنــ�س فر�حــة الــذ� یــر
  .  2»أدبها الشعبي الخاص بها

و�أدلـة علم�ـة �ـأن اللهجـة  ،�ـأن الدراسـات اللغو�ـة أثبتـت ،وهناك من یرد على هذا الـرأ�
  بل جاءت نتیجة التطور اللغو� . ،ل�ست انحطاطا لغو�ا

  العام*ة الجزائر�ة  .1

نعان�ـــة، والتـــي اللهجـــة العرو�Eـــة الك ،لقـــد �انـــت اللغـــة الســـائدة فـــي الجزائـــر قبـــل اإلســـالم
ســـمیت �الفین�ق�ـــة ،و�انـــت محاطـــة بلهجـــات شـــفو�ة مـــن األماز�غ�ـــة،و�انت الكنعان�ـــة هـــي لغـــة 

المســـــ�ح�ة)، و�ـــــالرغم مـــــن أن الرومـــــان دّمـــــروا اإلمبراطور�ـــــة  والع�ـــــادات( الد�انـــــة ،الـــــدواو�ین
لــت تمــارس �لغــة فصــحى فــي الكنــائس ظإال أن الكنعان�ــة  ،ق م 146الكنعان�ــة الفین�ق�ــة فــي 

، ثـم 3والتعامالت التجار�ة، واستمر هذا الوضع اللغـو� سـ�عة عشـر قرنـا قبـل الفـتح اإلسـالمي"

                                                           

  .71،صc،6،1999رمضان عبد التواب، فصول في فقه العر�Eة، م�ت�ة الخانجي، القاهرة مصر -1

  .77، ص1989أن�س فر�حة، اللهجات وأسلوب دراستها، دار الجیل، بیروت، -  2

على للغة العر�Eة ،دار عثمان سعد�، اللغة العر�Eة و اللهجات المتفرعة عنها الفصحى و عامیتها،منشورات المجلس األ-  3
  . 109،ص2011الخلدون�ة للط�ع والنشر والتوز�ع،الجزائر،
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متـزاج الق�ائـل الوافـدة اتجاوب األماز�غ مع اللغـة العر�Eـة ألنهـا لغـة القـرآن وعـّزز هـذا التجـاوب 
 ف�ونوا معهم المجتمع العرEي المسلم. ،من ش�ه الجز�رة العر�Eة

ة فـــــــي الجزائـــــــر، علـــــــى م�انتهـــــــا المرموقـــــــة فـــــــي العهـــــــد                  وقـــــــد  حافظـــــــت اللغـــــــة العر�Eـــــــ
العثمـــاني، حتـــى أن العام�ــــة �انـــت لغــــة راق�ـــة قر��ـــة مــــن الفصـــحى، ومــــع دخـــول االســــتعمار 
الفرنسي �انت من أبرز العوامل التي راهنت علیها فرنسا في الجزائـر، تشـج�عها ونشـرها اللغـة 

ودعمهـا؛ لكـن لـم تكـن تـدرك أن العام�ـة ، واهتمامها �العام�ةومحارEتها للغة العر�Eة،  ،الفرنس�ة
واســتطاعت أن تأخــذ حیــزا، وتكــون البــدیل الــذ� ســاعد علــى  ،�انــت تقــوم مقــام اللغــة العر�Eــة

ألن معظــم األلفــا[ العام�ـــة الجزائر�ــة فصــ�حة، وٕانمــا افســدتها العامـــة  ،ار اللغــة العر�Eــةاســتمر 
  .�1ألسنتها

جزائر�ـة، هـو �ثـرة اللهجـات المنتشـرة فـي التـراب الجزائـر�، ومـن ولعّل ما �میز العام�ـة ال
انتشـــار «فـــالمالحP ، المؤ�ـــد أن هـــذه اللهجـــات موجـــودة �لهـــا فـــي اللهجـــات العر�Eـــة القد�مـــة،

مثـــل نطــB القـــاف �ـــاف فــي جیجـــل، ونطــB الغـــین قــاف فـــي األغـــواc      ،لهجــات �من�ـــة ظفار�ــة
التـي رافقـت  ،جـات المنحـدرة مـن الق�ائـل العر�Eـةاآلتـي مـن الله ،وغیر ذلك من التمـایز اللفظـي

  .2الفتح"

العام�ــة هــي لغــة الحــس والعجلــة «و�فصــل �مــال یوســف الحــاج القــول عــن العام�ــة �قولــه
وال فـراغ �ـي �عمـل  ،نفعال بیولـوجي الطـا�ع، ال یت�سـر لـه وقـتالنفعال�ة، واالغة فجائ�ة تلقائ�ة 

دان، وتس�طر على روا�C الجملة، وهـي ال ت�ـالي �الروّ�ة، ولهذا تطفو العام�ة على سطح الوج

                                                           

  .6، ص1981عبد المالك مرتاض، العام�ة الجزائر�ة و صلتها �الفصحى، الشر�ة الجزائر�ة للنشر والتوز�ع،الجزائر، 1

  111عثمان سعد�، اللغة العر�Eة و اللهجات المتفرعة عنها الفصحى و عامیتها ، ص -  2
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�العوامــل النحو�ــة، بــل تكتفــي بــإبراز ترو�ســات نفســیتنا، والعام�ــة خف�فــة الخطــى تســتمد زخمهــا 
  .1»األكبر من اإل�حاءات، واإلشارات المختصرة ال�س�طة التي ترافقها

التي تختلـف  ،قل�م�ةالیتمثل ه��لها اللغو� العام من هذه اللهجات ا« والعام�ة الجزائر�ة 

مــن جهــة إلــى جهــة أخــرI، بــل أح�انــا تختلــف مــن قر�ــة إلــى قر�ــة مجــاورة لهــا، وهــذه اللهجــات 

ومنهــا مــا ینشــأ عــن البیئــة  ،تخضــع لعوامــل لغو�ــة �ثیــرة، منهــا مــا ینشــأ عــن الوراثــة والطب�عــة
 والطب�عــــة ،واللغــــة ،والجــــوار، ومنهــــا مــــا ینشــــأ عــــن االخــــتالف الناشــــئ عــــن اخــــتالف الجــــنس

ــــأثر و�ــــؤثر النــــاطقون بهــــا ألنهــــا ظــــاهرة  ــــأثر وتــــؤثر �مــــا یت ــــة نفســــها؛ فاللغــــات تت الفیز�ولوج�
  .2»اجتماع�ة

             Iـــــــــى المســـــــــتو ــــین اللهجـــــــــات عل ــــــن أوجـــــــــه االخـــــــــتالف اللغـــــــــو�، بـــــ ـــــــــرغم مـــ ـــــــــى ال وعل

والتجـاوب بـین هـذه  ،والمعجمي، والداللي، إال أن إم�ان�ة الفهم ،الصوتي، والصرفي، والنحو� 

ات أمــٌر مم�ــٌن، وذلــك یرجــع إلــى �قــاء اللغــة العر�Eــة الفصــحى قاســما مشــتر�ا بــین هــذه اللهجــ

  اللهجات.

و�ـذا الفــروق اللغو�ـة بــین أ�  ،إن الفـروق اللغو�ـة بــین هـذه اللهجـات، والعر�Eــة الفصـحى

 Iهي فروق جوهر�ة علـى المسـتو�ات اللغو�ـة  ،لهجة من هذه اللهجات المحل�ة وأ� لهجة أخر

التـي تتعلـB �الحر�ـات  ،هنـاك العدیـد مـن الفـروق اللغو�ـة ،لـى "المسـتوI الصـرفي"المختلفة، فع

شـــتقاق وغیرهـــا مـــن العمل�ـــات الصـــرف�ة، و�ـــذلك علـــى اإلعراب�ـــة، وقواعـــد الصـــرف، وقواعـــد اال

وأنمــاc الجمــل، والقواعــد النحو�ــة المختلفــة  ،هنــاك فــروق تتعلــB �التراكیــب، "المســتوI النحــو�"

حیث توجـد العدیـد مـن الفـروق اللغو�ـة التـي تتعلـB  ،" للمستوI الصوتي"و�ذلك األمر �النس�ة 

وعمل�ـــــات اإلدغـــــام الصـــــوتي، وعمل�ـــــات الت�ســـــ�C  ،والمقـــــاطع الصـــــوت�ة ،والنبـــــر ،�األصـــــوات

                                                           

1  -  ،(cد) ،238، ص�1978مال یوسف الحاج، فلسفة اللغة، دار النهار، بیروت.  

  .7عبد المالك مرتاض، العام�ة الجزائر�ة وصلتها �الفصحى، ص -  2
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حیـث یوجــد العدیـد مــن الفـروق اللغو�ــة الجوهر�ـة التــي ، الصـوتي، أمـا علــى" المسـتوI الــداللي"
ختفـاء عالمـات اإلعـراب فـي اوالغموض الداللي الناجم عن تتعلB بدالالت األلفا[ والتراكیب، 

فــإن الفـــروق اللغو�ــة نجــدها تتعلــB �ـــالمفردات  ،أمــا علـــى" المســتوI المعجمــي" ،اللغــة العام�ــة
  وEنیتها.

التـــي تقـــوم علیهـــا العام�ـــة  ،والصـــفات اللهج�ـــة ،وال شـــك أن التعـــرف علـــى هـــذه الفـــروق 
والمســـاهمة فـــي تقر�ـــب  ،مشـــتر�ة للهجـــاتالخصـــائص ال ،�ســـاعدنا علـــى الفهـــم �شـــ�ل أفضـــل

  المسافة ف�ما بینها، وقد ��ون السبیل إلى تعمیB التفاهم بین أبناء األمة العر�Eة.

  خصائص العام*ة الجزائر�ة  .2

  التي تتمیز بها العام�ة الجزائر�ة :، أو الخصائص ،ومن بین الفروق  

لـة نوعـان؛ جملـة فعل�ـة �مـا هـو معلـوم أن الجم إ(قاؤها على ترتیب الجملـة العر/*ـة: -1
 سم�ة، وهذا موجود في عامیتنا.إوجملة 

وهـو المسـند  ،�ـأن نقـول راح خـوه "راح" الفعـل الماضـي الجملة الفعل*ـة:  . أ

 المســـند إل�ه"هـــذا النـــوع مـــن الجمـــل قلیـــل وخـــوه الفاعـــل المعـــرف �اإلضـــافة وهـــو

ا ســم�ة، ولــو �ــان أحــد أر�انهــإو�معنــى آخــر فــإن المتكلمــین �حولونــه إلــى جملــة 

 فعال ف�قولون (األوالد یلعبوا) بدل یلعب ُلوَالد .

وٕانمــا  ،جملــة فعل�ــة فعلهــا متعــّد، فــال �قــال ( �تــب دمحم الــدرس) ،توجــد فــي العام�ــة الجزائر�ــة وال
  �قال (دمحم ْ�َتْب الدرس).

 .1والمطا�قة بین أر�ان الجملة الفعل�ة في حالة الجمع ف�قال (جاو لوالد) في (جاء األوالد)

                                                           

مختار نو�وات و دمحم خان، العام�ة الجزائر�ة وصلتها �العر�Eة الفصحى مشروع دراسة لسان�ة للدارجة في منطقة  :أنظر -  1
  .81،ص1،2005دار الهدI للط�اعة والنشر والتوز�ع ،عین ملیلة ،الجزائر ،c رة،الز��ان �س�
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 (لولـــــد مـــــر�ض) الولـــــد المبتـــــدأ وهـــــو  المســـــند إل�ـــــه :*ةإلســـــملـــــة االجم  . ب

 المسند. و"مر�ض" الخبر وهو

فالجملة العام�ة تعتمد على مفهـومي المسـند و المسـند إل�ـه، و همـا الر�نـان األساسـ�ان 

علـــى مفهـــوم العامـــل الـــذ� هـــو المـــؤثر فـــي الكلمـــات  فـــي الجملـــة، أضـــف إلـــى ذلـــك اعتمادهـــا

اعل مرفوع �عامل لفظي هـو الفعـل "جـا" مثلـه مثـل الجملـة فـي الفصـحى مثل:(جا لولد) الولد ف

  بتداء. ال(لولد مر�ض) الولد مبتدأ مرفوع �عامل معنو� هو ا

  ف�قولون: ،والتأنیث ،سم�ة في التذ�یرإلتكون المطا�قة في الجملة ا

  جنان �عید والدار قر��ة.  -

  و��ون الخبر مفرًدا أو ش�ه جملة مثل:

  د. اإلمام في المسج -

  و�م�ن أن ��ون جملة فعل�ة مثل:

  طلعوا الش�ان لجبل.  -

الخبـر لنسـ�ة  1من ذ�ر المبتدأ ثـم الخبـر، وقـد یتقـدم ،واألمثلة التي ذ�رناها تلتزم الرت�ة العاد�ة

  الجملة ف�قال: 

  عنده نخل �ثیر.  -

ـــةو  ـــة الجزائر� ـــه �م�ـــن القـــول أن العام� ـــة فـــي العر�Eـــة  ،عل� ـــنفس ترتیـــب الجمل تخضـــع ل

والتقالیــد، التــي یلتزمهـــا  ،وقــد جــرت العام�ــات أ�ضــا علـــى مجموعــة مــن القواعــد«، 2حىالفصــ

  .3»ستفهام والتمنيالواستعماالته، ومن أمثلة ذلك حاالت النفي، وا ،المجتمع

  

                                                           

  .82نفسه، ص -  1

  .49سهام مادن، الفصحى و العام�ة وعالقتهما في استعماالت الجزائر�ین، ص -  2

3  -c، 225،ص 1984، 4شاهین عبد الصبور، في علم اللغة العام، مؤسسة الرسالة ،بیروت .  
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  أدوات االستفهام: �

تستعمل أداة االستفهام في العام�ة وغال�ا ما تحتل الصدارة في الجملة غیر أنها لم 
  :والنون فأص�حت ،وسّ�نت ال�اء ،ا الصح�ح، فاستبدلت الهمزة �الواوتحافP على رسمه

  .1و�ن         أین 

  �ما أشار عبد المالك مرتاض إلى استعماالت االستفهام �الع�ارات التال�ة: 

  .2(أش... وعالش...فاش.. ��فاش... وقتاش ...قّداش)         

حـــذفت ال�ـــاء مـــن "أّ�"  ثــــم (واش) نحتـــت هـــذه الع�ـــارة الفصـــ�حة مـــن "و أ� شـــيء؟" 
أما الهمزة من شيء فلم یلتفتـوا إلیهـا... فأصـ�حت الع�ـارة (أش) وحـین  ،حذفت ال�اء من شيء

  �معنى ماذا؟ 3یدخلون الواو علیها �حذفون الهمزة تخف�فا فتص�ح (واش)
بل هو ظاهرة لغو�ة موجودة في �ل اللغات، ألنـه  عامـل  والنحت ل�س مقصوًرا على العام�ة،

  عوامل التوسع اللغو� المؤثرة في اللغة. من
والنحت في  ،إذا براه وهذب سطوحه ،والعود، ومعناه البرّ� �قال نحت الخشب

    من مجموع حروف �لماتها �لمة فهذه  ،أو جملة فتنزع ،االصطالح: أن تعمد إلى �لمتین
  . 4تدل على ما �انت تدل عل�ه الجملة نفسها

وقــد أشــار لــذلك عبــد المالــك  ،ین) أصــلها مــن أیــن حــذفت النــون و�ــذلك �النســ�ة لــألداة (منــ -
  مرتاض �قوله" نحتت من ع�ارة من أین جئت؟" فأصل(منین) من (أین)

                                                           

  .13قارEة في لغة الشعر الشعبي ،صعلي بولنوار، م-  1

2 -Tapiéro.N (1965) Manuel d’arbre Algérien,Etudes Arabes et islamqiues librairie 
Cklinksieck, 2eme  édition, P 12. 

  .11عبد المالك مرتاض، العام�ة الجزائر�ة و صلتها �الفصحى، ص -  3

 34،ص1983، �1، دار األندلس للط�اعة والنشر والتوز�ع،بیروت،cأحمد عبد الرحمان حماد، عوامل  التطور اللغو  -  4
.  
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  (و�ن) �ستفهم بها الم�ان. 

  1»لماذا؟« و�فید معني» على أ� شيء«(عالش) تر�یٌب منحوت من 

 :  أدوات النفــــــــــي �

  بB الفعل و(الشین) التي تلحB �آخره �قولكأما �النس�ة للنفي (ما)التي تس      

  .3،فنحتت هذه الع�ارة  من "ماعند�  شيء"2"ماجاش أو ماعند�ش" 

داة النفـي، للداللـة علـى النفـي علـى اللغـة أبنها�ـة الفعـل الواقـع �عـد  )الشین(وال �قتصر إلحـاق 
ن هـذه الصـ�غة مـن العام�ة الجزائر�ة فقC بل أنها ظاهرة موجودة  في جل األقطار العر�Eة، أل

  .4لهجة قد�مة"

  :الحروف أو التحوالت األبجد*ة �

  تمتاز �القوة، ألجل هذا اهتمت بها  ،: تعد الهمزة من األصوات الساكنة الشدیدةالهمزة 
   5العامة وأنبتتها في مواطن ل�ست أصیلة فیها، فحذفوها في مواطن دعت الضرورة لذلك.

ر الهمزة هذا، قد بلغ أ�عد مما بلغـه الشـرق ذلـك أن فإن تطو  ،أما في لهجات المغرب العرEي«
، وقــــد ذ�ــــر ول�ــــام 6»و�ــــادت تضــــمحل تمامــــا مــــن اللغــــة Phonèmeالهمــــزة لــــم تعــــد صــــوتا

أن الهمزة في اللغة الشعب�ة تسـقC تمامـا، أو تعـوض بنصـف حر�ـة أ�  W.Marçaisمارسي

                                                           

  .12عبد المالك مرتاض، العام�ة الجزائر�ة وصلتها �الفصحى، ص -  1

  .202، ص 1998عبد العز�ز مطر، لهجة البدو في إقل�م ساحل مرEوc دراسة لغو�ة، دار الكتاب العرEي، القاهرة،-  2

  .13جزائر�ة وصلتها �الفصحى، ص عبد المالك مرتاض، العام�ة ال -  3

  . 242، ص 1965إبراه�م أن�س، اللهجات العر�Eة، المط�عة الفن�ة الحدیثة، مصر،  -  4

  .12علي بولنوار، مقارEة لغة الشعر الشعبي، ص-  5

  .29مختار نو�وات ودمحم خان، العام�ة الجزائر�ة وصلتها �العر�Eة الفصحى، ص-  6
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االت التــي تطــرأ علــى وقــد أشــار الســیوطي إلــى الحــ 1بــواو أو ب�ــاء �مــا فــي اللهجــات الشــرق�ة ،

لمــا �ــان الهمــز أثقــل الحــروف نطقــا وأ�عــدها مخرجــا،  تنــّوع العــرب فــي تحف�فــه  « الهمــزة �قولــه
  .2»و�انت قر�ش والحجاز أكثرهم له تخف�فا

ومـــن ذلـــك قرئـــت اآل�ـــات اآلتـــي ذ�رهـــا بتخفیـــف 3بینمـــا ثبـــت عـــن الحجـــاز�ین تســـهیل الهمـــزة "
  همزاتها في �لمة "الذئب"

  4»  یـبُ الذّ  هُ ـلَ اكُ *َ  نْ أَ  ـافُ خَ أَ وَ « 

  5» یبُ الذّ  ـهُ لَ كَ ـن اَ ئـوا لالُ قَ « 

إن المیــل إلــى التســهیل ظــاهرة عامــة فــي معظــم اللهجــات العر�Eــة وال ســ�ما فــي لهجــة 
أم اســما �حیــث تحــذف األلــف  ،ســواء �انــت وصــفا ،ومــا شــابهها ،قــر�ش، وتســهل همــزة فعــالء

  صحرا ←صحرة   ←صحراء  وتعوضان �التاء آخرا مثل:    ،فیها والهمزة
  خضرا6 ←خضرة    ←خضراء                                       

                                مثل          همال الهمزةإ •
ادو   ←  دواء  
  هوا  ←  هواء
  شتا  ←  شتاء

                                                           

األصوات العر�Eة،ترجمة صالح القرماد�،مر�ز الدراسات و ال�حوث ول�ام مارسي، دروس في علم -  1
  .63، ص1966االجتماع�ة،تونس،

  .98، ص1974، 1جالل الدین السیوطي، اإلتقان في علوم القرآن، الهیئة المصر�ة العامة للكتاب، مصر،ج -  2

3  - c ،84ص ،1980، 8ص�حي صالح، دراسات في فقه اللغة، دار العلم للمالیین،  بیروت.  

  .13سورة یوسف، اآل�ة  -  4

  .14سورة یوسف، اآل�ة -  5

  .46عبد الحB زر�وخ، الخصائص الش�ل�ة، للشعر الملحون الصوفي في شمال الغرب الجزائر�، ص-  6



 

115 

  مثل   ز�ادة الهمزة •
 أمضفر  ←  مضفر
  َأْجَمر    ←  َجْمرٌ 

  مثل     

  ر�ان أتفجر في لوراس أبدا الب  

  وس�نت فاء الفعل، واألصل "بدأ" ،أبدأ : فعل ماض ز�دت الهمزة في أوله

 تحو�ل الهمزة الي ال�اء مثل بدینا بدل بدأنا   •

 و�ن  ←تبدل الهمزة �الوار مثل أین  •

أشــر�فة  " أشــر�فة" اســم یــدل  ←ســماء العلــم مثــل شــر�فة أز�ادتهــا فــي �عــض  •

 واألصل "شر�فة". ،على مؤنث

   :همزة في أول حروف العطف مثلز�ادة ال •

 هما سهرو أو شعبنا �اقي �حلم           

  نالحP ز�ادة الهمزة قبل واو العطف  •

 ز�ادة الهمزة في أول �عض حروف الجر . •

  أعلى . ←مثل  على 

 احنا . ←ز�ادة الهمزة في أول �عض الضمائر  مثل نحن   •

 حذف الهمزة . •

 بوه . ←حذفها في أول الكلمة  أبوه  •

 بوك . ←المضافة مثل أبوك  األسماءفها في حذ •

 بو عبد هللا . ←والكنى مثل أبوعبد هللا  ،حذفها في األلقاب •

 نتم . ←الضمائر أنتم  •

 مومن. ←حذف الهمزة في وسC الكلمة  مثل مؤمن  •

 ساْل. ←حذف الهمزة في وسC الكلمة و في أولها مثل إسأل  •
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 حمد . ←سماء  أحمد ألحذفها في ا •

 جار و المجرور  مثل:حذفها من ال •

 لینا  ←إلینا                         

  لیها  ←إلیها                    

  أهو �شعر  ←تحو�لها إلى واو العطف مثل:  هو �شعر   •

 تبدل الهمزة �ال�اء في أول الفعل المضارع : •

 إ�حس                    ←ُ�حُس                              

  إكون  ←َ��ونُ                              

  إراجع ←ُیراجع                      

  :الفاعل من ثالثي أجوف مثل اسمتبدل إلى �اء إذا �انت عینا في  •

 جا�ع    ←جائع                     

  خاین  ←خائن                 

  1خایف  ←خائف                 

 الفاعل مثل: في األفعال الماض�ة المسندة إلى الضمیر •

 بدیت  ←بدأت                    

  قر�ت ←قرأت                

والحدیثة وذلك طل�ـا  ،وظاهرة إبدال الهمزة �اء معروفة في أغلب اللهجات العر�Eة القد�مة منها
  2للخفة 

 إذا �انت أصل�ة في أول الكلمة مثل ،�ما تبدل واو في �ثیر من الكلمات •

 وذن ←ذنأ                   

                                                           

  . 31نو�وات مختار و دمحم خان، العام�ة الجزائر�ة وصلتها الفصحى، ص-  1

  .244إبراه�م أن�س، اللهجات العر�Eة، ص  -  2
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واإلبـدال فــي  ،وتقلیـل الجهــد فـي األداء ،إلبـدال ظـاهرة لغو�ـة تتعلــB �ـالتخفیف الصـوتي  ا

تخذه عوضا وخلًفا لـه أمـا االلغة جعل الشيء م�ان شيء آخر، أبدل الشيء �غیره ومن غیره  

اصــطالًحا فهــو وضــع حــرف غیــر أصــلي  فــي الكلمــة م�ــان حــرف آخــر مــن األصــول بهــدف 

  وتسییره على اللسان من غیر إدغام . ،طBوسهولة الن ،التخفیف

والدارجــة الجزائر�ــة، بــدلت فیهــا حــروف �طر�قــة حــرة تكــاد تكــون مطلقــة، فحلــت حــروف 

Bفي �ثیر من األلفا[ وهذا راجع إلى میل العامة لتسهیل النط I1م�ان أخر    

 حذف التاء.  •

  عندما �قع في آخر الكلمة مثل: ،غال�ا ما �حذف حرف التاء
  لمعر�فا ←المعرفة             

  لعر�Eا  ←العر�Eة             
  الروم�ا ←الروم�ة             

 عال�ه ←تحول التاء إلى هاء : عال�ة  •
  نجمه ←نجمة          
  هارEه ←هارEة           

  أصلها مقسمة ←متقسما   :ز�ادة التاء في �عض الكلمات •
  صلها بینهم أ ←بیناتهم :  ا في ظرف الم�ان ـــــــــإضافته  •

 أصلها ُمْسَتِفیدْ ←ْمَفیْد    :ات ــــــــــها في �عض الكلمــــــــــــــــــــــــــــــــحذف •
 توب  ←تحول الثاء إلى تاء مثل:    ثوب  •

  تم ←ثم                              
 فوم  ←تحول الثاء إلى فاء  مثل:   ثوم  •
 مطر  ←تحول التاء إلى طاء مثل:   متر  •

  لطر  ←لتر                              
 فدق  ←فتB      تحول التاء إلى  دال مثل : •

                                                           

  .244، ص سهنف -  1
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    والطــــاء مجهــــور عنــــد القــــدماء  ،وســــبب ذلــــك أن التــــاء صــــوت أســــناني لثــــو� مهمــــوس
ومخرجهما واحـد غیـر أن الطـاء صـوت مطبـB مسـتعل مفخـم، والتـاء مرققـة فلمـا جـاوزت التـاء 

  .1بها فنطقت طاء لالنسجام الصوتي الراء تأثرت  يصوتا مفخما،وه

 السین من الحروف التي غال�ا ما تتحول إلى الصاد مثل : •
 �صوق ←�سوق                              

  لصار ←ال�سار                          
  الصور  ←السور                          

 الماز  ←تحول السین إلى زا�  مثل الماس  •
  زرداب  ←سرداب                         

 حرف الشین في �عض الحاالت ینقلب سینا مثل  •
 السجرة   ←الشجرة                                
  أسج�ع ←شجاع                               

والسین والشین �الهما صوت رخو مهموس مع تقارEهما في المخرج فجاز إبدال أحدهما  «
  .2»مع اآلخر 

 Pالسین صاًدا غال�ـا مـا ��ـون فـي الكلمـات التـي ��ـون فیهـا حـرف مـن و�الح Bأن نط
وذلـك ل�حـدث  ف) ومعهـا (الراء)غیـر الم�سـورة-غ-حروف اإلط�اق أو حـروف االسـتعالء (ع

  .  3اإلنسجام الصوتي بین هذه الحروف
 القا�ة  ←تحول الغین إلى قاف  الغا�ة  •
 أصلها نلمس   ←حذف الالم مثل  نمس •
 سنسلة   ←إلى نون مثل سلسلة  تحول الالم •
   ڨتحول القاف إلى  •

                                                           

  . 35نو�وات مختار و دمحم خان، العام�ة الجزائر�ة وصلتها �العر�Eة الفصحى، ص -  1

  37نفسه ص -  2

  .64، ص1977القاهرة،  سیبو�ه الكتا�ة تحقیB وشرح عبد السالم هارون، الهیئة العامة للكتاب، مصر -  3
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  مح ڤ ←قمح                              
  نطرة ڤ ←قنطرة                              

  فنجال  ←وم�ما  فنجان  ،تحول النون الما •
  قسمطینة  ←قسنطینة                         

  الناف�ة: "ال"حل محل حرف الم�م : �ستعمل للداللة على ص�غة النفي، ف� •
  ماتعرف ← ال تعرف                      

 تستعمل الم�م �معنى "الّذ�"   •

  ما تفید الذ�  ←مثل  تعرف ما ا�سوس الملح       
 تحول الم�م إلى واو :  •

 أنتوما  ←أنتم       

 تستعمل الم�م �معنى ل�س  •

  ماف�ه ع�شة  ←ل�س ف�ه ع�ٌش  

 ز�ادتها في �عض الكلمات  •

  أصلها عنید  ←ْمَعنَّْد    

  حرف النون : •

 أصلها بیننا   ←حذف النون  ِبینَّا •

  حرف الواو : •

 تبدل الواو �الهاء   •

  أصلها طائره  ←طْیرُو      

  أصلها جماعته  ←جماعتو      

 ز�ادة الواو في �عض الضمائر  •

  أصلها نحن  ←نحنو       

 سماء المجرورة ألز�ادة الواو في آخر ا  •



 

120 

  أصلها ��ال�ه  ←البو مثل: ��

  أصلها �سالحه  ←�سالحو       

 ز�ادة الواو في �عض الكلمات  •

  أصلها غدا  ←غدوه           

  حرف ال�اء : •

  إضافته لحروف الجر  •

  أصلها �ك  ←ب�ك       

  أصلها �ه   ←ب�ه       

 �ضاف للضمائر •

  َأَناَ�  أصلها  أنا  

  أنتا�  أصلها  أنت 

  أحنا�ا أصلها نحن  

 �ادتها ل�عض الكلمات ز  •

  أصلها جهة  ←جیهة  

 انابتها عن �عض الحروف  •

  د�مة أصلها دائما 

  الذیب أصلها ذئب 

 حذف الفاء مثل : •

 نص  ←نصف     

 تحول الج�م إلى دال مثل: •

  دزایر  ←جزائر 

 تحول الج�م إلى زا�  •

  زوز  ←زوج 
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 تحول الذال إلى دال مثل:   •

 هدا  ←هذا    

  د�ح ←ذ�ح    

  الدال إلى تاء تحول  •

  زغرتت.  ←زغردت  

 ز�ادة همزة القطع في أولها فتتحول من  •

  أعلى . ←على       

�تا�ـة حــرف الجر(علــى) دون األلــف المقصــورة مـع فــتح العــین وتســ�ین الــالم   •

  َعْل لوطان . ←على األوطان 

 حذف الالم و األلف المقصورة من على  •

  أصلها على الفائدة. ←احوس عالفایدة    

 ا حرف الجر"من" فقد تغیر �فتح الم�م وس�نت النون فأص�ح أم •

 َمْن بدًال من "ِمَن".  

 و تكتب "من" بز�ادة همزة القطع في أولها مع تس�ین الم�م، فتص�ح  •

 " أمن " بدال من " من"  .   

 وقد ز�دت الهمزة لـ حرف الجر"مع" وس�نت الم�م فأص�ح  •

 " أْمع " بدال  من"مع "    

 إلى" حذفت منه الهمزة واأللف المقصورة   حرف الجر " •

 أصلها  إل�ه، لي ←ل�ه ، ل�ا    

  نا  حیث حذفت الهمزة فأص�ح نا بدال من أنا  ←: الضمیر أنا  الضمائر •

  نحن  ←أما الضمیر نحن حذفت النون األولى وأش�عت النون الثان�ة حنا 

  نحن. ←�ما  قد تضاف األلف في بدا�ة الضمیر حنا : أحنا 
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  سماء ألا •

ســماء اإلشــارة مثــل االســم "هــذا" فــإلى جانــب �تابتــه أ: تســتعمل  ســماء اإلشــارةأ •

ــــه الهــــاء فــــي �عــــض الحــــاالت، فتصــــ�ح ذا للمــــذ�ر وذ�  ،صــــح�حا تحــــذف من

  للمؤنث .

  ذا  ←هذا              

  ذ�  ←هذه             

  :شاع استخدام االسم الموصول  االسم الموصول

  " الذ�" اللي بدال من            

  إضافة إلى �عض االستعماالت اللهج�ة التي درج علیها العامة منها :

  و تعني "حتى" أو" �ي" ←�اه           

  و تعني لذلك  ←یخي           

أنهم ال �ف�ون إدغام المضعف في المواطن الّتي �فك فیها إدغامه، بل ی�قون على هذا  •
 . "شدیت" بدل "شددُت"دغام، مش�عینه  ب�اء ساكنة ف�قولون مثالإلا

 ْخِفیْف –�ثیرا ما تبدأ العام�ة �ساكن، ع�س ماورد في اللغة العر�Eة مثل ْثِقیْل  •

 :�ما في قولهم ،وصوغها في ع�ارة واحدة مختصرة ،اختصار الكلمات •

 �یف أراك  ←"�یراك"          

  تعني إنه   ←راه   
  تعني اآلن  ←ضرك 
  تعني غیر  ←لكان 

  تعني فقC   ←قا 
  تعني �ل  ←اع ڤ

  تعني أص�ح  ←ولى 
  تعني  الشيء  ←والو 
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وهــذا مــا أورده عبــد  ،: �فضــل مــتكلم العام�ــة اســتعمال الجمــع بــدال مــن المثنــىالتثن*ــة •
فقـد خلـت مـن ضـمائر المثنـى  ،خلت اللهجة من أثـر صـور التثن�ـة«العز�ز مطر �قوله 

  .1»ة الصفاتومنفصلة وخلت من اسم اإلشارة للمثنى وخلت من تثن� ،متصلة
اسـتعمال العامــة لقـرائن خاصــة للــزمن المضـارع " ففــي العام�ــة نجـد قــرائن خاصــة   •

 تدل على الزمن المستقبل تتمثل في الفعل "راح" ومثال ذلك: 

 جاءت  �معنى "سوف". 2راح �اكل أ� س�أكل " وراح التي تدل على المستقبل"

لمالــك مرتــاض أن العامــة أورد عبــد ا: اســتعمال العام�ــة لتراكیــب خاصــة لإلضــافة  •
ال �صطنعون اإلضـافة العر�Eـة الم�اشـرة، بـل یتصـلون لإلضـافة عـن طر�ـB، "أنتـاع" « 

 ».أو "د�ال" فع�ارة "�تابي" �عبرون عنها �قولهم "الكتاب انتاعي

 

اللهجــات العر�Eــة الحدیثــة «قــول مرتــاض حینمــا قــال  Hilippe Marçaisو قــد أكــد
  .3»ارة اإلضافةتبتعد عن العر�Eة الفصحى في ع�

وEـــین  ،وخالصـــة القـــول أن هـــذا الـــذ� نجـــده مـــن ظـــواهر العام�ـــة، ونســـم�ة فـــوارق بینهـــا
ورEمــا �ــان مــن غیــر اإلنصــاف أن نســمیها فــوارق «الفصــحى، لــ�س فــي الحــB فــوارق بینهمــا، 

،ال بینهـا 4»وEـین لغـة الكتا�ـة والتـدو�ن ،ننا نلحـP أنهـا تفـرق بینهـاألً ونحن إذا سمیناها فوارق، ف
  ولهجات. ،وفي شمولها لما جرI على ألسنة العرب من لغات ،Eین العر�Eة في معناها العامو 
  

                                                           

  .337ة ،ص عبد العز�ز مطر، لهجة البدو في إقل�م ساحل مرEوc دراسة لغو� -  1

2 -Haudras 1987 précis de grammaire arabe africaine et coloniale, paris, France, p 57 . 

3 -Marçais Philippe (1936) Remarque sur un fait  syntaxiques du parler arabe d’el Milia, 
société historique, Algérienne , Alger, p1. 

  .176،ص  1986لغة العر�Eة ،منشورات م�ت�ة اآلداب، القاهرة، محمود ت�مور، مش�الت ال-  4
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 شVال*ة تدو�ن لغة النص األدبي الشعبي   إ .3

 عر�Eة من ،سبB لنا الحدیث عن ظاهرة تعدد اللغات في الجزائر لقد   

والعام�ة ، فصحىوفرنس�ة، فالجزائر بلد یتسم �الثنائ�ة اللغو�ة بین العر�Eة ال ،وأماز�غ�ة

ألفا[ �ثیرة �ان العوام ال «و�اإلزدواج�ة بین لغتین مختلفتین، والجدیر �الذ�ر أن هناك 

یبرحون �ستعملونها في مواقف ح�اتهم المختلفة، استعماال فص�حا بدون إدخال أ� تغییر في 

عل�ه في  ولذلك ی�قون  ،والنطB، ومعظم هذه األلفا[ ثالث�ة، والثالثي مما �سهل نطقه ،الش�ل

  .1»فال �غیرون من أمره شیئا ،أحوال �ثیرة

فاللهجــــات العر�Eــــة ل�ســــت أشــــ�اال فاســــدة مــــن الفصــــحى، ولكنهــــا ألســــنة تفرعــــت عنهــــا 

وتــأثرت فــي تكو�نهــا �عــدة ألســنة أخــرI، وذلــك �عــد خروجهــا مــن شــ�ه الجز�ــرة العر�Eــة، وف�ــرة 

لح�ــم علــى �ــل مــا تغیــر فســاد اللحــن هــي ف�ــرة ســائدة منــذ عصــور، �حیــث �میــل النــاس علــى ا

وفســاد لكـن الحق�قــة  زدهــار اللغـة العر�Eــة �أنـه إنحطـاc ،اوصـار مخالفـا لمــا ورث عـن عصـر 

وأن  ،أن األشـــ�اء مــــن حولنــــا تتحــــول عبـــر التــــار�خ، ولهــــذا یجــــدر بنـــا أن نــــدرس هــــذا التحــــول

وذلـــك بتت�ـــع ظـــاهرة  ،نســـتن�C ســـبب التغییـــر وهـــذه �انـــت مهمـــة علمـــاء اللســـان عبـــر العصـــور

وحتمــي، فــال توجــد لغــة  ،تطــور التــار�خي للغــات ال�شــر�ة ، إذ أن تغیــر اللغــات أمــر طب�عــيال

ثم استطاعت أن تستمر عبر التار�خ، دون أن �طرأ علیها التغییـر، ولعـّل  ،ظهرت في زمن ما

ما مّیز اللغة العر�Eة هو �ونها لغة ُزِوَدْت بنظام �تا�ـة، وEجهـاز متكامـل مـن األدوات النحو�ـة 

جم�ـــة، التـــي ضـــ�طت قواعـــد اســـتعمالها، وحتـــى إن تغیـــر شـــ�لها المنطـــوق �ح�ـــم مـــرور والمع

الـزمن، فـإن شــ�لها الم�تـوب �قـاوم التغیــر، حتـى ی�قـى التــراث الثقـافي الـذ� تحملــه فـي متنــاول 

هـو الـذ� صـان  ،ال�شر�ة عبـر العصـور، ذلـك أن الـنص الـدیني المقـدس الـذ� جـاء ناطقـا بهـا

  اومة عوامل التغییر. وساعدها على مق هذه اللغة

                                                           

  .9ص ،عبد المالك مرتاض، العام�ة الجزائر�ة و صلتها �الفصحى-  1
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�عــود إلــى ماقبــل اشــتراك لغاتهــا المتفرقــة فــي لغــة  وممــا ال شــك  ف�ــه أن  للعر�Eــة تــار�خٌ   
والشـعراء فـي الجاهل�ـة أوال، واسـتعملتها قبیلـة قـر�ش وسـوقها  ،سـتعملها الشـعراواحدة فصحى، 

حــت أمامهــا اآلفــاق  وحضــارته، التــي فت ،ودولتــه ،التجار�ــة واألدب�ــة... ثــم ز�اهــا القــرآن الكــر�م

والتقعیـــد...ولعل العامـــل األساســـي الـــذ� ســـاعد علـــى  ،واإلصـــالح ،رح�ـــة واســـعة مـــن التقـــو�م
توحیــد المشــترك اللهجــي للق�ائــل العر�Eــة، هــو وجــود جــذور واحــدة مشــتر�ة بــل واحــدة موحــدة. 

ات نتهــت مــع تشــتت الق�ائــل وانتشــارها فــي األقــال�م والجهــات، إلــى تعــدد لهجــي �عوامــل وتــأثیر ا
الــزمن واإلنســان والجغراف�ــة، وعنــدما نــادوا �الوحــدة ، وجــدوا المهمــة لــذلك ســهلة، ألن المشــترك 

من المختلف الطـارp، وذلـك دون أن یـزول هـذا األخیـر... خاصـة �عـد أن  المت�قي، �ان أكثر

 والمحافظة عل�ه، وذلك �انتشـار تلـك الق�ائـل نفسـها مجـدًدا والتـي ،أعید ترسیخه، بإعادة إنتاجه

أو لهجتها خـالل عمل�ـة الجمـع،  و��ـاد جم�ـع ال�ـاحثین المعاصـر�ن عرEـا  ،لم تؤخذ منها لغتها

عتمــدوا  لغــات ق�ائــل ا وأجانــب ��ــررون مــا رواه الــرواة األقــدمون للعر�Eــة مــن أنهــم عنــد الجمــع، 

�عینها لم تتجـاوز السـت، فـي المقدمـة منهـا �انـت قـر�ش، ثـم توقفـوا دون االسـتمرار فـي الجمـع 

وتبو��ا وتقعیـدا معجم�ـا  ،ل�ع�فوا على المجموع المنجز ترتی�ا ،تصف القرن الثاني الهجر�)(من

 Iذلـك ألن قصــدهم تحدیـد المســتو ، Iــذلك أهملـوا تــدو�ن اللهجـات األخــرEونحو�ـا ثــم �الغ�ـا، و

قتصــار واعترفــوا �ــه فــي القــرآن والشــعر الجــاهلي، جعلهــم یتشــددون فــي اال ،اللغــو� الــذ� رأوه

اســـتمروا بـــذلك مخلصـــین لمـــا نـــدبوا أنفســـهم عل�ـــه، مـــن تت�ـــع للمســـتوI الـــذ� اعتبـــروه و  ،علیهـــا

عامـــا مشـــتر�ا، ثـــم التقعیـــد إلـــى أقطـــار المعمـــورة خـــالل الفتـــوح ، وEـــذلك  اً فصـــ�حا، أ� وســـ�ط

أو �غیرهــا  ،حافظــت علــى لغتهــا الخاصــة (لهجتهــا) وطورتهــا وتطــورت معهــا، ســواء �الفصــ�حة

بهـا أو اسـتقرت فیهـا، وهـذه اللهجـات اإلقل�مـة الیـوم، هـي مـن التـي مـرت  ،من لغـات األراضـي

  .1أو "سقوc "في تلحینها" ،تلك أساسا، ال من انحراف عن الفص�حة

                                                           

 ،c1،1الدار الب�ضاء،المغرب،ج أنظر، عبد الصمد بلكبیر، شعر الملحون الظاهرة و دالالتها، مط�عة النجاح الجدیدة،-  1

  .68، ص  2012



 

126 

أن اللهجــات العر�Eــة هــي أجــزاء « ولــذلك فقــد اعتبــر �عــض اللغــو�ین العــرب فــي القــد�م 
Bـة، و ذلـك �عتبـر المعنـي العمیـ�Eاأل�عـد للقـراءات السـ�ع  والداللـة ،متكاملة فـي بن�ـة اللغـة العر

.. وثمـــة .أو العشـــر للقـــرآن، فـــذلك  اعتـــراف "مقـــدس" بوجـــود لهجـــات تختلـــف عـــن لغـــة الكتا�ـــة
التــي لــم �عتــرف بهــا  ،�ــذلك فــي الــنص القرآنــي أمثلــه متعــددة لــورود �لمــات مــن لغــات العــرب

  .1»�لغة فص�حة 
دق�قــــة لة الأولعــــل الكاتــــب المصــــر� حنفــــي ناصــــف هــــو أول مــــن ن�ــــه إلــــى هــــذه المســــ

والحاسمة...وذلك حین �شف عـن �ـون العام�ـات العر�Eـة المعاصـرة (ومنهـا لغـة الملحـون)هي 
استمرار تار�خي للهجات الق�ائـل العر�Eـة القد�مة...وEـذلك فـتح �ا�ـا لـم یدخلـه �عـده سـوI القلیـل 

ال تكــون ف�ــه الــدارجات الوســ�طة أو الحدیثــة، انز�احــا  ،لألســف، �ســمح بــدرس جدیــد للموضــوع

أو لحنــا، فقــC للفصــ�حة المقــررة، بــل أختــا شــق�قة لهــا، أو جــزاًء منهــا م�مــال، ممــا  ،إنحرافــاأو 
  2.یجب اعت�اره اللغة العر�Eة، التي تشمل الفص�حة وغیرها من اللغات المواز�ة أو المجاورة"

ال انحرافــا، وهــو فــي الكثیــر  ،و عــامال مــن عوامــل التطــور اللغــو�  القــد �ــان اللحــن إذن مظهــر 

ووقـــع اإلحت�ـــاج إلـــى إعـــادة  ،أو همـــش ،أو اســـترجاع لقـــد�م لغـــو� أهمـــل ،�ضـــا محافظـــةمنـــه أ
  3.استعماله وتعم�مه"

دون أن �سـجل هــذا التطـور، غیـر أن مصـنفي �تـب اللحــن  ،وتتطـور ،فالعر�Eـة ظلـت تتغیـر« 
  .4»وخطأ ،ال بوصفه �ذلك، وٕانما بوصفه لحنا تناولوا ذلك التطور
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 ،واعتبــرهم الســبب فــي عرقلــة التــار�خ العرEــي ،اللغــةوقــد ثــار تمــام حســان ضــد علمــاء 

عرقلــوا التــار�خ العرEــي، و الــذین لــوالهم لكانــت العر�Eــة الیــوم  علمــاء اللغــة أولئــك، فقــد« �قولــه 

    ،1»على صورة أحدث عهًدا في التار�خ 

وEخاصــة الــنص الشــعر� منــه   ،أن الــنص الشــعبي ،ولهــذا أصــ�حنا نــدرك تمــام اإلدراك

  ا�ا عدة أهمها :أص�ح �طرح قض

ودالالت  ،أو جوهر�ــة، فــي أ�ــة معالجــة لنصوصــه ،وهــي قضــ�ة محور�ــة ،قضــ�ة اللغــة

وأساســا مــادة لغو�ــة، ینتجهــا الشــاعر وتفــرض حتمــا  ،لغتــه وأســلو�ه، ذلــك ألن الشــعر هــو أوال

قوانینهــا فــي إبداعــه وقــد تطرقنــا فــي فصــل ســابB إلــى انتقــال الــنص مــن الشــفه�ة إلــى الكتا�ــة 

عــن الك�ف�ــة المناســ�ة لتــدو�ن الخطــاب الشــفو�؟وهل وفــB المــدونون فــي ابتكــار لغــة  وتســاءلنا

  م�تو�ة تعبر عن اللغة الشفه�ة؟

من دون شك أن الشعراء لم �عرفـوا الكتا�ـة �نظـام للتواصـل، فلطالمـا لجـأوا إلـى الـذاكرة 

ا فـي الروا�ـة و�تناقلونها ج�ال �عـد جیـل، وقـد ن�ـغ بیـنهم أفـراد تخصصـو  ،یختزنون فیها أشعارهم

أصــ�ح یتمتــع �ــالوعي الــذ�  ،وأتقنــوا فــن شــد الجمهــور إلــیهم، إال أن الشــاعر الشــعبي ،واإللقــاء

حما�ة لها من السرقة والتحر�ـف  ،أو دواو�ن ،وٕاخراجها على ش�ل �تی�ات ،یؤهله لط�ع أشعاره

  التدو�ن. ونقلته من الشفاه�ة إلى ،ندثار، إ�مانا منه أن الكتا�ة هي التي أنتجت النصالوا

�رمـز  ،ملسو هيلع هللا ىلص ولقد ذ�ر هللا س�حانه وتعالى لفـP القلـم فـي أول سـورة نزلـت علـى سـیدنا دمحم

ألن الكتا�ــة أ�قــى أثــرا مــن المنطــوق الــذ� یــزول،  ،2»الــذ� علــم �ــالقلم « للكتا�ــة، وذلــك �قولــه 
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"          Pوقــالوا القلــم أ�قــى  بینمــا الم�تــوب ی�قــى راســخا مــع مــرور الــزمن، حیــث قــال الجــاح
  .1واللسان أكثر هذرا" ،أثرا

ـــدور  ،لقـــد أدر�ـــت الثقافـــة األور�Eـــة مـــن خـــالل الحفـــر فـــي تراثهـــا، �مختلـــف توجهاتـــه ال
ال �ســتط�ع العقــل  ،و�أنــه مــن دون الكتا�ــة«الحاســم للكتا�ــة فــي تغییــر شــ�ل الــوعي اإلنســاني 

رس الكتا�ـة؛ بـل حتـى فـي حالـة الكتابي أن �ف�ـر علـى النحـو الـذ� �فعلـه لـ�س فقـC عنـدما �مـا
  .2»إنشائه أف�اره على نحو شفاهي

ومقــروء، برســم اللغــة  ،�ط�عــه إلــى إنتــاج م�تــوب ،إن إم�ان�ــة تحو�ــل �ــل إنتــاج شــفو� 
وهــي قــراءة نــص  ،التــي تســعى إلـى تــدو�ن لغــة منطوقــة، یترتـب عنهــا مســألة شـائ�ة ،الفصـ�حة

  شعبي ملحون من نصوص م�تو�ة.

  الذ� تكتب �ه اللغة الفص�حة آداء لغة الشعر الشعبي؟ ،فيفهل یؤد� الرسم الحر 

�حـــتم المـــرور مـــن الشـــفه�ة إلـــى  ،التـــدو�ن عـــن طر�ـــB النســـخ«و�مـــا أســـلفنا ســـا�قا أن 
والسـماع، إلـى نظـام یرتكـز علـى  ،الـذ� �عتمـد الكـالم ،نتقال من نظـام التواصـلالكتاب�ة أ� اال

ألحرف العر�Eــة؛ علمــا أن العر�Eــة لغــة قائمــة النسـخ والقــراءة، و�قتضــي النســخ تطو�ــع الكتا�ــة �ـا
ـــــة ،علـــــى قواعـــــد النحـــــو ـــــة اللهجـــــة العام� ـــــى �تا� وأصـــــواتها المغـــــایرة  ،بلحنهـــــا ،واإلعـــــراب، إل

مثـــل  ،وخصوصــ�اتها المحل�ـــة، مــن ذلـــك آداء أصــوات غیـــر موجـــودة فــي مـــتن تلــك األحـــرف،
ـــزا� المفخمـــة" و"القـــاف البدو�ـــة" ـــثال ،الحـــروف المفخمـــة "ال ث نقـــاc التـــي تعلـــو التـــي تكتـــب ب

  ".ڤ" 3»الحرف
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نتقـال الـنص مـن المشـافهة إلــى التـدو�ن صـاحبتها تغیـرات تتعلـB �ــاختالف اإن عمل�ـة  

مـــع إدراك  ،والمعنـــي، فتنحـــرف المعـــاني عـــن أصـــولها، انســـجاما مـــع أســـلوب النطـــB ،المبنـــى

  المفارقة بین الرسمین في الداللة.

إن عمل�ة تحـول الـنص إلـى صـورة «قال حینما ،وقد أید الد�تور أحمد زغب هذه النظرة

أ� حـــدث وحیو�ـــة ،خـــالف  ،ألن الصـــوت حر�ـــة فـــي الزمـــان ،تفقـــده �ثیـــًرا مـــن مزا�ـــاه ،الـــنص

لذلك یرI �عض الدارسـین أن الكـالم الشـفو� قبـل الكتا�ـة  ،الحرف الذ� هو س�ون في الم�ان

  .1»�ان أكثر حیو�ة منه �عد اكتشافها

ال �م�ــن أن �عطینــا  ،�معــزل عــن مبدعــه صــوت�ا ومــن هنــا نقــول أن النظــرة إلــى الــنص

داللـــة �اف�ـــة عـــن تـــأثیر الـــنص حال�ـــا، مقارنـــة �ـــه فـــي وقـــت إبداعـــه، وحتـــى أن التفاضـــل بـــین 

  الشعراء، ��ون على أساس تفاعلهم مع النص، و��ون تأثیرهم في المتلقي ت�عا لذلك.

واالســـتفهام،  ،�التعجـــب ،عالمـــات التنقـــ�C ىولعـــل هـــذا ��ـــون أحـــد أســـ�اب اللجـــوء الـــ«

وهــي بـذلك تنقـل لنــا  ،ومـا إلـى ذلـك !فهـي تحـاول أن تقـول لنــا، أن فـالن سـأل؟ واآلخـر تعجــب

نفعال بذاته، فصورة النص مهما أوتیت من قـوة ال �م�ـن لهـا النفعال ال االصورة مشوهة عن ا

  .2»أن توصل لنا صورة االنفعال

رتجــــال           الیــــث جمال�ــــة ا�عط�ــــه قــــوة ال متناه�ــــة، مــــن ح ،إن ال�عــــد الشــــفو� فــــي الشــــعر

�ضمن التواصـل  ،بداع�ة وطزاجة التعبیر، ومن المؤ�د أن تدو�ن الخطاب الشعر� الشفو� الوا

 ،نقـــل انفعـــال الشـــاعر ،إال أن الكتا�ـــة ال �م�نهـــا �ـــأ� حـــال مـــن األحـــوال ،واالمتـــداد والشـــمول

  والذ� یبرز مدI فعال�ة التواصل الشفو� في بلوغ المقاصد .
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الــذ� ال �ســتوعب  ،ان�شــف قصــور الكتا�ــة فــي نقــل الواقــع اللهجــي المنطــوق  وه�ــذا« 
قواعــده إال أبنــاء البیئــة المحل�ــة �مخــارج األصــوات، وٕادراك مــواطن اإلمالــة(المیل �الفتحــة نحــو 

والخطف(الســـرعة فـــي الكـــالم)  (المـــد فـــي نطـــB الحـــرف) واإلطالـــة الكســـرة و�ـــألف نحـــو ال�ـــاء)
  .1»والقطف (حذف صوت أو اثنین من آخر الكلمة) ین)والوقف (نطB أول حرف �التس�

ـــــا       ـــــا مـــــع مح�طن ـــــي حوارن ـــــر اســـــتعماال ف لقـــــد شـــــ�ل التواصـــــل الشـــــفو�، الوســـــیلة األكث

أن نقــــف وقفــــة تأمــــل فــــي الك�ف�ــــة المناســــ�ة لتــــدو�ن  ،االجتمــــاعي، ولهــــذا أصــــ�ح لزامــــا علینــــا

مــع مراعــاة دقــة  ،مال�ــةوالج ،وطب�عتــه الفن�ــة ،الخطــاب الشــفو�، محــافظین علــى خصوصــ�اته
  لغته.

والدفینـة بداخلـه، �صـدرها �المـا یلـین بهـا مصـاعب  ،�متلك �ل �شر تلك القدرة الهائلـة

والشـعر الشـعبي  ،عمل�ة التواصل، لكن الشـاعر یتمیـز �الموه�ـة، والموه�ـة ال تـأتي لكـل النـاس

خالقــا مبــدعا فـن عســیر، لــ�س �مقــدور أ� شــاعر أن �طرقــه إال إذا رزق قــدرة خاصــة، وخ�ــاال 

 و�نـزٌ ، لثقافـة البلـد حق�قـيٌ  ینقل المشاهد و�طوعها لموهبته فتصیر أقرب إلى الذهن، فهو من�عٌ 

 مـــن أجـــل الحفـــا[ علـــى المـــوروث الشـــعبي، ونشـــر الثقافـــة الشـــعب�ة ،�شـــر� یجـــب االهتمـــام �ـــه

  وتداولها بین الناس. 

P علـــى شـــعبیته      والفنـــي للخطـــاب الشـــعر� الشـــعبي، یجـــب أن �حـــاف ،إن البنـــاء اللغـــو� 

وعدم الح�اد عنـه، ألن محاولـة قولبتـه داخـل إطـار ثقـافي آخـر  ،وذلك �ص�ه في إطاره الثقافي
والجمال�ة، ف�تا�ـة الخطـاب الشـعر� �غیـر لغتـه  ،و�فقده خصوص�اته الفن�ة ،سوف یدمر النص

، �عتبـر واألصـلي ،أو �غیر لهجته األصل�ة، و�صورة عامـة �عیـدا عـن إطـاره التعبیـر� األصـیل

�فقد خصوصیته الكالم�ـة التعبیر�ـة األساسـ�ة، ومـا  ،تغر��ا له، ألن النص أثناء عمل�ة التدو�ن

وا�قاع�ة، وٕاذا فصحت �لمات الخطـاب الشـعر� الشـعبي  ،یتمیز �ه من ممیزات دالل�ة صوت�ة
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ع وأنتجتـه، وٕاذ خضـ،فإن هذا الخطاب �ص�ح غر��ا في ش�له التعبیر� عن الترEـة التـي أنبتتـه 

ومــا تتطل�ــه لغــة الخطــاب  ،والصــرف ،الخطــاب الشــعر� الشــعبي فــي تدو�نــه إلــى قواعــد النحــو
والدة نــص جدیــد  ،فإنــه ینســلخ مــن شــعبیته، أو یترتــب عــن هــذا التعــدیل ،الرســمي مــن أســالیب

وعلــى هــذا األســاس  ،�عیــد �ــل ال�عــد عــن الــنص األول، قــد �حمــل ف�ــرا جدیــد و ثقافــة جدیــدة
  .  ىوهذا المعن ،أن �حافP على هذه الصورة ،الشعر� الشعبي یجدر �المدون للخطاب

إن هــــــــذه المنهج�ــــــــة فــــــــي التــــــــدو�ن، تفقــــــــد الــــــــنص الشــــــــعبي أهــــــــم وظائفــــــــه التعبیر�ــــــــة               
تخص �تا�ة نص شعبي حسب ما تقتض�ه قواعـد الكتا�ـة  ،والشاعر�ة، فهي ل�ست عمل�ة تقن�ة

فـــي إطـــاره التعبیـــر�  ،ى الـــنص الشـــعبيوالصـــرف، بـــل تكمـــن فـــي الحفـــا[ علـــ ،وقواعـــد النحـــو
ال  ،أن المحافظة على الخطاب الشعبي الشـفو�  ،الشعبي، ولهذا یرI األستاذ ناصر البلقوطي

تســـجیل ســـمعي و�صـــر� �أفضـــل  ،��ـــون �التـــدو�ن فقـــC "و�حبـــذ إضـــافة إلـــى التـــدو�ن الـــورقي
صائصــه مــن خو علــى �عــض مقومــات األدب الشــعبي  ي�قــطر�قــة حفــP متاحــة، اعت�ــاًرا أنهــا تُ 

  .1بوصفه خطا�ا تواصل�ا" ،حیث األداء

التـدو�ن یتمثـل فــي جمـع المـادة األدب�ـة الشــعب�ة م�اشـرة مـن حاملیهـا، ثــم «فهـو یـرI أن 

مـــع  ،علـــى محامـــل ورق�ـــة، أو إلكترون�ـــة ،وســـجالت ،ضـــمن دواو�ـــن ،توث�قهـــا �الكتا�ـــة والنســـخ

اإلحتفـــا[ بتلــك المحامـــل �عـــد إم�ان�ــة مـــزج التــدو�ن الـــورقي �التســجیل الســـمعي ال�صـــر�، یــتم 
تســاعد علــى اســترجاعها عنــد  ،ومضــبوطة ،تصــنیف المــادة المســجلة بهــا حســب معــاییر دق�قــة

  .2»الحاجة

وأش�اخه مـن التـدو�ن، فقـد �ـانوا �سـتهجون �تا�ـة  ،وقد ظهر موقف أهل الشعر الشعبي
ا حالوتهــــا و�فقــــده ،علــــى اعت�ــــار أن التــــدو�ن �شــــوهها«و�حبــــذون تــــداولها الشــــفو�  ،القصــــائد
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وصـــعو�اته، مـــن خـــالل أقـــوال أهـــل  ،وقـــد أورد الملحـــوني مـــوقفهم مـــن التـــدو�ن ،1»وطراوتهـــا

ـــي �غـــى �المنـــا یخـــذوا مـــن األبـــواق ماشـــي مـــن لـــوراق«الملحـــون  أ� مـــن األفـــواه ال مـــن  2»الّل

الـذین  ةمـن خـالل الـروا  ،وغنـى معان�ـه واكتنـاز م�ان�ـه ،ألن الشعر �حافP علـى ق�متـه ،األوراق
تلـك مسـألة ترت�C...�مفارقـة «�قولـه ،عل�ه ونقلوه، و�ؤ�د عبد العز�ـز جسـوس هـذا الـرأ� حافظوا

إلـــى قـــول م�تـــوب، وفـــي إخضـــاع اللغـــة المح��ـــة  ،تكمـــن فـــي تحو�ـــل القـــول الشـــفو�  ،جوهر�ـــة
لقــوانین اللغــة الم�تو�ــة، �ــالرغم مــن أن هــذه األخیــرة ال تســتط�ع اســتعاب خصوصــ�ات األولــى 

ال�ـــا، ولهـــذه األســـ�اب مجتمعـــة، �نـــت ومازلـــت، ُأفضـــل ســـماع شـــعر إال �عـــد إكـــراه وتعســـف غ

الملحــون �صــوت أهلــه، إستحضــارا أو إنشــاًدا عــوض قراءتــه م�تو�ــا، ألن القــراءة مــن الكتــاب 

أو ،ومــــن طر�قــــة اإللقــــاء ،التــــي تلــــتقC مــــن الصــــوت ،ومــــن داللتــــه ،تفقــــده �ثیــــرا مــــن حیو�تــــه

الشعر الشعبي، لجم�ـع أسـالیبوتقن�ات  ،ولهذا یجب أن تخضع عمل�ة  تدو�ن نصوص3»اآلداء

  وسمعي �صر�. ،والتدو�ن من ورقي ،النشر

والمبنــى  ،إن �تا�ــة الشــعر الملحــون تطــرح إشــ�ال�ات عدیــدة، تتعلــB  �ــاختالف المعنــى

مثــل تغییــر الكلمــات تماشــ�ا مــع أســلوب النطــB  ،عنــد التــدو�ن، فتنحــرف المعــاني عــن أصــولها

الرســم الحرفــي الــذ� تكتــب �ــه اللغــة « الداللــة، حیــث أن وظهــور المفارقــة بــین الرســمین فــي 

ال یــؤد� تمــام األداء لغــة شــعر الملحــون، ســواء علــى مســتوI الحــروف التــي یتغیــر  ،الفصــ�حة

أو علـــى مســـتوI  ،وٕادغامـــا ،مـــدلولها فـــي الســـ�اق ترق�قـــا وتفخ�مـــا، �مـــا ســـبB وذ�رنـــا، وتف���ـــا

والتفخـــ�م  ،هـــا حســـب مواصـــفاتها، الترقیـــBمـــدلول الكلمـــة أو ســـ�اقها فـــي الجملـــة، أو موقعهـــا فی

                                                           

  .108سعید الخصالي، الشفاه�ة و التدو�ن  في شعر الملحون، ص -  1

، 1992عبد الرحمان الملحوني، الزجل المغرEي الملحون بین اإلنشاد والتدو�ن،  دار الفرقان للنشر الحدیث،المغرب ،-  2

  .7ص

العالمة والشعب�ة(شعر المد�ح بین الملحون والفص�ح الشیخ دمحم بلكیر  سوس، شعر الملحون بین ثقافتینعبد العز�ز ج -  3

  .128،ص 2002نموذجا) ،منشورات وزارة الثقافة واالتصال ،دار المناهل ،مراكش، المغرب،



 

133 

والــروا�C التــي ال یوجــد مقابــل لهــا فــي اللغــة       ،واإلدغــام، فضــال عــن حــروف العطــف ،والتف��ــك
التي ینحرف مـدلولها �انتقالهـا مـن الفصـ�حة  ،والصفات ،سماءألوا ،الفص�حة، و�عض األفعال

 .1»إلى الدارجة

أو فـــي مضـــمونها مثـــل  ،بن�ـــة القصـــیدة وألن التـــدو�ن قـــد تعـــرض لعـــدة تغییـــرات فـــي«

األجزاء المبتورة فقد أطلB أهل الملحون مصطلحات مأخوذة عـن مجـالهم االجتمـاعي، ل�عبـروا 

" أ� مبتــورة ومقطعــة إلــى *عمــا حصــل مــن تحر�ــف أو بتــر مثــل قــولهم "هــذ� قصــیدة مقرطــة 

، و�عنـون �ـه **أجزاء بتداخل �عضـها الـ�عض، �مـا قـالوا هـذه قصـیدة "مبّرصـة" أ� فیهـا بـرص

  .2»الدخیل من الشعر على األصل المشهور

سعي الشعراء إلى إخضـاع الكلمـات الفصـ�حة األصـل إلـى  ،ومن قضا�ا التدو�ن أ�ضا
أو اإلبـــدال...و�لها ظـــواهر لغو�ـــة  صـــوت�ة  ،عـــن طر�ـــB الحـــذف، واإلضـــافة ،ســـ�اق الـــدارجي

ا إذا لـم ��ـن متمرسـا تجعل قارp الملحون من نصوص م�تو�ة، في حیرة مـن أمـره، وخصوصـ
ولطالمــا  3واإل�قــاع" ،وتكســیر الــوزن  ،والمضــامین ،علــى ذلــك، ممــا یوقعــه فــي تحر�ــف المعــاني

  .4»اللي ��تب �المنا �حرص على أنغامنا«ردد أهل الملحون 
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و�حر�ـــات الكلمـــات  ،والتفعیلـــة الموســـ�ق�ة ،والـــوزن  ،�اإل�قـــاع«وهـــذه دعـــوة إلـــى العنا�ـــة 

ـــ�ة داخـــــل �ـــــل قســـــم مـــــن أقســـــام  ،داخـــــل أشـــــطار البیـــــت الواحـــــد الـــــذ� �عتبـــــر الوحـــــدة األساســ

  .1»القصیدة

هــو خــوفهم الشــدید مــن التحر�ــف المــرت�C بإهمــال  ،ومــن المتــداول أ�ضــا بــین الشــعراء

و�أنـه ینـزل  ،ن�ـى عنـدهمأو  ،فقد اعتبروا الخطأ في رسم الكلمات، أشر ،والرسم ،قواعد اإلمالء

�حســـون بنـــوع آخـــر مـــن اإلضـــطراب الـــذ� �حـــدث منزلـــة الخـــروج علـــى الق�ـــاس، وتـــراهم حـــین 

اللــي ��تــب �المنــا، ُولَّــى نّســاخ، «�قــول  2تحر�فــا أو تصــح�حا أو خروجــا لمعــان عــن مرادهــا"

  .3»ُولَّى سّالخ ُولَّى مساخّ 

 ،أمــا الســالخ ،وهــي ســل�مة فــي الرســم(حرفا ومعنــى) ،هــو الــذ� ��تــب الكلمــة ،فالنســاخ

مـا سـموه �ـالتبر�ص  ،والمعنى، ف�حـدث بهـا السـلخ ،بنىسلخا من الم ،فهو الذ� �سلخ الكلمات

هــو الــذ� �مســخ الكلمــات  ،الــوزن، والمســاخ أو، والشــطر، إمــا فــي الكلمــة ،الــذ� �شــوه الــنص

والمعــاني مســخا فادحــا فیخرجهــا عــن داللتهــا ممــا �غیــر المعنــي العــام فــي ســ�اق القصــیدة ومــا 

  .4ینزل منزلتها في النظم واإل�قاع "

وخاصـة فـي  ،ومتداولـة �صـ�غتین ،دو�ن أ�ضـا أن نجـد القصـیدة م�تو�ـةومن قضـا�ا التـ

  الشعر الغنائي.

فأصـ�ح  ،التي تطرح مش�لة تدو�ن لغة الـنص الشـعر� الشـعبي ،هذه جملة من القضا�ا

حــول الثقافــة العر�Eــة الشــفاه�ة، وأصــولها  ،والعمــB ،لزامــا علینــا أن نطــرح أســئلة تمتــاز �الجد�ــة
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�ة تر�یبتها ال�الغ�ة والتعبیر�ة، ووسائل دمجها ضمن نسـB الثقافـة ونسیجها اللغو�، وخصوص
وEلـورة وحــدة الف�ـر مـن خـالل التـدو�ن، واعتمادلغـة مع�ار�ــة  ،العالمـة الم�تو�ـة، �قواعـد عقالن�ـة

والم�تــوب  ،واللهجــات األصــل�ة، ومــن المؤ�ــد أن الشــيء المــدون  ،مــع تثمــین اللغــات ،موحــدة
 والشـــعوب التـــي تحتـــرم تراثهـــا«ة تناولـــه أكثـــر مـــن المشـــافهة،�حظـــى �اهتمـــام الدارســـین لســـهول

واألج�ــال الصــاعدة، تكــون أكثــر أصــالة وأشــد وحــدة  ،ونشــره بــین الشــ�اب ،وتعمــل علــى تخلیــده
وال تقالیـــد تجمــــع بــــین أفرادهــــا، وتســــتذ�ر مــــن خاللهــــا  ،وأرفـــع أخالقــــا مــــن التــــي ال تــــراث لهــــا

وثقافـــة  ،اث، والـــذ� هـــو جـــزء مهـــم مـــن تـــار�خوأجـــدادها الـــذین ورثـــوا مـــنهم ذلـــك التـــر  ،ماضـــیها
  ».الشعوب األصیلة

وقد ظهرت عدة دراسات حملت تشخ�صا دق�قا لواقع الشـعر الشـعبي �ـالجزائر، وقـدمت 
لغـة مشـتر�ة  وهي مش�لة اعتمـاد ،جملة من الحقائB إال أنها لم تتعرض لمش�لة �الغة األهم�ة

حتـى  ،�احـث أن �قتـرح حلـوال لهـذه المشـاكل أو ��تب بها الشعر الشعبي، والجـدیر �ـأ� ،یدّون 
وتوظ�فــه فـــي مخططــات التنم�ــة، والحفــا[ علــى الهو�ــة الجزائر�ـــة  ،یتســنى الرقــي بهــذا الشــعر

  األصیلة، �اعت�اره تراثا ین�غي استثماره �ثروة وطن�ة یجب االهتمام بها.

یـــدة بـــین تبـــرز المفارقـــات العد ،أنـــه حـــین تكتـــب األشـــعار الشـــعب�ة ،و�مـــا أســـلفنا ســـا�قا
Pـــة األم، هـــذه المفارقـــات فـــي اللفـــ �Eوحتـــى فـــي األســـالیب  ،والمفـــردات ،أشـــ�الها وأشـــ�ال العر

واأل�حد�ــة المح��ـة، ومــاینتج عــن  ،تظهــر فــي الت�ـاین الحاصــل بــین األبجد�ـة األصــل التعبیر�ـة
 ،ال ســـ�ما القواعـــد المالزمـــة ألصـــول التعبیـــر ،ذلـــك مـــن تحـــوالت فـــي مســـتوI التعبیـــر الكالمـــي

بتــه، فــال ر�ــب أن اللغــة ت�قــى متحــدة فــي المجتمــع الــذ� یتخــذها أداة لــه إذا �انــت ح�اتــه و�تا
وعوامــــل تكو�نها،و�مــــا أن لغــــة  ،االجتماع�ــــة واألرض التــــي �عــــ�ش علیهــــا متحــــدة فــــي أهــــدافها

الكتا�ــة تكــون عــادة هــي األصــل وتحــتفP بخصائصــها لمــدة أطــول، وهــي موحــدة عنــد الجم�ــع، 
فـــي  ،مـــن الفـــروق الفرد�ـــة بـــین األشـــخاص خضـــع لعوامـــل مختلفـــة تبـــدأأمـــا لغـــة الكـــالم فإنهـــا ت

 ،أدوات النطB وتنتهي �الظروف الجغراف�ة، من هنا �م�ننا العمل على السیر �اللغـات الدارجـة
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ـــى اعتمـــاد ـــد  التـــي ��تـــب بهـــا الشـــعر الشـــعبي إل ـــة موحـــدة مشـــتر�ة، و��ـــون التوحی لغـــة مع�ار�
وتوثیــB  ،ع�ــة عنــدما یتجــه األفــراد إلــى تعز�ــز التفــاهمفــي العــادة تلب�ــة لحاجــات اجتما ،اللغــو� 

وممـا الشـك ف�ـه  ،الروا�C ف�مـا بیـنهم األمـر الـذ� ینـتج عنـه تقـارب فـي صـورة الكـالم الم�تـوب
واقتصــاد�ة،  ،وس�اســ�ة ،اجتماع�ــة ،أن هــذه العمل�ــة تــأتي تــدر�ج�ا؛ ألنهــا تتطلــب زمنــا وظروًفــا

�ة فـــي �ـــل القطـــر الجزائـــر�، وعلـــى هـــذا تعتمـــد علـــى األ�حـــاث المتخصصـــة للهجـــات الشـــعب
ـــة، لغو�ـــة لـــآلداب الشـــعب�ة،  ،�م�ـــن أن تعـــد دراســـات أنثروEولوج�ـــة ثقاف�ـــة ،األســـاس واجتماع�

تظهــر صــلة اللغـــة العام�ــة �العر�Eــة المعرEـــة و تطوراتهــا، وEخاصــة أن المســـتوI اللغــو� للغـــة 
  حسن القول.العام�ة الشعر�ة أرقى من اللغة العام�ة المح��ة؛ ألنها تتصف �

 ��تــب بهــا الشــعر الشــعبي فــي واقــع األمــر ،لغــة موحــدة وفــي الواقــع أن عمل�ــة اعتمــاد
 ،تسهم في تحقیB تطور اللغـة الشـعب�ة ،ل�ست عمل�ة لغو�ة فقC، وٕانما هي عمل�ة ف�ر�ة أ�ضا

مسـتقرة ، و�ـذلك وضـع أداة الو�ذا استحداث المصـطلحات الالزمـة للتعبیـر عـن المفـاه�م غیـر 
تســاعد فــي تســییر ال�حــث العلمــي، وقــد تكــون قضــ�ة عــدم ضــ�C  ،بــین أیــد� ال�ــاحثینطب�ع�ــة 

واالختالفـات التـي �عـاني منهـا  ،األوزان وٕا�قاعات الشعر الشعبي أساسها �تا�ة الـنص الشـعبي
أن ی�ادروا إلى إنشاء هیئة علم�ة تتولى مهـام توحیـد  ،وعلى هذا األساس، یجب على ال�احثین

والعمـل  ،والشـعراء ،وتضـافر الجهـود بـین ال�ـاحثین فـي الجامعـات ،�التنسـیB ،�تا�ة  هذه اللغـة
  على تقن�ة الوعي بهذه القض�ة ودورها الوطني والتنمو�.
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  الخلف*ة التار�خ*ة للشعر الشعبي الثور   الجزائر :

 لشعر والتار�خالعالقة بین ا .1
ق�مة حضار�ة خالدة وجوهر  «خاصة والشعر ،أن لألدب الشعبي عامة ،الشك ف�ه مما

   1.»عن اتجاهاتها �صراحة وصفاء خلد مآثر الشعوب �صدق، و�عبریُ  تار�خي عظ�م الداللة،
وٕاذا �ان التار�خ �اعت�اره أحد الوسائل التي تساعد اإلنسان، على فهم حق�قة ذاته 

تحددت منذ البدا�ة ق�مة المعرفة التار�خ�ة  «فقد  ،اضي، ووصلها �المستقبلبرEطها �الم

االجتماع�ة، ومن ثمة �انت المعرفة التار�خ�ة مالزمة لوجود أ�ة جماعة  بوظ�فتها الثقاف�ة،

أ�ا �انت درجة نموها الحضار�، وألن اإلنسان هو الكائن الوحید الذ� یدرك حق�قة  ،�شر�ة

فقد حرص على أن �سجل حقائB ح�اته  ،�حمل التغییر ،الزمانالزمان و�عي أن هذا 

  . 2»�استمرار

Bوالمعلومات القّ�مة التي ال  ،فالمرو�ات الشفو�ة تحمل في ط�اتها الكثیر من الحقائ
المعّبر عن المؤسسة الرسم�ة والذ�  ،فقد ظهر التار�خ الرسمي نجدها في التار�خ المّدون،

والم�ت�ات، وآخر غیر رسمي وهو التار�خ  ،في دور األرشیف �ستند إلى الوثائB المحفوظة،
   األج�ال، والمتمثل في الموروث األدبي الشفو�. المحفو[ في الذاكرة الجمع�ة، المتوارث عبر

هو أن نمC  ،والتسجیل الشعبي ،والفرق الجوهر� بین التسجیل التار�خي للتار�خ «

ونحن نقصد هنا  لش�ل الذ� تمت �ه �تابته،األول قصد �ه أن �صل إلى األج�ال التال�ة �ا

سجلته الوثائB العامة والخاصة ذات الص�غة التار�خ�ة،  أو ما ،ما سجله المؤرخون في �تبهم

أما التسجیل الشعبي للتار�خ فهو في حق�قة أمره قراءة للتار�خ من وجهة نظر صناعه 

                                                           

  ديوان  في األمثال الزراعية دراسة تشريحية لسبعة وعشرين مثال شعبيا جزائريا،، مرتاضالمالك  عبد - 1

  .6ص ،1987 الجزائر، المطبوعات الجامعية،     

   ،2مصر، ط سات والبحوث اإلنسانية واالجتماعية،الدرلعين  بين التاريخ والفلكلور،، قاسم عبده قاسم - 2

  . 6، ص1998    
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،Iقراءة التي تدخل ضمن هذه ال الحق�قیین من ناح�ة، ولصالح الجماعة من ناح�ة أخر

 ،همئومعا�شهم، وعن آرا ،الموروث الشعبي، والذ� هو تعبیر تلقائي عن الناس في ح�اتهم

    .1»ورؤاهم ألحداث تار�خهم 

البد أن �شمل �افة نشاطات بني «إن التار�خ بوصفه نتاجا لمسیرة الشعوب الحضار�ة  

ما أدI إلى تنوع مصادر الدراسات  وهذا ،ال�شر على امتداد الزمان، فهي میدان عمل المؤرخ

 ،التار�خ�ة، مما جعل عالقة الدراسات التار�خ�ة �العلوم األخرI على نحو جدلي تتأثر

واآلثار هي المصدر الوحید لكتا�ة  ،والوثائB ،والمدونات ،وتؤثر، حیث لم تعد الحول�ات

ذلك أنه ال �م�ن  ،نالتار�خ، وٕانما صارت القراءة الشعب�ة للتار�خ من أهم مصادر المؤرخی

وما  ،فهم مجتمع ما دون أن تعرف �یف یرI أبناء هذا المجتمع أنفسهم في مرآة الزمان

  .2»تفسیرهم لهذه األحداث

له أهم�ة �الغة لألفراد ألنه  ،أو الشعبي الموجود دائما في األذهان ،هذا التأر�خ الحي

له أهم�ة لل�احث،ألنه �عطي عند سلو�هم تجاه �عضهم ال�عض، �ما أن  یوضع في االعت�ار

التفسیر لتلك الموجودات االجتماع�ة، �ما تتضمن من األف�ار والمعاني، التي �ثیرا ما تكون 

 .3» خف�ة �امنة خلف الظاهر من السلوك

فإن الموروث الشعبي  ،لمعرفة ذاته ،التار�خ أحد وسائل اإلنسان ،وٕاذا جاز لنا القول �أن

 ترت�C �الضرورة �الموروث ،تأصیل لبدا�ة المعرفة التار�خ�ة وتحق�قه، وأ� ،وسیلة تعم�قه

                                                           

  .129ص ، نفسه -  1

 . 43أنظر: قاسم عبده قاسم، بين التاريخ و الفلكلور، ص - 2

 .144، ص 2006أفريل  ،،مصر70ثنوجرافية، مجلة الفنون الشعبية،العدد السيد حامد، الشفاهية والكتابة اإل - 3
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أقوال «  ، تعتمد على جمع1وحدیثا، �قدم لنا رؤ�ة جمع�ة للحق�قة التار�خ�ة، الشعبي قد�ما
 .2» وEناء تار�خ شفهي موثB ،لكتا�ة التار�خ ،ومحاولة تدو�نها ،شهود ع�ان لألحداث

إلى جانب  مؤرخ على الموروث الشعبي،تبرز أهم�ة اعتماد ال «ومن هذا المنظور
�ساعد المؤرخ على  ،مصادره التقلید�ة وذلك أن المزاوجة بین هذین النوعین من المصادر

  3.»ورسم صورة �ل�ة لها ،است�عاب الظاهرة التار�خ�ة
  ومن هنا قد تطرح عدة تساؤالت منها :

 ما عالقة التراث الشفاهي �التار�خ؟ -1
 �خ�ة الشفو�ة ؟و ما أهم�ة المصادر التار  -2
 و �یف تحّول الخطاب الشفو� إلى وث�قة مدونة ؟ -3

وال ن�عده أكثر مما  ،�قتضي منا هذا الفهم المستوعب لوظ�فة  النص الشعبي أن ننصفه
، بل یجب أن یتصدر قائمة المصادر في ال�حث العلمي أ�عد عن المناهج الحدیثة لل�حث،

    .4»لتي لم �قصد بها أن تكون تار�خاأفضل مصادر التار�خ هي تلك ا «العتقادنا أن
وٕاذا �ان الشعر الشعبي هو مع�ار تف�یر الشعب، وعنوان اتجاهه، ورائد نهضته 

قد تكفل أ�ضا �حمل رؤ�ة الشعب  ،فإنه من وجه آخر ،والح�اة ،ومنظار رؤ�ته إلى الكون 
د الحمید بورایو �قول عب وفي هذا الس�اق  تار�خ، في إطار فني وتقد�مها لألج�ال القادمة،لل
 خطاب تار�خي، ىأن الخطاب األدبي الشفو� الجزائر� قد تحول في �ثیر من الحاالت إل«:

                                                           

  . 128 ص نفسه، -  1

والحفاظ على  ،تابة التاريخودور األرشيف في ك ،كمال مسعودي ، الوثيقة األرشيفية و خدماتها لألبحاث التاريخية- 2

 . 37، ص 2013الذاكرة الوطنية لنخبة من الباحثين، منشورات المتحف الجهوي للمجاهد، بسكرة، 

  .43ص نفسه، -  3

  .129ص ، ، بين التاريخ و الفلكلورقاسم عبده قاسم -  4
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وال نقصد هنا داللته التار�خ�ة في ارت�اطه �الس�اق التار�خي فقC وٕانما نقصد أداءه لوظ�فة 
   .1»الخطاب التار�خي الموجه لألج�ال  الالحقة

التار�خ �عتمد على  «القة الروح �الجسد ،ومن ثم فإنع ،والعالقة بین الشعر والتار�خ 

إلعادة تر�یب الخطا�ات التار�خ�ة واعت�ار الشعر  ،أ� ما قاله الشعراء في فترة معینة ،الشعر

ألن الحقائB التي �عرضها الشعر سواء أكان قاصدا إلى ذلك أم  ،�أداة مساعدة على ذلك

أن یتن�ر لها، فالنص الشعر� �م�ن أن ��ون �م�ن للتار�خ  ال ،غیر قاصد ؛هي حقائB �ل�ة

�ع�س میولها وأذواقها، وألنه �ع�س وضعا  ،ألنه تار�خ الذهن�ات السائدة ،أداة مساعدة

    .2»وتار�خ�ا معینا  ،اجتماع�ا

تسجیل التار�خ محصوًرا في جوانب جزئ�ة من الظاهرة التار�خ�ة أهملت  ،ولوقت قر�ب �ان

 Iوالّتي تش�ل خطى ح�اته الیوم�ة،  ،وذاتیته ،تمع، و��ان الفردمثلت صور المج ،جوانب أخر

فقد �انت األجناس  3»في أش�الها المختلفة من التعبیر ،الّتي تتضمنها الموروثات الشعب�ة

  صورة لهذا المجتمع. ،واألشعار ،واأللغاز ،األدب�ة من الح�ا�ة

رة من إبداع شعراء قد ��ون في أح�ان �ثی «له خصوصیته  ،إّال أن الشعر الشعبي 

تجعل الجماعة تتبناه �حیث �صیر  ،وموضوعاته ،وجمال�اته الشعب�ة، معروفین، فإن تلقائیته

وفي �ثیر من األح�ان نقرأ  في  ،�ما یراه الشعب ،�ع�س جوهره التار�خي ،إبداعا جمع�ا

   4». الشعر الشعبي تار�خا  للعصر الذ� قیل ف�ه

                                                           

  .22،ص  ي،البطل الملحمي والبطلة الضحية في األدب الشفوي الجزائر ،عبد الحميد بورايو -  1

   مجلة اآلداب والعلوم اإلنسانية، في إلياذة الجزائر لمفدي زكريا، يةستعمارالصورة فرنسا ا، حفناوي بعلي - 2

  .21ص ،2005نوفمبر ،3العدد ،سطيف     

مظاهر وحدة المجتمع الجزائري من خالل فنون القول  ،والوعي الوطني ،سعيدي دمحم، أشكال التعبير الشعبي :أنظر - 3

 280ص  2006 ،لشعبية، مجلة األهل للدراسات الجزائريةا

  .44ص  خ والفلكلور،يبين التار، قاسم عبده قاسم - 4
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في �ل  ،د�ة دور الوث�قة التار�خ�ة للمؤرخوتبدو أهم�ة النص الشعبي، في تأ

�النس�ة إلى مجتمع �عتمد أساسا  «لكن أهمیته تبدو أكثر  ،وفي �ل األزمان ،المجتمعات
النقطاع �سبب ظروف اتعرضت تقالید الكتا�ة ف�ه إلى االضطراب و  ،على ثقافة شفو�ة

اعر الشعبي یتكفل والحروب وتحط�م المؤسسات الثقاف�ة...مما جعل الش، الصدام الدامي
    1.»بدور المؤرخ 

التي قد ال نجدها  ،ل حافل �التفاصیل الدق�قةجّ فإن النص الشعبي سِ  ،وال عجب في ذلك
 ،الكشف عن معلومات إضاف�ة ،في الوثائB األخرI، ومن شأن هذه الكتا�ة الشعب�ة العفو�ة

وأزمانها ��ل دقة،  ،نهاوأسماء شخص�اتها،وأ�طالها وأماك ،عن الوقائع والحوادث التار�خ�ة
ع�س ما �ان یروج له أنه یدل على معنى فلسفي یهدف إلى الوعP والتعل�م أو حتى أن له 

أكثر من �ونه �حمل تفاصیل تار�خ�ة، وهذه المعتقدات هي التي جعلت  اً ترفیه� اً مغزI فن�

  تلك المصادر تنأI عن �عدها التار�خي. 

والمعرف�ة  ،المثقل بدالالته الفن�ة ،يهذا التصور المنصف لوظ�فة النص الشعب
وحده هو األدیب «والتار�خ�ة، جعل �عض ال�احثین، ینظرون إلى  الشاعر الشعبي �أنه

�ما ینطو� عل�ه سجله من �طوالت جماع�ة وفرد�ة  ،لعوامل القهر، وطمس الهو�ة ،المقاوم
ومحلل ، العصورومؤرخ  صحافي الیوم�ات، والمستبدین،هو، ومعلومة ضد الغزاة، مجهولة
  2». ومحرض ال�طوالت وحارس الق�م، و�اعث األمل، النفوس،

هي الوحیدة القادرة على التحد�  ،ففي أزمنة األزمات الكبرI، �انت الع�قر�ة الشعب�ة «
وثقاف�ا، وفي غ�اب ثقافة نخبو�ة ناضجة، تتبنى مشروع المقاومة الثقاف�ة في �عدیها  ،س�اس�ا

                                                           

  والحس الملحمي في الشعر الشعبي الجزائري في منطقة  ،النزعة التأريخية و التوثيقية ،عبد الحميد بورايو -  1

  .86ص ،2006 الوادي، ،"الموروث الشعبي"وطني الملتقى ال محاضرات الندوة الفكرية السادسة، الجنوب،    

  شعر الشعبي واألغنية لأعمال المهرجان الوطني الثاني ل الشعر الشعبي حصن الهوية،، بريهمات عيسى - 2

  .65،ص1999نوفمبر  21إلى  17من  ،األغواط البدوية ،     
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في الفترة االستعمار�ة إلى خطاب  ،الخطاب األدبي الشعبي األدبي والتار�خي، تحول

و�حّول التضامن القبلي التقلید� إلى روح  ،تار�خي، استطاع أن یولّد روح االنتماء القومي
 ،وطن�ة، وذلك قبل نشأة الحر�ة الوطن�ة، فالشعراء في هذا المجال س�قوا رجال الس�اسة

، على الرغم من الرقا�ة المضرو�ة على حلقاتهم بل �انوا أكثر راد��ال�ة منهم ،واإلصالح
، و�ما أن األحداث التار�خ�ة المدونة �انت في األصل مرو�ات شفه�ة فقد جاءت وث�قة  1»

هو االبن  ،وح�اة الشعوب، ولهذا فالتار�خ ،وعواطف ،الصلة �التار�خ الذ� �ع�س أف�ار
  الشرعي للمرو�ات الشفو�ة .

في میدان التار�خ، ولم  ،زداد االهتمام �المأثور الشفاهيا ،و�حلول القرن العشر�ن « 
�طلع فجر عقد الستینات من ذلك القرن، إال وEرزت حر�ة علم�ة قو�ة �ق�ادة  

والفولكور�ین تدعو على اعتماد المأثور  ،نثروEولوجیینألوآخر�ن من المؤرخین، وا*فانسینا
  2.»الشفهي مصدًرا للتار�خ

وراء عنا�ة  «ة في مقارEات الدارسین، للنص الشعبي �انإن تغلیب النزعة التار�خ�
فسعى ال�احثون إلى  ،وسائل الثقافة واإلعالم الرسم�ة �الشعر الشعبي، منذ العهد االستعمار� 

التي عجز �تاب التار�خ  ،�غرض استخدامه لمعرفة الوقائع التار�خ�ة ،وتسجیله ،جمع �عضه
    .3»عن تسجیلها

                                                           

، 2013لتنوير،الجزائر،ادار  نثروبولوجية،أاربة بوحبيب، الشعر الشفوي القبائلي السياق والبنايات والوظائف مق حميد 1

 .84ص

 مؤرخ فرنسي.  *

العدد      إبراهيم إسحاق، الرواية الشفهية بين مناهج التراثيين الشفهيين والمؤرخيين التقليديين، مجلة المأثورات الشعبية 2

 .18ص ، 1989،، جانفي، مصر 2

 الجنوب، وثيقية والحس الملحمي في الشعر الشعبي الجزائري في منطقةريخية و التأعبد الحميد بورايو : النزعة الت - 3

  .85ص
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في استراتیجیته، وفي مقابل ذلك �فقد النص الشعبي  ،الس�اسيو  ،وهذا قد یخدم المؤرخ
وننتقل اآلن إلى تقد�م نماذج شعر�ة شعب�ة لمعرفة العالقة بین الحس ،وظ�فته الجمال�ة 

  الثور� الذ� ط�ع الشعر الشعبي الجزائر�، والتار�خ الرسمي المدعم �الوثائB الرسم�ة.
  
  الحVم الترVي في الجزائر .2
أین  1770سنة  ر�ة أرخت لألحداث قبل الغزو الفرنسي للجزائر،هذه قراءات شع 
   :المدفع�ة الجزائر�ة لهموتصد�  الشاعر ولد عمر محاولة الدانمارك قنبلة الجزائر، �صف

  �ســـــــــــــم هللا نبـــــــــــــدI علـــــــــــــى وفـــــــــــــا 
ــــــــــــــــــة المتلفــــــــــــــــــة   قصــــــــــــــــــة ذا البون�

ـــــــــــواضـــــــــــحاوا ع   ى ال�عـــــــــــد واقفـــــــــــال
ــــا عــــــــــــــــــالم الخفــــــــــــــــــا   �ــــــــــــــــــارب �ــــــــــــــ

  

*  
*  
*  
* 

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــا ــــــة تع�ان   ذ ا  القصــــــــــــــــــــــــــــــــ
ــــــــــــــــــــا إعــــــــــــــــــــــــدانا�   یــــــــــــــــــــــــف جابوهــــ

ـــــــــــــرب لحـــــــــــــــــــــــــــــــذانا   مــــــــــــــــــــــــــــــا قــــــــــــــــــ
ــــــــــــــــــــ�ش أعـــــــــــــــــــــــدانا   *1اهـــــــــــــــــــــــزم جـــ

  

�ثرت الغارات على العالم اإلسالمي، �عد أن تحطم  مجد الدولة العثمان�ة في أوائل القرن     
وازدهارها في عهد السلطان سل�مان  ،السا�ع عشر للم�الد�، والتي �انت بلغت ذروة مجدها

وحلت  ،والمجد ،النه�ار تظهر، فطو�ت صفحة القوةالقانوني، و�عده سرعان ما بدأت عوامل ا
واالن�سار، وأهم نتائج هذا الضعف تعرض معظم وال�ات الدولة العثمان�ة،  ،محلها صفحة الضعف

وتونس والمغرب و�نشد الشاعر الشعبي على لسان   األورEي الحدیث �الجزائر، االستعمار إلى
  ان�ة: واصفا مجد وازدهار الدولة العثم ،الدا�  حسین

                                                           

 الجزائر،    ، 1ط، 1جدار البعث، ،1830 شخصية الجزائر الدولية وهيبتها العالمية قبل، قاسملمولود قاسم نايت ب - 1

  .19ص

نقال عن مولود نايت  امة بباريسوجدت هذه األنشودة محفوظة في أوراق المستشرق فونتير دي بارادي بالمكتبة الع -*

  .19بلقاسم، مرجع سابق، ص 
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  �نـــا وأهلـــي شـــراف نجـــع ملـــوك ��ـــار
ـــر ســـلطنه ورجـــال أغـــزار   �ـــم مـــن أمی
ـــــــــــافي و�حـــــــــــار   ملكنهـــــــــــا فجـــــــــــوج وف�
  إحنــــا �ا�ــــات مــــن قبیــــل أهلــــي جیــــدار

  

 

ــــــــــــــــك ـــــجعان و�حرنــــــــــــــــا مهل   شـــــــــــ
ــــــــــا اال مهتـــــــــــــــــــــــــــــــــك   خلیناهـــــــــــــــــــــــ
  خضـــــــــعت لـــــــــن جاتنـــــــــا ت�ـــــــــارك
ــــــراك  الطا�قــــــــــــــه التا�ــــــــــــــك   األتــــــــ

  

  عــــة �نت نملك�فـــي ذا الب
ـــــــــــي شـــــــــــــــج�ع �ـــــــــــــــاین   أصـــــــــــــــلي تر�ــــ

ــــــــــــة مدنـــــــــــــة المحاســـــــــــــنفـــــــــــــي    البهجـ
  قصـــــــــــــــــــور� شـــــــــــــــــــامخة محصـــــــــــــــــــن

ـــــــــــــــــــة مــــــــــــــــــــــــــز�ن   �محافــــــــــــــــــــــــــل زایخـــــــ
ـــــــــــــــ�قة الســــــــــــــــــــــفاین     وســــــــــــــــــــــلوع مضـــــــ
ـــــــــــــــــوع الســــــــــــــــــــــالطین    وجــــــــــــــــــــــاقي طـــــ

  

  اســــــــــــمي حســــــــــــان دا� حــــــــــــاكم  
ـــــــــت �اســـــــــم ـــــــــل �ن ــــــــراه اقبی   حصـ
ـــولي صــــــــــــــــــائلة تــــــــــــــــــرنم   وطبـــــــــــــــ
  بـــــــــــــــــــین  �شـــــــــــــــــــاوتها وعـــــــــــــــــــالم
ـــوالي �اســـــــــــــــــر�ن نـــــــــــــــــاعم   وأمــــــــــــــ
  عد�انــــــــــــه مـــــــــــــا تـــــــــــــروح ســـــــــــــالم

  

  1متحـــرEي للعلــــوم دارك
  ل الجزائراحتال  .3

وتراوحت بینسرد ،والمبررات التي ساقتها فرنسا، عند دخولها الجزائر ،تعددت األس�اب
األور�Eة،  والدفاع الشرعي عن ��ان األمم ،قض�ة التطاول الجزائر�،على الس�ادة الفرنس�ة

Cتكن حادثة  ولم ،التي �انت تتعرض سفنها لعمل�ات القرصنة في حوض ال�حر المتوس
الحدیث، لتتملص  إال في أدب�ات االستعمار ،غیر مبررة عقال وواقعا ، م�یدةالمروحة إال

فرنسا من أداء دیونها المستحقة للجزائر،ولتتم�ن من خلB ذر�عة جدیدة تجسد بها الفلسفة 
إن لم یجد ما �أكله  ،االستعمار�ة، التي ستجتاح العالم الضعیف، وتخلB واقعا عالم�ا متوحشا

الشاعر الشعبي عن  الدور الذ� لع�ه  الیهود في احتالل الجزائر   �أكل نفسه؛  و��شف
  �قوله:

                                                           

ب  الجزائر، شركة الوطنية للنشر والتوزيع،ال المقاومة الجزائرية في الشعر الملحون، ،جلول يلس وأمقران الحفناوي - 1

  .41ص ،ت
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  1التـــو�ل حــــد فــــي ح�اتك  
 

ش�ه  وصلت الحملة إلى العاصمة الجزائر�ة،وتم اإلنزال على 1830جوان  14وفي 
فرج، وعلى الرغم من المقاومة المستمیتة للقوات الجزائر�ة، إال أن الج�ش  جز�رة سید�

وقلة التجهیزات الحر�Eة لدI الجزائر�ین،  ،نظرا لفارق التسل�ح ،الفرنسي استطاع التقدم �سرعة
وهو ما اضطر الدا� حسین إلى التوق�ع على وث�قة االستسالم، بتار�خ 

  ،مدینة الجزائر إلى القوات الفرنس�ة الغاز�ةوالتي تم �مقتضاها تسل�م ،05/07/1830
  وحسرة على ض�اع الجزائر ،وقل�ه �عتصر ألما ،�صف الشاعر شعور الشعب

یـــوم أحـــرك الفرانســـ�س علـــى الســـلطان  
ـــــت �عـــــــد عزهـــــــا حـــــــرة األوطـــــــان   أنهانــ
  �عــد العــ�ش العز�ــز والت فــي األحــزان
  اإلســـــــالم أمن�ـــــــدین وازهـــــــاو الخز�ـــــــان

  ألمـــــانوالت هلعـــــا ناســـــها مـــــن �عـــــد ا
  �اخـالB األرض والسـماء عظـ�م الشـان

*  
*  
*  
*  
*  
*  

ــــــا علــــــــــــــــــي وجعفــــــــــــــــــر   ال طــــــــــــــــــال �ــــــــــــ
  حزنـــــــــــــى وحزنـــــــــــــي علـــــــــــــى الجزائـــــــــــــر
ــــــــــــــــلطانها امحیـــــــــــــــــــــــــر ـــــــــــــــــــــــــت ســـــــــ   �ای
  تشـــــــــــــــــــــــاهد �ـــــــــــــــــــــــرغالن وحضـــــــــــــــــــــــر
ـــــــا جاورهـــــــــــــــا امســــــــــــــــایر   �ـــــــــــــــاللي مـــــــــ
  �عـــــــــــــــد العصـــــــــــــــرI اتخیـــــــــــــــل �ســـــــــــــــر

                                                           

  .42ص المقاومة الجزائرية في الشعر الملحون، ،جلول يلس وأمقران الحفناوي -  1

نظمــــــــــــت البــــــــــــر وال�حــــــــــــر درت التجــــــــــــار  
  عملــــــت یهــــــود� و�یــــــل واللــــــي صمصــــــار

ــــــــــــــــــــار        ـــــــــــــیبوني  للكف ــــــــــــــــوا ب�ــــــــــــــــــــا ســـــــ لعبــــ
  صـــــــــــرت انـــــــــــدار� والنفعنـــــــــــ�ش التحـــــــــــزار
  مـــــن �قضــــــي حاجتــــــه الروحـــــة مــــــا تنعــــــار

ـــــــــــدخوه الوعـــــــــــار        ـــــــــــوا الغیـــــــــــر ی ـــــــــــي تكل الل
  

*  
*  
*  
*  
*  

* 

  �ــــــــــــوهین مــــــــــــع إســــــــــــحاق حا�ــــــــــــك
  الملعــــــــــــــــــــــون اطغــــــــــــــــــــــا الــــــــــــــــــــــدرك
ــــــدعوه ورضــــــــاو لــــــــي  المهالــــــــك   خــ
ــــــــــــة وجــــــــــــدت مســــــــــــلك   مــــــــــــن الخی�
ـــــل واال تجــــــــــــــــي وتســــــــــــــــلك   تحصـــــــــــ
ـــــــــك  یرجعــــــــــــــوا اضــــــــــــــدادك   و�النـــــ
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ــــــــــو��ر وعمــــــــــر وعثمــــــــــان ـــــت ب   �حرمـــــ
  

*  
 

  1وعلــــــــــــــــــــي زوج البتــــــــــــــــــــول حیــــــــــــــــــــدر
  

  
من التحول في الحر��ة النفس�ة للشعراء فنبذوا  حدث نوعٌ  ،ف�مجرد سقوc العاصمة

  2.»ذات النفس الملحمي ال�طولي ،وراحوا ینتجون القصائد الس�اس�ة ،القصائد الخف�فة الذات�ة
 ولم ��تف األدیب الشعبي بروا�ة الماضي، ورصد وقائع االستعمار الفرنسي في

عیدة، فرCE بین الحدث والحدیث بل �ان أ�عد نظرا وأعمB تصوًرا ألهداف الغزو ال� «الجزائر

  .3»واستخلص النتیجة مما �ان یجر� حوله من األحداث

  غیـــث اإلســـالم ف�هـــا مـــن  ذا الكفـــار
  القـــــC همـــــ�م یخـــــتلج مـــــن ظـــــل الفـــــار
ــــت الهامــــا الهمــــ�م والخــــدام اح�ــــار   ر�
ـــــر وعمـــــات األ�صـــــار   ســـــ�قوهم الحمی

ـــد والشــــــر�ف مــــــا �ســــــواو دینــــــار    الجیـــ
ــــر الــــذنب والنم�مــــة والمن�ــــ ار   مــــن �ث

  

*  
*  
*  
*  
*  
*  

 

  ذهبـــــــــــــــــــوا األســـــــــــــــــــود  والقصـــــــــــــــــــاور
ــــــــــــــــاب قصــــــــــــــــر  ــــــــع العق   ال�ــــــــــــــــاز مــــــــ
ــــــــــــل فـــــــــــــي  المشـــــــــــــاور    لجـــــــــــــت الخیـ
  الیهــــــــــــــود� عــــــــــــــاد �طــــــــــــــل غــــــــــــــازر
  القاضـــــــــــــــــــــي ال أمـــــــــــــــــــــام طـــــــــــــــــــــاهر 

   �4ــــــــــــــــــــــارEي واحفــــــــــــــــــــــP الجزائــــــــــــــــــــــر
  

  :الجزائر و�قدم لنا الشاعر دمحم بن بلخیر صورة لألوضاع المأساو�ة التي آلت إلیها

  مـــــاشغـــــاب علینـــــا الحـــــB رانـــــا مـــــا  ث

ــــــــه وعـــــــــاد بجنـــــــــود ج�ـــــــــاش ـــــــــاه عل�ـ   ت
  الطیـــــــر الحـــــــر راه مقبـــــــوض ��مـــــــاش

*  
*  
*  

  بنوا عانـــــــــــــه شـــــــــــــهودوال�اطـــــــــــــل غـــــــــــــا
  والحــــــB انــــــذل مــــــا جبــــــر طاقــــــة عنــــــد
  ولــــد الهامــــة  أوعــــار وللــــي مــــن ضــــد

                                                           

  .44ص، نفسه  - 1

 83بوحبيب، الشعر الشفوي القبائلي السياق والبنيات والوظائف، ص  حميد- 2

 74التلي بن الشيخ،دور الشعر الشعبي في الثورة،  ص  - 3

  .88ص ،نفسه - 4
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ـــــــــــاب اســـــــــــراش ـــــــــــد الغـــــــــــراب راه رق   ول
  الطیــــــر اللــــــي مدو�ــــــة منــــــو األعــــــراش
  اصماc الحال على الخالیB ماتمـاش
ـــــك ماتتمنـــــاش ـــــي مـــــا من ـــي شـــــر الل ــ   ف

  ك ذلها التت�عهاشــــــــــــــم نفســــــــــــــــــــــاح�

*  

*  

*  

*  

* 

ــــاع �طــــل مــــن صــــید   والطیــــر الحــــر ق
ـــــــاد  خـــــــــایف الـــــــــذیب اشـــــــــد   أنـــــــــذل عــ
ـــــــــد ـــــــــB الشـــــــــور العب ـــــــي اوف ــ Eـــــــــادر ر   ف
  ولـــو �ـــان اعـــود لـــك فـــي صـــف اعـــدو
ــــــــــــــــــدك یجـــــــــــواد نسمة الخال وجد     1ول

وسجل مأساتها،  ،أول من ��اها «ائر�ة �ان الشاعر الشعبيو�عد سقوc العاصمة الجز 
وزفرة ملته�ة، وشنع �الغطرسة التر��ة، التي تستأسد على الشعب وتستنوق في  ،بدمعة سخ�ة
   2»:وجه الغزاة 

  لعرEـــــان �انـــــت صـــــور المـــــدون ونجـــــوع
ــــــــك الفرنســــــــ�س بــــــــل إخــــــــتالن   والت مل
ــــــــه قطــــــــران ــــــــولي ل ــــــــو ی ــــــــى ذاق الحل   إل

ـــــــــــة ـــــــــــان المحمـــــــــــل �ازمـــــــــــان الكع�   تع�
  المر�ـــــب فـــــي ال�حـــــر �ســـــافر قرصـــــان
  النــــوب �المجــــان تنجـــــرح �یــــف أزمـــــان
ـــــات الوعـــــد ز�نـــــت أصـــــوار البن�ـــــان   أوف

  

*  
*  
*  
*  
*  
*  
* 

ــــــــــــــــــــرار ــــــــــــــــــــا أو تب   طاعتهــــــــــــــــــــا ناب�
  وEــــــــــــــــــــنن الطغــــــــــــــــــــات والج�ــــــــــــــــــــار
ـــــــــــــــــــــد الطـــــــــــــــــــــائر� انقصـــــــــــــــــــــر   الب
ـــــــــــــــــروح ال مســـــــــــــــــافر ـــــاج ی   ال حــــــــــــ
ـــب نرتجـــــــــــــــــــوه خـــــــــــــــــــاطر ــــــــــــــــ   الغای
ـــوا ضــــــــــــــــــرEت القشــــــــــــــــــایر ـــــــــــــــ   انعزل
ــــــــــــــــــدن�ا ام الغــــــــــــــــــرور تغــــــــــــــــــدر   3ال

  

  المقاومات الشعب*ة:      .4
وعلى الرغم من أن القوات الفرنس�ة تم�نت من احتالل المواقع الساحل�ة، من بدا�ة 

وازدادت رقعتها  ،الغزو، إال أنها واجهت  مقاومة شعب�ة جهاد�ة أثناء توغلها في الداخل
فإن المقاومة لم �عد أن ان�شفت النوا�ا االستعمار�ة الحق�قة  لفرنسا. وفي الحق�قة   ،وقوتها

                                                           

  .110ص ،  جلول يلس وأمقران الحفناوي، المقاومة الجزائرية في الشعر الملحون - 1

  . 21، ص1980ية ،الشركة الوطنية للنشر والتوزيع، الجزائر، صالح خرفي، شعر المقاومة الجزائر  - 2

  .47ص المقاومة الجزائرية في الشعر الملحون ، ،جلول يلس وأمقران الحفناوي - 3
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ولم  «الدین ،و ولم تخمد ،وقد حمل لواءها  زعماء دینیون تبنوا ف�رة الدفاع عن األرض ،تهدأ

 ،والتمرد حینا ،وه روح المقاومةذ��ن التسجیل وصف�ا على اإلطالق بل �ان حماس�ا تح

  .1»وال��ائ�ات في أح�ان أخرI  ،والفخر وال�طولة حینا آخر، والرثاء
ونضاله، وصوتا مدو�ا  ،مة جزًءا صم�ما من ح�اة الشعب الجزائر� �ان شعر المقاو 

وأشهر هذه المقاومات مقاومة  ،ولسانا معبرا عن إرادته، وسالًحا مدافعا عن شرفه ،لجهاده

في محاولة لتقد�م تصور وطني  ،األمیر عبد القادر، التي انع�ست فیها الروح الوطن�ة

والدفاع عن الدین  ،قوم على أساس الدعوة إلى الجهادالتي ت ،مبرزا الروح الوطن�ة ،للتار�خ

  والوطن.

 وهي ال�طولة، ،مر�زا على الصفة الممیزة له لقد تغنى الشاعر الشعبي �صفات األمیر،

�رمز للمقاومة التي تتطلع إلى  ،والكرم والعلم والجود، إلى جانب الشجاعة، والفروس�ة،

  وحدت الجم�ع تحت را�ة الجهاد: والكرامة ذلك أن ثورته ثورة شعب�ة ،الحر�ة

  بـــــــن محـــــــي الـــــــدین �االكتــــــــاب قصـــــــة

  ولــد القطینــة هاشــمي شــر�ف األنســاب

  حــین �بــر محــي الــدین شــیخ األعــراب

ــــروه اعرابهــــــــا و�ــــــــا�عوه األنجــــــــاب   نصـــ

  ناصـــــر للـــــدین اح�ـــــاه �قهـــــر الكـــــافر�ن
  

*  

*  

*  

*  

* 
 

ــــــا �ـــــــــــــــــافطین خمـــــــــــــــــم   اتامـــــــــــــــــل فیهـــــــــــ

ـــــــــة والجـــــــــــــاه والنعـــــــــــــا�م ـــــــــــــم وح�مــــ   عل

  امــــــــــــزمم أعطــــــــــــاه الســــــــــــر وطا�عــــــــــــه 

  قضـــــــــــــ�ا ومفاتـــــــــــــا شـــــــــــــیوخها وعـــــــــــــالم

  2تو�ـــــــــــل  علـــــــــــى هللا رEنـــــــــــا النـــــــــــواب
  

  حین قال : ما أنشده الشاعر، عن شخص�ة األمیرا عبر �ه الشاعر الشعبي ولعل أصدق م

ــــــــــــي الـــــــــــــــــــــــــــــــــدین ــــــــــــــــــــــــــن محـــــــــــــــــــــ   بـــــــ

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــدار�ن ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــوا الــــــــ   زهــــــــــــــــــ

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــارس األعـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــراب ـــ   ف

*  

*  

*  

ـــــــــــــــــــــــز�ن ــــــــــــــــــــــ�ش ال ـــــــــــــــــــــــس ذاك الجـ   را�

ــــــــــــــــــــــــــــــا ــــــــــــــي العل� ــــــــــــــــ Eوعطــــــــــــــــــــــــــــــاهم ر  

ــــــــــــــــــــــــــــالب ــــــــــــــــــب تق ــــــــــ   �الســــــــــــــــــــــــــــیف �قل
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ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاب ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاطع رقـــــــ   قــــــــــــــــــ

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــادر ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــد القـــــــــ   عبــــــــــــــــــــــ

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــغیر ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ�اب صــ   شــــــــ

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاس ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــوع ر�ــــــــ   طـــــــــــــــــــ

  اشــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ�ایل األجنــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاس

ــــــــــو قـــــــــــــــــــــــــــــــــــــزول ـــــــــــــــــــــي بـــــــــــــــــــــــــــ   فــــــــــــــــ

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــذلول ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــوا مــــــــ   تر�ـــــــــــــــــ
  

*  

*  

*  

*  

*  

*  

* 

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــران�ا ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــوم النصـــــــ   القــــــــــــــــــ

ــــاه اعــــــــــــــــــالم الخیــــــــــــــــــر   جــــــــــــــــــاب معــــــــــــــ

ـــــــــــي المشــــــــــــــــــــــــــــــــل�ا ـــــــــــــــــــــــــالي فـــــــــــــــــــــ   �شـــــــ

ـــــــــــــــــة فـــــــــــــــــاس ــــــ�ر لمدین   مـــــــــــــــــن معســـــــــــ

ــــــــــــــــــــــه هـــــــــــــــــــــــدا�ا ــــــــــــــــــل یـــــــــــــــــــــــوم تج�ـ   �ـــــ

ـــــــــــــــافر راس الغــــــــــــــــــــــــــول   مــــــــــــــــــــــــــع الكـــــــــــ

ـــــــــــــذا القصــــــــــــــــــــــــــــــ�ا   1مغظــــــــــــــــــــــــــــــم هـــــــــــــــــ
      

قد انتهت نها�ة مأساو�ة استسالم�ة فإن وٕاذا �انت ملحمة األمیر عبد القادر الجهاد�ة،  

روح المقاومة �قیت ملته�ة في النفوس، �لما اختفت ملحمة ظهرت ملحمة جدیدة و�انت 

دل�ال آخر على الرفض  ،في منطقة الز��ان �ق�ادة الشیخ بوز�ان ،ملحمة انتفاضة الزعاطشة

صمود الثوار، األمر القاطع للواقع االستعمار� المفروض �القوة، وهذا واضح في �طولة و 

  .وEخاصة تلك ال�طوالت الخارقة لقائد تلك الثورة ،وأدهشه ،الذ� أرEك العدو

�الشهداء، وفي هذا  ،وتن�یل ،وتقتیل ،واجه الج�ش الفرنسي هذه ال�طوالت �أعمال قمع 

ال أخاف إذ أقول أن مجد المنهزمین :«)pellissier(المعنى صرح أحد قادة العدو بیل�سي

  .2»ى على مجد المنتصر�نوغط ،فاق

في التن�یل وقطع الرؤوس، من رأس بوز�ان إلى  ،وEلغت الوحش�ة االستعمار�ة ذروتها

رأس ابنه وصد�قه موسى الدرقاو�، وقد علقت �لها على أبواب المدینة قبل أن تنقل إلى 

وهي ما تزال ف�ه إلى الیوم، وال تقل  ملحمة واحة  ،المتحف األنثرEولوجي في �ار�س
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على الرغم من أن مساحتها �انت  ،لزعاطشة في �طولتها، عن �ق�ة المالحم األخرI ا

  وقوتها العس�ر�ة ضع�فة، �قول الشاعر دمحم ل�شاني عن هذه المقاومة:  ،صغیرة

ــــــــــــــــــــــــــــB تــــــــــــــــــــــــــــا�عین ــــــــــــــــــــــــــــان طر� ـــــــــــدقین �ابوز�   النبــــــــــــــــــــــــــــي ومصـــــــــــــــــ

ـــــــعدوا وفـــــــــي الجنـــــــــة ��ـــــــــون مضـــــــــمان    إن شـــــــــاء هللا فـــــــــي الـــــــــدن�ا نســ

  وا فــــــــــــــــــــي أوالد جــــــــــــــــــــوان �ااإلســــــــــــــــــــالم خســــــــــــــــــــارة عــــــــــــــــــــن�م ات�عــــــــــــــــــــ

ــــل أخـــــــــــــــــــر �قـــــــــــــــــــول نغـــــــــــــــــــنم والغن�مـــــــــــــــــــة ســـــــــــــــــــهم القومـــــــــــــــــــان    �ـــــــــــــــ

ــع طر�ــــــــــــــــــB الصــــــــــــــــــل�ان  ــــــــرم علــــــــــــــــــى ات�ــــــــــــــــ ــــــــــــان بجهــــــــــــــــــاد احــــــــــ   �ــــــ

ـــــــــــــــــــــه التعطـــــــــــــــــــــي األمـــــــــــــــــــــان  ــــــــــــــــــــة خوان ـــــــــــــــــــــدن�ا الخداعـ ــــــــــــــن ال   یلعـــــــ

ـــــــــــــــــذب بوز�ـــــــــــــــــــــــــان  ـــــــرام علینـــــــــــــــــــــــــا ��ــــــــ   �قـــــــــــــــــــــــــول الجهـــــــــــــــــــــــــاد حــــــــــــــــــ

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــسال الطل�ة الى��توEهم علم   1واهل القراناء ــــ
  

الفرنسي  �عد أن �شفوا نوا�ا االستعمار ،وثار زعماء أوالد سید� الشیخ، دفاعا عن الوطن 

الحق�ق�ة، فأعلن الشیخ سل�مان بن حمزة الجهاد، وقد دعمه شیوخ الزاو�ة الذین حملوا على 

راء، وقد عاتقهم مهمة تعبئة المجاهدین، واالتصال بزعماء الق�ائل المنتشر�ن في رEوع الصح

 جعل هذا الشعب الذ� برهنت هذه الثورة مرة أخرI على رفض االستعمار الفرنسي، األمر

سخ�ا في صناعة المقاومات، وال �ع�أ �أ� شيء من أجل تخل�ص ال�الد والع�اد من لیل 

وقد تم�نت هذه الثورة من �تا�ة اسمها في سجل ال�طولة والتضح�ة  االستعمار الطو�ل،

  .1والصمود
قدم الشاعر أحمد بن داله العامر� صورة عن المقاومة التي جا�ه بها الشعب و�  

  الجزائر� هذا العدو، الغر�ب الماكر والمدمر، لهو�ته وحضارته : 

ــــار وشــــتاة صــــار علــــى نهــــار الشــــاللة فــــي الزمــــان معــــدود    *  �ــــا الحاضــــرعود االخ�
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ــــــة   ســــــعد نهــــــار الشــــــاللة خرجــــــت المحل

ــا الخ�الـــــــــة فزعـــــــــت الق�الـــــــــة   جـــــــــات ثمـــــــ

  راه فـــي الشـــاللة محصـــور بـــین القصـــور
ــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــة حمــــــــــــــــــــــــــزة    ل ـــــــــ و مــــــــــــــــــــــــــا ذر�

  مـــــــــــــــــــن ابـــــــــــــــــــن نـــــــــــــــــــادI رب العـــــــــــــــــــزة
ــــــــــــــــــــــــزة ــــــــــــــــــــــن الل ــــــــــــــــــــــــاد مــ ـــــــــــــــك الع� ـــــــــ   ف

  

*  
*  
*  
*  
*  
*  

 

ــــــة  مــــــای�قى المجحــــــود   جــــــات ثمــــــا الخ�ال
ــــة وEهتــــت �ــــي المغــــدود   عــــدت دایــــر دول

مــر ذا الكلــب غــدا مــدمور ســحقة ال�ــارود  
ـــــــــا بــــــــــــــــــــــــــــــــــوران   ــــــــــــــــو�قى مالكهـــــــــــــــــــــــــ لـــــــــــــــــ
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــل�مان  ــــــــــــــــــــــــــــــــــا دمحم وســـــــــــ   جـــــــــــــــــــــــ

  1واشــــــــــــــــــرح  االد�ــــــــــــــــــان قــــــــــــــــــام بهــــــــــــــــــا 
  

 

�الحر�ات ،اعر میدوني الحاج قو�در بن طر��ة أقل تفاعال من غیره ولم ��ن الش 
   الجهاد�ة، فها هو یواكب إحدI الثورات، و�رثي القائد حمزة وأعمامه، و���ي  ف�ه الزع�م

  ودافع عن وطنه: ،الذ� واجه األعداء، غیور على مصالح األمةال

حتى أطلB  ،الفرنسي �الجزائرلقد تم�نت ثورة الشیخ المقرانى والحداد من تهدید الوجود 
العد
و 
عل
 I
الم

االنتفاضة من محتواها  على الرغم من محاولة الفرنسیین تجر�د هذه،نطقة(أرض الثوار)
  .�2ادعائهم أنها انتفاضة شخص�ة ،الوطني

                                                           

  .65:ص المقاومة الجزائرية في الشعر الملحون ،، جلول يلس وأمقران الحفناوي - 1

  .83ص ،نفسه -1

،وزارة 39/40سليمان داود بن يوسف:مالحظات وانطباعات حول ثورة المقراني والشيخ الحداد ،مجلة األصالة، عدد- 2

  .141ص د ت ،الشؤون الدينية ،الجزائر ،

ــت نتف�ـــــــــر واش راه تحـــــــــت التـــــــــراب   �ایـــــــ
ـــــدین غـــــاب   ـــــین الی ـــــاح ضـــــاع ب ـــــز مفت �ن
ــــوم جاهــــا جــــواب ــــاس ��ــــات ی ــــي �ان   عین
  أثرایــــــت  حمــــــزه را�ــــــس العــــــرب والغــــــاب

  

*  
*  
* 
* 

ـــــــــــو   واعمامـــــــــــــــــــــــــــــه    حمـــــــــــــــــــــــــــــزة هــــــــــــــــــ
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــانجبر  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــه همــــــــــ   روامــــــ

  مااشین خبر و�المه ز�نین العلفة نـاموا 
ــــــــــــــــوطن ارســــــــــــــــــــــــــامه    1عــــــــــــــــــــــــــراو الــــــــــ
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وEخاصة في تطب�قها  ،ومهما تنوعت أسالیب المستعمر الفرنسي، في قمع هذه الثورة

المقراني والحداد، فإن هذا �مثل دل�ال آخر على الحقد الذ� للعقو�ات القاس�ة ضد أسرتي 
  �ان ��نه العدو  للثوار الجزائر�ین .  

فإنهاحققت  ،هذه المقاومة، وٕان فشلت في تحقیB النصر العس�ر� « وفي الحق�قة فإن
والف�ر الرافض لالحتالل  ،ووطن�ا هاما، بترسیخ الروح الثور�ة في النفوس ،نجاحا أدب�ا

  :1»الفرنسي بجم�ع أش�اله وللوجود

ـــــــــــم عـــــــــــاود القصـــــــــــ�ة     ـــــــــــار�خ تكل ـــــــــــا الت �
خصــــــــال ذوك الســــــــادات تعیــــــــدها عل�ــــــــا       

  

*  
* 

  �مــــا جــــرI بــــین الرومــــي وشــــعبنا  تعــــاود
  مـــن عمــــل شــــي �ــــاك انتا�ــــا عل�ــــه شــــاهد

  

  مــن خــدم لوطنـه ی�قى شانه خالد
  خــــــد نعط�ــــــك أخ�ــــــار ا�طــــــال ذا الرع�ــــــة

  الخز�ـــــة اثنـــــاء الحـــــرب الســـــ�عین تنـــــافروا
ــــــــة ــــــــان الجــــــــاه والحم� Eــــاتوا  عر ــــــــال هــــ   ق

اتفقــــــــــت جم�ــــــــــع العرEــــــــــان فــــــــــي خف�ــــــــــة                 
  

*  
*  
*  
*  

ـــــــــــة تار�خهــــــــــــــا مقیــــــــــــــد   مســــــــــــــطرة متمومـــ
  األلمــــــــــــــــان تقــــــــــــــــوI والرومــــــــــــــــي تن�ــــــــــــــــد
  قامــــــــــــت الكفــــــــــــرة فــــــــــــي شــــــــــــ�ابنا تجنــــــــــــد
  عولــــت علــــى الرومــــي مــــن الــــ�الد تطــــرد

  

  طفى الرومي ومازال على ال�الد معمد
  ن ه�ــــا �ــــا خو�ــــاتوحــــدت صــــفوف العرEــــا

  اإلخــــــــوان توجــــــــه فــــــــي النــــــــاس للقضــــــــ�ة 
الك�ـــــــــار إجتمعـــــــــوا للـــــــــراI فـــــــــي عشـــــــــ�ة                    

  

*  
*  
*  

ـــــــز�نین ســـــــور واحـــــــد ـــــــت اال�طـــــــال ال   وقف
  لـــــــــــواش قـــــــــــال الغبر�نـــــــــــي زائـــــــــــدة تاكـــــــــــد
  مـــع عز�ـــز  الشـــیخ الحـــداد فـــي المســـاجد

  

  1األ�طـــال الحــرة لعهودها تجدد

                                                           

   دار البعث، ،1954ثورة  نوفمبر  ىحت1830المقاومة الجزائرية من هرظام، دمحم الطيب العلوي - 1

  .71، ص1985، 1، طقسنطينة     
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 Iوالتي هزت الوطن  ،التي وقعت في تلك الفترة الزمن�ةو�لخص الشاعر األحداث الكبر
 بدا�ة الح�م المدني في الجزائر، ،معاأللمان أولها، سقوc العاصمة �ار�س في ید والعالم

 ،وثالثها التي شنتها فرنسا على الش�اب الجزائر�، ،وثانیها حر�ة التجنید اإلج�ار� الواسعة

وٕاعالنهم الثورة  ،س�اس�ة التي �انت تمر بها فرنسااغتنام الشیخ الحداد والمقراني للظروف ال

  ضدها،وهنا �صف الشاعر الشیخ  الشاللي في قصیدة أخرI ثورة المقراني  : 

ـــــــــــك القصـــــــــــة واســـــــــــتخبر   نح�ـــــــــــي ل

ــــــــــــــــــــوم الكــــــــــــــــــــــــافر   طــــــــــــــــــــــــواعین القــــ

ــــــــــا طـــــــــــــاغي یتجبـــــــــــــر      ـــــــــــــوم ان جـــ ی
  

*  

*  

* 

ــــــــــــــــــــــت ذر�ــــــــــــــــــــــة حیــــــــــــــــــــــدر   ماعمل

ـــــــــــــــــــــوا مقتلـــــــــــــــــــــــة ــ ـــــــــــــــــــــــا عمل   فالخز�

ـــــــــــــــــــه ـــــــــــــــــــدان اغالل   �عســـــــــــــــــــاكر حق
  

  على رسول هللا صلوا

تلمـــــــــــــــــــاو ضـــــــــــــــــــرEت االســـــــــــــــــــ�اد�  

ــــــــــــــــرض الجهــــــــــــــــــــــــاد�    نـــــــــــــــــــــــادوا فـــــــ

ــــــــة راه ینــــــــــــــــــــــــــــاد�       ــــــــــــــــــــــــــو قرانــــــــــــــــــــ بــ
  

*  

*  

*  

  ومــــــــــــــــــوال� عز�ــــــــــــــــــز الجـــــــــــــــــــواد�

ـــــــــــــــــــدر تعـــــــــــــــــــالى ــــا ق   هـــــــــــــــــــذا مـــــــــــــــ

ــــــــــــــــــید الرجــــــــــــــــــــــــــال   یتغانــــــــــــــــــــــــــا ســــــــ
  

 صلوا على رسول هللا

صــــــــــــــاح الشــــــــــــــیخ عز�ــــــــــــــز ��بــــــــــــــر  

  ال مــــــــــــــــــــن �حمیهــــــــــــــــــــا المســــــــــــــــــــطر 

ـــــــولي االخـــــــــــــــواني تحضـــــــــــــــر   ال غــــــــ
  

*  

*  

*  

ـــذافرض صــــــــــــــــــح�ح مقــــــــــــــــــدر   هـــــــــــــــ

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــوا وال ذا الذل   نموت

  قطــــــــــــــــــــــب االول�ــــــــــــــــــــــاء یتــــــــــــــــــــــولى
  

  1صلوا على رسول هللا
    

وثار في �س�رة س�ان واحة العامر�، �ق�ادة الشیخ  �حي بن دمحم، وأثبتت هذه الثورة      

وضمیرها الوطني الحي، وسلC االستعمار ،للسلطات االستعمار�ة ال�عد اإلسالمي الروحي

 ،�عد انتهاء االنتفاضة، فدمرت المنازل، وأحرقت األشجاروأقصى العقو�ات ، الفرنسي أ�شع
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والتخلص  ،وقطع النخیل وشردت وتشتت فروع البواز�د األرEعة إلضعاف شو�تهم الجهاد�ة
، وهذا الشاعر بن ق�طون �صور في قصیدته هذه شوق وحنین و محنة البواز�د 1منهم

  المنفیین :

  

  �افـــــارس شـــــاتي نوصـــــ�ك  تغـــــد عـــــاني
  أرجالي رار عزــــــة االحرفـالش توصلي

                

*  

*  
 

ــــــــى �ــــــــادني �عــــــــد   توصــــــــل النجــــــــع إل
  واللــــــي عــــــنهم طــــــول اللیــــــل مــــــا نرقــــــد

  

  سال على خوتي لشراف �الواحد
  وهللا مـــــا تع�ـــــا �ـــــانجعي أحـــــذا� هـــــاني 
  وانـــــتم ر�شـــــي �ـــــاش نطیـــــر  �الجنـــــاحي
ـــــــــي جـــــــــا عـــــــــاداني  ـــــــالحي لل ـــــــــتم ســ   وان
وانــــــــــــــتم �صــــــــــــــر� لنظــــــــــــــرات لع�ــــــــــــــان  

ح لقفـــــــــــــــــال والی�ـــــــــــــــــان                  وانـــــــــــــــــتم مفتـــــــــــــــــا
  

*  
*  
*  
*  
*  

ـــي مـــــا �ـــــان قبیـــــل صـــــورتي ترعــــــد   �ــ
ـــــــ�في للكفـــــــــــــــار امهنـــــــــــــــد   وانـــــــــــــــتم ســــــــ
ــتم درعـــــي وانـــــتم ســـــور مـــــا یتهـــــدم   وانـــ
مصـــــــــــ�احي فـــــــــــي الظلمـــــــــــة خـــــــــــاوتي 

  1مســــندانتم صـــــوف الســـــترة ف�ـــــه نرقـــــد
  

من أهم الشخص�ات في تار�خ المقاومة الجزائر�ة، لما عرف  ،وتعد شخص�ة بوعمامة 
وسعة أف�اره وهذا �شهادة  ،�بیر للعدو، �اإلضافة إلى ذ�ائه وث�ات وتحدٍ  ،ه من شجاعةعن

  العدو نفسه.
 ،الفرنسي والعجب فقد أظهر الشیخ بوعمامة وأت�اعه �سالة وشجاعة أبهرت المستعمر  

وثورة بوعمامة انطلقت ،وأجبرته على االعتراف �عجزه في إلقاء الق�ض عل�ه، وٕاخماد ثورته
ف�انت حر�ته دین�ة  وحب الوطن، لزاو�ة �اعت�اره زع�ما دین�ا اشتهر �الورع والتقى،ا«من 
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خصیته اهتمام شلقد جذبت ، و 1»شعارها مقاومة االحتالل تحت لواء الجهاد المقدس ،س�اس�ة

  یتغنى ب�طوالته: فهذا الشاعر ولد بلخیر ،الشعراء
ـــــــــیخ بوعمامـــــــــــــة  غـــــــــــــوار   نغـــــــــــــدوا للشــــ
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــزاز   ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــة بتعـــــــــ الفرعـــــــــــــــــــــ

  ال�ســــــــــــــین ملــــــــــــــف تجــــــــــــــار  وعبیــــــــــــــده
  وســـــــالح العـــــــواد ف�ـــــــه تشـــــــهل ل�صـــــــار

وجمالـــــــــــــــه رافدینـــــــــــــــه قـــــــــــــــرح شـــــــــــــــطار                 
  

*  
*  
*  
*  
* 

 Bــــي عل�ــــه شــــائ   مــــول لقــــاب ســــ�عة ران
ـــــــــیج ب�ــــــــــان غیــــــــــر یبــــــــــرق   برخــــــــــام وزلـ
 Bـــــران�س حر�ـــــر مـــــن لمز�ـــــEولكســـــي و  
 Bـــ�اكین الب�ضــــــــا ماصــــــــ�ا وتســــــــل   وســـــ

  Bـــــــای ـــــــوار فالزن ـــــــاق مخلوعـــــــة  ن   1ون�
 

أص�ح لهذا الشعر األثر ال�الغ، في شحذ النفوس  ،انتهت هذه االنتفاضاتوعندما    

أسهمت �قوة في  ،فتصدت للعدو، وتحدته في إصرار جهاد�، ورفضته بإرادة وطن�ة واع�ة

  فبینت لألمة مضار الفرقة وفوائد الوحدة. ،تنو�ر العقول
بزاد روحي وزودها  ،في غرس هذه اآلمال في النفوس ،شارك هذا الشعر الشعبي 

ألهب الحماس في النفوس، وجعلها قادرة على العطاء  ،عرEي اللسان ،إسالمي المن�ع

  والتضح�ة في سبیل الحر�ة.
  الحرVة الس*اس*ة من خالل الشعر الشعبي  .5

وخفت مع بدا�ات القرن العشر�ن حر�ات المقاومة الشعب�ة، وظهرت إلى الوجود حر�ات 

  ن حیث تعبیرها عن الواقع الوطني.م ،س�اس�ة تبنت أف�ارا أكثر وضوحا

فظهرت في ش�ل مقاومات س�اس�ة هدفها  وقد ر�زت هذه الحر�ات على ف�رة الوطن�ة،
تمییز األمة الجزائر�ة العر�Eة المسلمة عن فرنسا االستعمار�ة، التي حاولت فصل الجزائر 
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على  عن مح�طها العرEي اإلسالمي، وفي هذه الفترة عرف العالم والشعب الجزائر� 

ف�انت فترة  1945و1930الخصوص أكبر التغیرات، وأعنف الهزات في الفترة الممتدة بین
  وانتشار معظم الحر�ات الوطن�ة واإلصالح�ة،  ،والدة

وعلى الفروع المحل�ة والنقا�ات  ،ولم تعد الح�اة الس�اس�ة ح�را على المجموعة االستعمار�ة

ثقت عن التطور االجتماعي والس�اسي حر�ات وانب ،الفرنس�ة، بل تعدتها إلى الجزائر�ین

 وحر�ة انتصار الحر�ات الد�مقراط�ة، وحزب الشعب، نجم شمال إفر�ق�ا، س�اس�ة �برI هي:

 جمع�ة العلماء المسلمین. و  والحزب الشیوعي الجزائر�، واالتحاد الد�مقراطي للب�ان الجزائر�،

وتحد� الشعب الجزائر� فلم  ،لقد �انت مسیرة الحر�ة الوطن�ة خیر شاهد على صمود  

�ستسلم أبدا، وهذا الشاعر أحمد �رومي یدعو إلى الوعي المعتمد على التنظ�م واالتحاد،  

  وEخاصة الفرقة والخ�انة: ،وال�عد عما ف�ه ض�اع آلمال األمة

ـــــــــــــوم تــــــــــــــــــــــــــــــــنظم ــــــــــــــــــــــــــعب الیـــــــــــــــــــ   الشـــــ

ــــــــــــــــــــدأ ــــــــــــــــــــي الس�اســــــــــــــــــــة یخــــــــــــــــــــدم ب   ف

  عـــــــــــــــــــــار فـــــــــــــــــــــي الطـــــــــــــــــــــول یـــــــــــــــــــــنجم

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــام ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ�ع لرجـــــــ   راه ســــــــــــــــــ

ـــــــــــــــــوطن متحـــــــــــــــــــــــــــزم ــــــــــ   الجـــــــــــــــــــــــــــ�ش ال

ـــــــــــــــــــــــــــــــــاه ـــــــــــــر االعـــــــــــــــــــــــــــــــــالم �   ظهــــــــــــــــــــ

ــــــــــــا مغــــــــــــــــــــــــــــــــدورة ـــــــــــــــــــــــــــا راهــــــــــــــــــــ   فرانســـــ

  �بــــــــــــــــــــــت فــــــــــــــــــــــي قــــــــــــــــــــــاع حــــــــــــــــــــــدورة

ــــــــــــــــداء مشــــــــــــــــــــــــــمورة   �ا�طــــــــــــــــــــــــــال الغــــــــــ

ـــــــــــ�C الظـــــــــــــــــــــــــــــــــالم ــــــــــــــــــــــــــزم حــــــــــــــــــــــ   تهـــــــ

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــرة ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــل الكبیــــــ   �اقنابـــــــــــــــــــ
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ـــــــــــــه الح�ـــــــــــــــــــــــــــــــام ـــــــــــــــــــــــــــــت ف�ــــــــــــــــــ   1طلقــ
  

المسلمین،  إلى االلتفاف حول جمع�ة العلماء ،یدعو الشاعر دمحم �الجوهر الشعب الجزائر�   
وهموم األمة یتصدI دائما  ،لكون الشیخ عبد الحمید بن �اد�س ملتزما �قضا�ا الوطن

  والشخص�ة الوطن�ة اإلسالم�ة : ،لمحاوالت طمس الهو�ة العر�Eة

ـــــــــال اســـــــــمعونا    ــــي حمیـــــــــد ق ـــــــــم ســـــ تكل

ــــــــا   ــــــــى ظلمون ــــــــى الل ـــــــدو  عل ه�ــــــــا نتحـ

ــــــــــــــــــالحنا واألمانـــــــــــــــــــــة    اإل�مـــــــــــــــــــــان ســـ

ــــــــــــــــــذا میـــــــــــــــــــــــــدانا   خـــــــــــــــــــــــــروج الكفارهـــــــ

ــــــــــالم �قضـــــــــــــــــــــــــــیتنا     �ســـــــــــــــــــــــــــمع العـــــــــــــــــ

ـــوطن وأهــــــــــــــــل الد�انــــــــــــــــة    بجــــــــــــــــاه الـــــــــــــ

  ة ـــــاه اللي قبیل أدوا األمانــــــــــــــــــــــــــــبج

*  

*  

*  

*  

*  

*  

* 

  �لمتنــــــــــا اتجــــــــــاه�م �اســــــــــم الجهــــــــــاد

  یخرجـــــو مــــــن �الدنــــــا و�ــــــروح  غــــــاد

  الخنجـــــــر والشـــــــاقور والشـــــــفرة عتـــــــاد

ــــوطن نطهــــروه مــــن القــــوم الفســــاد   ال

  �عتــــرف بنــــا  علــــى روؤس األشــــهاد

  بجـــــاه الصــــــالحین  �فــــــرض الجهــــــاد

  1ألمیر من عند الجواداداه اــــــــــــــــــــــــــن
 

�ما نعثر على هذه الصورة من خالل األب�ات التال�ة و التي لخصت النضال الس�اسي 

  ألهم األحداث قبل و أثناء الثورة  :
   

                                                           

   31، ص، ديوان الشعر الشعبي شعر الثورة المسلحةأحمد حمدي -  1

  . 36ص ،نفسه -  1
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مظاهرات  �اقي شعوب األرض في� ،خرج الشعب الجزائر� في یوم النصر على الناز�ة
و�طالب �االستقالل، تطب�قا لم�ادp الحر�ة التي رفع  ،سلم�ة، یناد� �حB تقر�ر المصیر

شعارها الحلفاء طیلة الحرب العالم�ة الثان�ة، و�ان رد المستعمر على هذه المظاهرات 
ي، حیث ، وذلك �أسلوب القمع والتقتیل الجماع1945ما�  8هو ارتكاب مجازر  ،السلم�ة

وسطیف وخراطة، ونتج عن هذه المجاز  ،دمرت قرI ومداشر �أكملها، وخاصة في قالمة
ن و من المدنیین العزل، ف�انت مجزرة �شعة ارتكبها سفاح ،جزائر�  45000قتل أكثر من 

  لطالما ادعوا الحر�ة والسالم والتحضر.

   Iقول عبد الحمید عیواج في قصیدته الملحمة الكبر�:  

                                                           

  .135ص ،نفسه -  1

  قوامــــــــــــه األمیــــــــــــر خالــــــــــــد واألح�ــــــــــــار
  م�صالى  أو  فرحات زعـ�م أو ع�قـار 

ـــــــــــــــوار   ــــــــف شـــــــــــــــهداء أن ـــــــ خمســـــــــــــــة أل

  تـــــار�خ احضـــــارناه فـــــي العـــــالم یـــــذ�ار 

ل نــــــــــوفمبر شــــــــــعلت النــــــــــار                               فــــــــــي  أو 
  

*  

* 

* 

* 

* 
 

  أبـــــن �ـــــاد�س �العـــــالم فطـــــن الغفلـــــى 

  الحر�ـــــت الـــــوطن فـــــي �ـــــل  حـــــالي 

  خمســـة و أرEعــــین �ســــطیف األعلــــى 

  ا�طـــــال الجزائـــــر هجمـــــو فـــــي لیلـــــى 

  1امیلىــــــــــــرEعــــــة وخمســــــین ثــــــورة  ش
  

  مـــــــــــــــــا� راه ینادینـــــــــــــــــا یـــــــــــــــــوم ثمن�ـــــــــــــــــة 

ــــــــــــــــا  ــــــیرات ســــــــــــــــلم�ة درن   اكبــــــــــــــــر مســــــــــ
ــــــــــــــــ�طانهم دار علینــــــــــــــــــــا    اتعنــــــــــــــــــــت شــــ
  امعـــــــــــــول عالشـــــــــــــر نـــــــــــــاو� �قضــــــــــــــینا 
ـــة و الســـــــــطیف بـــــــــیهم ضـــــــــحینا    خراطــــــ
ـــــــا بنــــــــــي منــــــــــو شــــــــــبنا    یــــــــــوم مهــــــــــول �ـــ

  مـــــــــــا ننســـــــــــى تار�خنـــــــــــا غـــــــــــرة لع�ـــــــــــان   
  ان و انطالــــــب �حقوقنــــــا مــــــن ذا الشــــــ�ط

ــــــــــات و عســــــــــاكر جــــــــــردان   خــــــــــرج د�ا�
  و �عشــــــي مرتــــــاح مــــــن جــــــد العرEــــــان  

ــت خلـــــــB �ثیـــــــر رجـــــــال و نســـــــوان    ماتـــــ
  یــــــــوم مضـــــــــلم ف�ــــــــه مـــــــــا تلقــــــــى دفـــــــــان 
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بوصفه الدقیB الذ� یؤ�د ما قامت �ه فرنسا �حB شعب  ،ؤرخ عبد الحمید عیواج لهذا الیومی
  سالم �طالب �الحر�ة .م

   :و�قول �شیر مسعود� في قصیدته ثمن�ة ما�

ــــــا مــــــدI صــــــار ـــــــیها  � ـــــــام فـ ـــــــنا أیـــ   مــــــرت بیــ
ــــــــــــــو�ش الكفـــــــــــــار ــــا دار جــــــ ــــــــــ ــــــــــــــها مـــ   دار فیــ
  فالخمســـــة و رEعـــــین الشـــــعب انـــــتفض و ثـــــار
ـــــــــا لــــفرنـــــــــــــــسا نهـــــــــــــار   یــــــــــــوم الثالثـــــــــــــــــة درنــــــــ

ــــــــــا نر  ــــــــــي مــ ــــــــــهم بلـــ ــــــــــتنا لــــ   ضـــــــــه �العـــــــــارثبــ
ــــــــــــاروا ألحـــــــــــرار ــــــــــــوع ثـــ ـــ   یـــــــــــوم ســــــــــــوق األسب

ــــــر مــــــن  ـــــا حضـــــار 15أكثـ ـــــف خرجـــــت �   ألل
ــــــن د الشـــــ�ان رفـــــع لعـــــالم و جـــــار   و أحـــــد مــ
  قتلـــــــــــــــــــــه بــــول�ســــــــــــــــــــــهم ضــــرEـــــــــــــــــــه بــــــــــــــــــالنار
  شوشهــــــــــم طاحــــــــــــت منهــــــــــــــم أعــــــــــــداد ��ــــــــــار

  

ـــها لـــــــــــــــــــــــو تف�ـــــــــــــــــر     و أش قــــــــــــــــــــــسینا فیـــــــــــــــــــــ
ــــــــان� ـــــــوم ثمــ ـــــــا و أشـــــــحال تمن�ـــــــری   ة مــــــــا� �

ــــــــ�ا الجزائـــــــــــــــر و تظهـــــــــــــــر ــــــــ ــــــــــــــــم تحــــ   شعارهـــ
  مــــــا طلعــــــت عــــــنهم الشــــــمس ف�ــــــه و ال قمــــــر
ـــــــــلة غلــــــــت �القصــــــــر ــــــطیف �امــ   عمالــــــــت ســ
ــــــــــیف المحشـــــــــر ــــــة و ر�ـــــــــف �ــ   تجملـــــــــه مدینـــ
ـــــــــ�س لخضـــــــــر ـــوج الكشـــــــــــــافة ل ــــــ ـــــــــدمهم ف   متق
ــــــــــــــــــلیهم یتخنطـــــــــــــــــر ــــــــــــــــــوز�د عــ ــــــــــــــــــال بــــــ   سعـــ

ــــــــــــاهم العســـــــــــ ـــــــــــى المتظـــــــــــاهر�ن رمــ   �رو حت
ــــــــنة ووجهوهــــــــــــــــم �ــــــــــــالحجر   1تشــــــــــــتته فالمدیــــــ

  

                                                           

 2011مارس  03، المسيلة، المهنة موظف، أخذنا عنه القصيدة  بتاريخ 1969وي: زالقي عبد الباسط من مواليد الرا 1

 لحجل.ابعين 

من درة القوافي للملحون األوالفي، دار الكتاب العربي للطباعة و النشر و التوزيع، الجزائر، بشير مسعودي بن أحمد،  -  1

  .15، ص2008

 

  و الطرقـــــــــــان اتعمــــــــــــرت مــــــــــــوتى منــــــــــــا 
ــــــــف  استشــــــــهدنا  ــــس و ارEعــــــــین أل   خمــــ

  

ــــــــــدان  ــــــــــي عامــــــــــل و� ـــــا بن ـــــ   دم �فــــــــــور �
   1امــــــــا المفقــــــــودین المــــــــن مــــــــنهم �ــــــــان
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وقد �انت حوادث الثامن ما� مادة غز�رة إلسالة الكثیر من الحبر مثلما أسالت الكثیر 
   :من دماء الشهداء �قول الشاعر أحمد جر��ع في قصیدته أرو� �ا تار�خ

  یــــــــــوم ثمان�ــــــــــة مـــــــــــا� �الضــــــــــــــــــــ�C انـــــحــــــــــــدد
ــــــداللـــــي مـــــا عـــــاش ذاك الوقـــــت منـــــ   ك یتــــــــأكــ

ـــــــحقد ــــــى العــــــدو و هــــــاذاك الـــمـــــــ ــــــي عل   اح�یل
ـــــــــد ــــــــالحرف الــــــــــواحـ ـــــــفحتي � ــــــــرا صـ ــــــــالي اق   ق
ــــــــود   �ـــــــا مشـــــــین ذاك النهـــــــار ال �عـــــــــــــــــیدو أسـ
ــــــــــــــــد ــــــــرة تصـــــــــــــــــــــهـ   قالمـــــــــــــــة و ج�الهـــــــــــــــا قمـــــــ
ـــــــــــدد   مــــــــــاذا مــــــــــن أمهــــــــــات ت��ــــــــــي و تعــــــــــــــــــــ

ـــــــــــــــور اهــــــــــــــــــــــــــــــودخراطــــــــــــــــة منــــ   ـــــــــــــــــــــــه�ة الكــ
  ا�شـــــــــــــــــــع  العـــــــــــــــــــذاب للشـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــعب زود
ـــــــــــــــــد ـــــــــــــدم م�بـــــــــــــــ ـــــــــــــــــمراء �الـــ ـــــــــــوارعو حـــــــ   شـــــ
ـــــــــــــدد    مــــــــــــن الكفــــــــــــر اش�ــــــــــــــــــــــــــــــون اللــــــــــــي نــــــــ
ـــــــــــــــد ــــــل اســــــــــتـشـــــهـــــــ ــــــــــــــداه ان�طــــــــ   وتف�ــــــــــــــرك ق

ـــــــــــد� ـــــــــــب عن ــــــــــــد حســـــــــــابهم  �التقر�   مـوجـــــــــــــــــ
ــــــــــــــــــــعب شــــــــــــــــــــــــــرد    و �عــــــــــــــدها لهمــــــــــــــوم للشـــــــ

  

ـــــــــوم الو�ـــــــــل    ـــــــار فــــــــي یــــ   و ضــــــــحلي مــــــــا صـ
ــــــــــــیل  ـــــــــوها �قــــــــــــــــاو قلـ   �صـــــــــــراحة اللـــــــــــي عاشــ
ــــــــــل    مـــــــــن ط�عـــــــــك �ـــــــــا تـــــــــار�خ مـــــــــاكش بخیــــــ
ــــــــــــل  ـــــــــــل لـــــجــیـــ ــــــــن جی   مســـــــــــجل همومهـــــــــــا مـــ
ـــــــــــــل  ــــــت صــــــــــــ�حو و ال لیــــــ   شمســــــــــــوما طلعــــــ

ــــــــــل و ا   لقـــــــــرI اللـــــــــي جنابهـــــــــا شـــــــــاعلة تشعیـــ
ـــــــــــــــــل  ــــــــــــدم تـسیــــــــــــــ ــــ ــــــــــــــــدانها �ال ـــــــــــــاذا�ح و ی   مـــ
ـــــة شـــــــــــین الــــــــتقتیــــــــــــــل    نعــــــــــت ��ـــــــــــاش مذ�حــــــ
  و ســــــــــطیف المشــــــــــهور واش انقــــــــــول قلیـــــــــــــل 
ـــــــــل  ــــــــات  م�ــــــــر اسرائیـــ ـــــــب ف   ال رحمــــــــة فالقلـ
ـــــــــــل  ــــــــــو �عــــــــــد المیـــــــــ ــــــــــالكفر صــــــــــدیB ول   ال ف

ـــــــــجیلهم فـــــــــــي وقـــــــــــت قبیـــــ   ــــــــــــــــل �صـــــــــــعب تســ
ــــــــل   خمســـــــة و رEعـــــــین الـــــــف عنـــــــد� فالتسجیـ
ـــــل    �1ــــا مــــا قاســــى ذا الشــــعب مســــ�ین  حـلیــــ

  
  وقول �شیر مسعود� في قصیدته ثورة التحر�ر

  و فالخمســة و رEعین مجازر �المالیین
  فسطیــــف و قـــالمــــة أالف المقتولین

  زادة فعزمـــنا منـــهنا غیر لو خرجناها  
  2ـــا جاء ماحصاهاو فخرطة الشهداء م

                                                           

 بالمغير والية الوادي. 27/03/2009أخذنا عنه القصيدة بتاريخ ،شاعر شعبي،1953مواليد منالراوي طلحة بشير، 1

 .11بشير مسعودي بن أحمد، من درة القوافي للملحون األوالفي، ص 2
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ووصف وحش�ة  ،فسجل حوادث الثامن من ما� بدقة ،وقف الشاعر موقف المؤرخ    
ورفضه االعتراف �حB الجزائر�ین في تقر�ر مصیرهم، ف�ان القتل قرار فرنسا  ،المستعمر

  وٕاج�اره على الصمت . ،إلخافة الشعب

الجزائر�ة، ومنعطفا حاسما و�عتبر مؤتمر الصومام من أبرز األحداث التار�خ�ة للثورة 

 ،جاء �نتیجة حتم�ة للظروف التي أحاطت �الثورة، والمتمثلة في جملة من التطورات

، والتي �انت دافعا قو�ا 1955أوت  20أهمها هجومات  ،والعس�ر�ة ،واالنتصارات الس�اس�ة

  1.للمسؤولین لمحاولة التعرف على حق�قة الوضع �عد ذلك، وتقی�مه
  :ن درنون في قصیدته المسیرة�قول الشاعر حسا

وخروج عن الصمت  ،شهد الشاعر أن مؤتمر الصومام صرخة في وجه المستعمر

والتن�یل واالعتقال إل�طال  ،والتقتیل ،و�سر قیود الحصار، ما دفع �فرنسا لتهیئة ج�شها
  :56أوت  20ذVر� ار الشعب على المقاومة، �قوله في قصیدته إصر 

                                                           

 133، ص1998، 2،طيدولوجيا،دار األمة، الجزائرأحمد بن نعمان، جهاد الجزائر حقائق التاريخ ومغالطات اإل- 1

 .27، ص1987نسمات من الصحراء، دار البعث، قسنطينة،  ،حسان درنون - 1

  مــؤتمر الصــومام فــي الســتة و خمســین 

ــــــــ�اc  �لهـــــــــــــم ثــــــــــــــور�ین    جنـــــــــــــود وضـــــ

ــــــ�اc �لهـــــــــــــــم ثـــــــــــــــور�ین    جنـــــــــــــــود وضـــــــــ

  المحتـــــــــــل اســـــــــــتنجد �ـــــــــــالحلف معـــــــــــین

  هــــاذI قتلــــى ذ�ــــك جرحــــى و مســــاجین 
  ا�طال الجبهة �انوا عن �قین الشاع

ـــــــــد �ـــــــــــــــذبنا االخ�ـــــــــــــــار     �اتحـــــــــــــــاد واحــــــ
ـــــــــد �ـــــــــــــــذبنا االخ�ـــــــــــــــار   �اتحـــــــــــــــاد واحــــــ

  والد أســـــــود شـــــــجعان و ثـــــــواراشـــــــ�ال ا

ـــــــــــــــــــار ـــــــــــــــــــابي وط�   آالف المشـــــــــــــــــــاة د�

ــــــذیب و تخر�ــــــــب تحر�ــــــــB و دمــــــــار    تعــ

  1مهمـــــا طـــــال الحـــــال یجـــــئ االنتصـــــار
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ـــــــــل  ـــــــــین التأو� ـــــــــاش �غی ـــــــــا عـــــــــدونا من �  
ــــــــعیر و نشــــــــــــــرEها �لیــــــــــــــل    ن�لهــــــــــــــا شــــــ
ـــتعمار  قــــــــرر لثورتنــــــــا التضــــــــلیل    االســـــ
  فــــي الســــتة و خمســــین ت�عثــــت مراســــیل 
  بــــــــواد� الصــــــــمومام �طلــــــــت االقاو�ــــــــل 

  

ــــــــــا احــــــــــرار   ــــــــــي وطن ـــــــــو ف ــــــــــین ن�ونـ   حب
  الشــــعار مــــا نب�ــــع  المبــــدأ و مــــا نرمــــي 

ــــــالم مــــــــــا عنــــــــــدنا قــــــــــرار  ــــــــــول للعــــ   و تق
ــــــــــــــــــة و دشــــــــــــــــــــرة و دوار    لكــــــــــــــــــــل مدینــ

ــــــاد واحـــــــــد ضـــــــــد ذوك االشـــــــــرار    �1اتحـــ
  

  :وقول عبد الحمید عیواج في قصیدته عید النصر 

ـــــومام قــــــــــــــالو ذالكلمـــــــــــــــة    �ــــــــــــــا واد الصـــــــــ
ـــــــــذاب و ل�ـــــــــــــالي ظلمـــــــــــــة    اتشـــــــــــــوفي عــــ

  الب غراد من �اف الصمةــــــــــــــــــــــــــــــــالق
ــــــــــاح محمـــــــــــــوم ا�حمــــــــــــــة زرEـــــــــــــوc م   حمـــ

  یتوصــــــــــــفلك ر�ــــــــــــح عاصــــــــــــف مالقمــــــــــــة 
  ن نرسملك وشمةــــــــــــــــــــــــــــــــــمابین العینی

ــــمك لـــــــي ال�ـــــــارد ف�ـــــــه احمـــــــه   هـــــــاو الضـــ
  نحلـــــــف صـــــــادق غیـــــــر تنســـــــا� القســـــــمة 
ـــــوب مـــــــــــا �قـــــــــــى رحمـــــــــــة  ــــــ ـــــــــــت لقل   اكحال

  ور العظمةــــــــــــــــــــــــ�یدك و ال ل�ك م�س

ــــــــــــا حـــــــــــــــB رEـــــــــــــــي ما     تهنـــــــــــــــا� �ـــــــــــــــا فرنســـ
ـــــل ی�ـــــــــــــــات زلزالـــــــــــــــة دوا�    حـــــــــــــــب اكحیــــــــــ

  د وفایىـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــوالمومن لقال للعاه
ـــــــــــــــ�اد العرادعـــــــــــــــــــــــالمهر� جـــــــــــــــــــــــرا�    صــــــــ
  او�ــــن اتروحــــي �ــــا العلحذجــــة و انــــا جــــایى 

  ار�خ طول ماتح�ا�ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــت�قالك ت
  تــــــي منــــــو تــــــدوا� و هــــــاو الضــــــمك لــــــي ان

ـــــي الـــــــــي ابجمـــــــــرو تتكـــــــــوایى    مـــــــــن ذا الكــــ
  و ظــــــاع الصــــــبر امــــــع ال�اطــــــل ماتنســــــا� 

  ب مابین قتال و عزا�ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــیتقل
  

لتأكید مبدأ تقر�ر المصیر  1960د�سمبر  11خرج الجزائر�ون في مظاهرات سلم�ة یوم 
في  ،الرام�ة إلى اإل�قاء على الجزائر جزءا من فرنسا ،للشعب الجزائر� ضد س�اسة د�غول

  إطار الجزائر جزائر�ة، و�ان یوما آخر للقمع الفرنسي ضد األبر�اء .
  �قول عبد الحمید ع�ا�سة 
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ــــداعش انهـــــــــــــــــار الجـــــــــــــــــد   یـــــــــــــــــوم أحـــــــــــــ
ــــاره لینـــــــــــــــــــا ظـــــــــــــــــــد   العســـــــــــــــــــ�ر وال�ـــــــــــــــ
ــــل فــــــــــــــــــي الدعا�ــــــــــــــــــه   فرنســــــــــــــــــا تعمــــــــــــــ
  تحســـــــــــــــــــب فـــــــــــــــــــي شـــــــــــــــــــعبنا نوا�ـــــــــــــــــــه
ـــــــــــــها قـــــــــــــــــــــــــــــــــول ــــــــــــــــــــــــــت را�ســــــــــــــــــــ   �عثـــــــ

ــــــــــــــــعب یخطــــــــــــــــــــــــــب و�   قــــــــــــــــــــــــــولللشــــــــــ
ــــــــــــــــــــــــــــا  ــــــــــــــــوا لین   �الس�اســــــــــــــــــــــــــــه یتكلمــــــــــــ
ــــــــــــــــــــــــــــــا ـــــــــــــــوا فین ـــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــالحهم �قتل   �ســـ
  شـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ�ان العاصـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــمة أدوات
ــــــــــــــــیهم الرششــــــــــــــــــــــــــات   طلقــــــــــــــــــــــــــوا علــــــــــ
ــــــــــــواد   مــــــــــــن حــــــــــــي بلكــــــــــــور ال�ــــــــــــاب ال
ـــر أرض األجـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــداد   الجزائــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  

ـــــــــــــــتین �شـــــــــــــــــــــــــــــهد     د�ســـــــــــــــــــــــــــــمبر ســــــــــــــ
ــــــــــــــــع لیزEلتـــــــــــــــــــــــــــــر� العـــــــــــــــــــــــــــــد�ان   مـــــــــــــ
ــــــــــــــــــــــــــا ـــــــــــــــــر�ین معان ـــــــــ ــــــــــــــــــــــــــت الجزائ   قال
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــدعونا �اآلمـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــان   یخـــــــــــ
ــــــــــــــــــر یجــــــــــــــــــول ـــــر الجزائ ــــــــــــــــــي قطـــــــــــــ   ف
ـــــــــــــــوا إخـــــــــــــــــــــــــــــوان   یلزمنـــــــــــــــــــــــــــــا ان�ونــــــــــــــ

  فـــــــــــــــــــي ال�ـــــــــــــــــــاره علینـــــــــــــــــــاو�طلقـــــــــــــــــــوا 
ـــــــــي حـــــــــــــــالوة اللســـــــــــــــان ـــــــــــــــا فــــــ   �عطبون
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاموا �المظـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاهرات   قـــــــــ
ــــــــــــال ونســـــــــــــــــــــــــــــــوان ــــــــــــــــــــــــــــوا رجـــــــــــــــــــ   قتلـــ
ـــــــــــــــاد� للجهـــــــــــــــــــــــــــاد ــــــــــــ   الشـــــــــــــــــــــــــــعب ین
ـــــــــــــــــن العــــــــــــــــــــــــــد�ان   1تحرروهــــــــــــــــــــــــــا مـــــــــ

  

أوت تعتبر من المحطات المفصل�ة التي مرت بها الثورة فهي الحدث  20إن هجومات 
األول �انت لها  وهي في عامها ،الذ� حقB الكثیر من اإلنجازات للثورة الجزائر�ة ،األبرز

تأثیرات عم�قة على مسار الثورة وتطورها، وانع�ست نتائجها على المستوI المغارEي 
  .واإلقل�مي

   :�قول الشاعر برمة عبد القادر في قصیدته �صمات خالدة
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ــى ننســـــــــخ أوت و انســـــــــجل �طـــــــــل    حتـــــــ
ـــــــى العشـــــــــر�ن منـــــــــو تتســـــــــجل   بـــــــــل حتــ

  
  

  بــــن وEلعیــــد و أوت أو ذ�رتــــو �الــــذات 
ــــة ف�ـــــــــه للصـــــــــومام أمشـــــــــتات     اول قمـــــ
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  لیلة أول نوفمبر :   .6
حتى �انت  ، 1954الفاتح من شهر نوفمبر ،وما إن دقت ساعة منتصف لیلة االثنین

في  »2لع لهیبها في مختلف أنحاء القطر الجزائر� بجهاته األرEعواند ،نار الثورة قد انفجرت
 االكتراثالذین رفعوا را�ة الجهاد دون  ،هذه اللیلة التار�خ�ة العظ�مة عظمة رجالها األشاوس

  وزمن العزة والكرامة . �المخاطر، فلبوا النداء للحد والفصل بین زمن الذل والهوان،
التي انتفض فیها الشعب، الستئصال جذور  ،�ار�ةو�انت لهذه اللیلة العظ�مة الم  

رها البل�غ على الشعراء، الذین �انوا في الطل�عة �أشعارهم یتأث ،الشر والفساد من الوطن
  الحماس�ة الشاحذة للهمم والعزائم.

 ،هزت �ل من حوله أتى أول نوفمبر، فتفجرت قر�حة الشاعر الشعبي �قصائد بد�عة،  
  افتخارا .وألهبت مشاعرهم فرحة و 

  :في قصیدته  نوفمبر والم�ادp ،�قول الشاعر صالح بدر� 
  �ــــــــا نــــــــوفمبر ف�ــــــــك مبــــــــدا مــــــــن الخ�ــــــــار 
  واش انماثـــــــــل ف�ـــــــــك �ـــــــــا شـــــــــارق لنـــــــــوار 

  ارــــــــــــــــــــــــــــ�ا عز المضیوم في لیلو لعس

  اخیـــــرك عنـــــا فـــــاق لقضـــــى و اع�ـــــارو  
ـــــوفمبر ف�ــــــك مجــــــدا اللــــــي ثــــــارو    �ــــــا نـ

  اروــــــــــــــــــــو اقح�ا ف�اك اللي احقر شا

  

                                                           

 .55، صتبرمة عبد القادر، الكنز المدفون في الشعر الملحون، مطبعة قرفي، الجزائر، د - 1

 .395ص،1994، ،4،طتاريخ الجزائر العام، ديوان المطبوعات الجامعية، الجزائر، دمحم الجياللي عبد الرحمان 2

  �عـــــد إیجـــــي استشـــــهاد ز�غـــــود ال�اســـــل  
  ذا الرجـــــــــل اهـــــــــدر �ـــــــــا ســـــــــبتمبر عـــــــــن 

  
  

  
  

  رجــــــــل فــــــــي التــــــــار�خ خــــــــال �صــــــــمات  
   �1یــــــف ارســــــم تار�خنــــــا عنــــــد الغــــــزات 

  

  مــــــا ر�نــــــاش امثیــــــل قــــــدرك فــــــي لقــــــدار 
ـــــرار  ـــــك ارجـــــال مـــــن زمـــــرة لب   خرجـــــو ف�

  و ا�عزمـــــــــــك شـــــــــــ�ان �ـــــــــــالفخرة ســـــــــــارو   
  قطــــــــــــاعین ازنــــــــــــود لعــــــــــــدا و انصــــــــــــار 
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وعندما جاء زلزل  ،وشغف ،بلهفة�ان نوفمبر �مثل الحلم الذ� ظل الشعب یتطلع إل�ه 
وأحدث انقال�ا جذر�ا في التار�خ، فتفجرت معه عواطف �ل  ،الح�اة الراكدة للشعب

وٕارادة لتحقیB النصر، والشعراء هم أكثر الناس  ،وتحد�ا ،التي �انت تحمل غض�ا ،الجزائر�ین
  وأكثرهم قدرة على التعبیر. ،استجا�ة لهذه المعاني اإلنسان�ة

الشعبي داعما الثورة، مقدسا لنوفمبر، �اثا الروح النضال�ة في األمة جاء الشعر 
الجزائر�ة، وذلك بتغذ�ة عقول ش�ابها ��ل الوسائل المم�نة، للوصول إلى اإل�مان �أن خوض 

هو طر�B الحر�ة والكرامة، وأن قوة الشعوب ووحدتها تكمن في  ،المعارك، وتحط�م القیود
  طوالتها. و�أمجادها و� ،تمس�ها �ماضیها

  و�قول الشاعر حسان درنون في قصیدته عهد نوفمبر:

ــــــا  ــــــت علین ــــــا �یــــــف طلی   نــــــوفمبر �ــــــا مرح�

  رEنــــــــــــــــــــا ســــــــــــــــــــمعنا منــــــــــــــــــــادI ینادینــــــــــــــــــــا 

ــــــــــث ســــــــــاكن اراضــــــــــینا    االســــــــــتعمار الخبی

ــــا  ــــدفع لین ــــار و الفضــــلة ت ــــي  الخ�   �اكــــل ف
  جانـــــــــــــــــــا نـــــــــــــــــــوفمبر اخونـــــــــــــــــــا و ابینـــــــــــــــــــا 
  هــــــــــــــــــــو ناصــــــــــــــــــــرنا و هــــــــــــــــــــو حامینــــــــــــــــــــا

  اد شعار في جبیناـــــــــــــــــــــالنص ام االسشه

  و شــــــــــــــــــــعاعك وراه �ــــــــــــــــــــل الت�اشــــــــــــــــــــیر   
ـــوا تـــــــــــدل علـــــــــــى الخیـــــــــــر    نها�ـــــــــــة طر�قــــــــ
ـــــف فیهــــــا غــــــالل و قمــــــح و شــــــعیر    �قطـ
  و�یــف �عطینــا لخماســة تظهــر عنــدو�ثیر 
ـــــــو مشـــــــــات �ـــــــــل الجمـــــــــاهیر    علـــــــــى درEــ
  مفطــــــــــــــــن الجاهــــــــــــــــل و دال الضــــــــــــــــر�ر 

  اد طلبناه لتقر�ر المصیرــــــــــــــــــــــــــــو الجه
 

                                                           

 . بسيدي خالد.14/05/2001مقابلة مع الشاعر بتاريخ  1

  فرســـــــــان النخـــــــــوة ینحـــــــــو �ـــــــــل اغ�ـــــــــار 
  

ــــــوم اعس ــــــوم فــــــي ی ـــــــنصــــــرة للمظل   1اروــ
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  االستــقـالل : .7
ره فرحة عارمة بیوم النصر تغم الشعب الجزائر� ال�طل، ،خرج في هذا الیوم المشهود

عندما قرعت الطبول معلنة انتهاء  ،�ل أرجاء الوطن والهتافات ،فدوت الزغار�د األعظم،

واالستغالل، وشروق شمس الحر�ة وتطلعات شعب إلى غد مشرق  ،والقهر ،عهد العبود�ة
  ملؤه العّزة والسؤدد.

زغردت النسوة �ما لم لم �غن بها من قبل، و  ،لقد غنى الشعب الجزائر� بروح جدیدة

ول�س هذا الیوم  تزغرد من قبل، وفرح األطفال �ما لم �فرحوا من قبل، بیوم حلم طال انتظاره،

   واإلنسان�ة جمعاء. ،والعر�Eة ،بل هو عید لألمة اإلسالم�ة ،هو عید للجزائر وحدها

 ت�انف وصالبته ،و�حصد زرع صبره، ثمار �فاحهجاء الیوم الذ� �قطف ف�ه الشعب 

الشهید الز��ة  ماؤه من دماءو  وفت�ات في عمر الزهور، ،فت�ان Eتهوتر  فأسه اإلرادة واإلقدام،

 ،��ل ما تحمل من ق�م وشهامة وشجاعة ،اإلسالم�ةالذ� یجسد �حB الروح العر�Eة 

 بها هي من نسیج علم الجزائر الذ� تغنى ببهائه وجماله، ءوشمسه التي �ستضي وتضح�ة،

  من خفقان قلوب جم�ع الجزائر�ین. خفقانهف�ان  جزائر،وشموخه �ل شعراء ال

  ....النجمــة و هــالل الحمــر م�ســیى

  دان تبرور اعشیىــــــــــــ...القشوة  ره

ـــــــــــــــــــاه امصــــــــــــــــــــــــور    ـــــ   ذادم الشــــــــــــــــــــــــهید معن

  ة مالحور و �ساها لخضرـــــــــــــــــــــــــــــــحور�

  

                                                           

 .76نسمات من الصحراء،  ص ،حسان درنون  1

ـــــــــدینا  ـــــــــي ای ـــــــــم ف ـــــة و العل ــــ ـــــــــا البندق�   رفعن

  نفجروهــــــــــــــــــا ثــــــــــــــــــورة ضــــــــــــــــــد اعادینــــــــــــــــــا 

ـــــــــورة و فیهــــــــــــا مارلینـــــــــــــا    احنــــــــــــا أوالد الثـــ
  

ـــــــى صـــــــار �صـــــــیر    ـــــــر الل ــــا هللا اكب ـــ   و قلن

ـــــى �ـــــل خـــــاین و رجعـــــي و شـــــر�ر    و عل

   1نـــــــتم فـــــــي الطر�ـــــــB و نجیـــــــب التحر�ـــــــر
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  :في قصیدته ثمرة جهادو�قول علي لملیز� 
  وفي الخامس جو�ل�ة ذا لخبر اوصل

  �ا نوفمبر ق�مـــــــتك لو �ان الطــل 
  واقف صامـــــد من اید�ا م�یـــــــل

  

  
  

  عید االستقالل جابوه الشطـــــــــــــار
  نحی�ه لو ندخل للنــــــــــــــــار یومك

  2رفرف �ا عالم ز�د اسطع �انــــــوار
  

 

نشد أى بها الثوار األحرار األ�طال، الذین هزموا االستعمار، وEبزوغ فجر الحر�ة التي أت 
  :الشاعر ناجي عون الفرجاني  قصیدته الحر�ة 

                                                           

 . 21/06/2013الراوي: زالقي عبد الباسط أخذنا منه القصيدة بعين االحجل والية المسيلة بتاريخ  - 1

علي لميزي، الخيال الرمزي من خواطر علي لميزي شعر شعبي، منشورات اتحاد الكتاب الجزائريين،الجزائر،   - 2

 .118، ص 2009، 1الجزائر،ط

، 2003، 1، ط4أحمد زغب، موسوعة الشعر الشعبي أعالم الشعر الملحون لمنطقة سوف، دار الثقافة،الوادي،ج - 1

 .63ص

ـــــــــــــــــى  ـــــــــــــــــي عالجمـــــــــــــــــال و ال حیز�   .....ان
ــا عـــــــــــن وطنـــــــــــي الغـــــــــــالي    فالـــــــــــدنیى ...ــــــــــ

  

ـــــــــــي رانــــــــــــــــي نهــــــــــــــــدر     و ال عــــــــــــــــالنجوم �ـــــ
ــــــــــــــــــــــر ــــــــــــــــــــــون هــــــــــــــــــــــي الجزائ    1و االم الحن

  

ـــــــــا لحـــــــــــــــــــــــــــــــــــــرار  ــــــــــــــــرة جابوهــــــــــــــــــــــــــــ   الحـــــــــــــــــــــ
ــــــــــا لشـــــــــــــــــــــــــــــــــــراف  ـــــــــــــــــــرة جاوEهـــــــــــــــــــــــــ   الحــــــــــــــــ
ــــــــا العقــــــــــــــــــــــــــــــــــــال ــــــــــــــــرة جابوهــــــــــــــــــــــــــــ   الحــــــــــــــــــــ
ـــــــا لكــــــــــــــــــــــــــــــــــــــرام  ـــــــــــــرة جابوهـــــــــــــــــــــــــــــــ   الحـــــــــــــــــــــــــ

  
  
  
  

  
  
  
  

ـــــموهم نـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــوار ــــــــــــاس �ســــــــــــــــــــــــــــــــــ   نـــــــــــــــــــــــــــ
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاف  ـــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــال خف   رجـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــال  ــــــــــــــــــــــــ�ال ا�طــــــــــــــــــــ   اشـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ــــــــــــــــــي العــــــــــــــــــرب و لعجــــــــــــــــــام    1شــــــــــــــــــادو ف
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   :في قصیدته الجزائر ،وقول بلخیر� دحمان         
  1و النجمة و هالل من �عد ی�انـــــــــوا

 
  اعالمنا مرفوعة لالفB امســــــــــقم 

 
أبنائها رمزا للمقاومة، یتغنى �ه الشاعر عبر الزمن �قول ونضال  ،و��قى تار�خ الجزائر

  الذ�رI الخامسة و العشر�ن لالستقالل:في قصیدته  ،الشاعر دمحم بن جد�ة

ــــــــــــالل                    ــــــــــــا �النجمـــــــــــة و أهــــــــ طلعـــــــــــــت رایتنــ

ـــــــــالل                     ـــــــــر جبتــــــــو لستقــــــ ـــــــــش التحر�ــ �ــــــــا جیـ

ــــن او ــــال ســـ�ع أسنیـ ـــتم فـــي القت ــــص و ان   نـ

ـــــــــالل ـــــــــوم الضـــــ ـــــي علــــــــى قـ   أنصـــــــــــر�م رEـــ

ــــــــــــــالل  ـــن مـــــــــــــن االحتــــــــــ ـــــــــــ ــــــــــــــو لوطــ   حررتــ

ـــــــــــال ـــــــي الشــــــــــهداء ل�طـــــــــ ــــ ـــــــــــم �ــــــــــا رEــ   أرحــ
  

ـــــــي جـابـــوهـــــــــا   ــن او ستیــــــــن خوتـ ـــــ ــــــي أثنیـ   ف

ـــــــــــا ـــــــــــا حررتــــــوهــــ   مــــــــــن المســــــــــتعمر أ�الدنـــ

ـــــــــــــــــا خ ـــــــــــــــــاص أفرانســـ ـــــــــــــــــا�الـرصــ   رجتــوهــــــ

ـــــــي قوتـــــــــــو فشلتـوهـــــــــــــــــــا   حلـــــــــــــــف االطلســـــــــ

ـــــــــــــــــر�ة التامـــــــــــــــــــــــــــه حققــــتوهــــــــــــــــــــــــــــــــــــــا   الحــــــــ

ـــــــــــا ـــــــــــارهم سبلــــوهـــ ــــــر أعمـــ ـــــ   1علــــــــــى الجزائـــ
  

وغذت حلقات  ،والقصة ال�طول�ة ،ه�ذا أبدعت الع�قر�ة الشعب�ة في القصیدة الشعب�ة

�م�ن فهم التطور  ،ائ�ة المداحین، وعلى هذا األساس وحدهالقوالین �الوعي، وفجرت غن
المذهل للشعر الشعبي في القرن الماضي، ففي �ثیر من األح�ان، �ان المحارب شاعرا 

والمداحون في األسواق على وجه  ،والشاعر محارEا، ولقد اضطلع الشعراء الشعبیون 
مراحل تطور المجتمع، في وتار�خي هام، إذ نجدهم یواكبون �ل  ،الخصوص، بدور ثقافي

وتحوالته، فهم تغنوا �المقاومة الشعب�ة و��وا عند اندحارها، وعادوا ثان�ة  ،وانتفاضاته ،ن�ساته
 .2»والحفا[ على شعلة الرفض والتحد� ،لشحذ الهمم

                                                           

سى، إبراهيم شعيب، وذاني بوداود، موسوعة األدب الشعبي شعر األطلس الصحراوي، مطبعة بن سالم بريهمات عي -  1

 .50، ص2013، 1،األغواط الجزائر ،ط

 .31، ص2001كنون في الشعر الملحون، دار الثقافة مفدي زكريا ورقلة، المدمحم بن جدية، الكنز  - 1

 .83ق والبنيات والوظائف، ص بوحبيب ، الشعر الشفوي القبائلي السيا حميد - 2
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ونقدم في األخیر نموذجا شعر�ا ختام�ا �م�ن أن نطلB عل�ه مصطلح  القصیدة 
منذ أن وطأت أقدام المستعمر أرض  ،حداث تار�خ الجزائرالملحم�ة الجامعة والشاملة أل

  إلى اندالع الثورة المجیدة. ،الجزائر الحبی�ة
 1957من نظم الشاعر بن جد�ة  دمحم عام  ملحمة المقاومة الشعب*ة"وهذه القصیدة  أو"   

  ،و�تحدث فیها عن  �طوالت الشعب الجزائر� في ثورته الم�ار�ة: 

  ر�خ أقـــــــــراانظـــــــــر �ـــــــــا شـــــــــ�اب فـــــــــي التـــــــــا

ــــك واش �ـــــــــــــــاین �الصـــــــــــــــورة ـــــــــــ ـــــــــــــــین ل   تب
 Iـــدر ل�ـــــــك علــــــى بـــــــ�الدك واش أجـــــــر   یهـــ
ـــــــتالل �ـــــــــــــــاجنوده �ثـــــــــــــــرة   ادخـــــــــــــــل االحــــــــ
ــوطن �ــــــــل فــــــــي یــــــــد الكفــــــــرة   اتصــــــــ�ح الــــــ
ـــــر هزاتـــــــــــــــــــه نعـــــــــــــــــــرة   اتزعـــــــــــــــــــف االمیــــــــــــــ
  وقـــــــــــــف ضــــــــــــــد افرانســــــــــــــا قــــــــــــــام بثــــــــــــــورة
ــــــــــرة ـــــــ�ر خــــــــــرج الجــــــــــ�ش الب   مــــــــــن امعســـ
ـــــــــــــــرة ـــــــــــــــذا الحق ــــــاوتي  من ـــــــــــــــه �اخـــــــــ   بر�ان
  اشـــــــــــمل �ـــــــــــل القطـــــــــــر اغـــــــــــالن الثـــــــــــورة

ـــــتعمار  مـــــــــــرة فـــــــــــي مـــــــــــرهافشـــــــــــل اال   ســــــ
ـــاالمیر اوهــــــــــــــــــدر هــــــــــــــــــدرة   اتــــــــــــــــــالق �ـــــــــــــــ
ــــــــــــان تكــــــــــــــذب غــــــــــــــدارة   مــــــــــــــا فیهــــــــــــــا آمــ
  ســــــــاعدوها األ�ــــــــام والــــــــى صــــــــار اصــــــــرة
  اســـــــــــــ�عطاعش ســـــــــــــنة  ثـــــــــــــورة مســـــــــــــتمرة
  ثــــــــــورة بــــــــــومعزة فــــــــــي الق�ائــــــــــل مشــــــــــهورة
 Iـــــاش اجـــــر ـــــي �ســـــ�رة  �ف ـــــك ف   وانقـــــول ل
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* 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
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  تلقــــى ف�ــــه أخ�ــــار فــــي الســــابB عــــدات
ـــــــى مضـــــــاة ـــــــرون  الســـــــا�قة إل ـــــــي الق   ف
  آلــــــــــف وثمانمائــــــــــة وثالثــــــــــین �الــــــــــذات
ــــــــــرات ــــــــــ�الد واحتــــــــــل الخی   اســــــــــتعمر ال

  تعمـــــــــــــــل واش ا�غـــــــــــــــاةفرانســـــــــــــــا والت 
ــــــاة ــــــادر مــــــا ارض بهــــــذا الح� ـــد الق ـــ   عب
  آلــف وثمانمائــة واثنــین واثالثــین ابــدات
ـــر الجهـــــــــاد و أعطـــــــــى معلومـــــــــات   امــــــ
  عیـــــب الـــــوطن علـــــى أوالد �ـــــا ســـــادات
  فــي العــد ومــن  �ــل شــB النــار اقــدات
ــــــــد مفاوضــــــــات ـــــــتعرف بیجــــــــو اعق   واسـ
  و افرنســــــــا خانــــــــت العهــــــــد مــــــــا وفــــــــاة
  �انـــــــــــــــت ذاك الوقـــــــــــــــت لـــــــــــــــدیها آالت

  میـــــــــــــر عـــــــــــــدت ســـــــــــــنواتقاومهـــــــــــــا األ
  شــــــــــــورا قســــــــــــنطینة دامــــــــــــت ســــــــــــنوات
  دامــت خمـــس  اســنین مـــن �عــد انتهـــت
  علــــى ثــــورة الزعاطشــــة واقتــــاش ابــــدات



 

171 

ـــــــــــرا ـــــــــــار�خ اق ـــــــــــي الت ــین  ف   تســـــــــــع وارEعـــــــــ
ــــــــــــــــــــه جرجــــــــــــــــــــرة ــــــــــــــــــــة شــــــــــــــــــــاهده ل   بو�غل

ــــورة فـــــــــــي المد�ـــــــــــة مـــــــــــ   ذ�ورةواقعـــــــــــت ثـــــــ
  والحـــــــــاج عمـــــــــر هـــــــــو اوفاطمـــــــــة النمـــــــــرة
ــــعب الجزائـــــــــر �املـــــــــة راجـــــــــل وٕامـــــــــرة   شـــــ
ـــــیخ  ثــــــــــورة علــــــــــى ثــــــــــورة   والد ســــــــــید الشـــــ
  واقعــــــــت ثــــــــورة  شــــــــملت �ــــــــل الصــــــــحراء
ــــــــــــــــورة ــــــــــــــــورة مظف ــــام ابث ــــــــــــ   بوشوشــــــــــــــــة  ق
ـــــداد ثـــــــــــاروا فـــــــــــي مـــــــــــرة   المقرانـــــــــــي والحــــــ
  ارجــــــــع غــــــــرب العاصــــــــمة  دیــــــــر الــــــــدورة
ــــــــواد الســــــــاورة ــــــــاس ال ـــران البلع�   مــــــــن وهـــــ

ـــــــــــة  ـــــــــــورةاخـــــــــــالص الثمانمائ ـــــــــــوه  الل   نخل
ـــمال إفر�ق�ــــــــــة ضــــــــــد الكفــــــــــرة   نجــــــــــم  شـــــــ
  حـــــــــزب الب�انقـــــــــال لفرنســـــــــا امـــــــــش  بـــــــــرة
ــــــي الجزائــــــر مشــــــهورة ـــة العلمــــــاء ف ـــ   جمع�
ـــــفوفنا راجــــــــــــــــل وامــــــــــــــــراه   الوحــــــــــــــــدو صـــــــــــ
 Iعــین اســمعتوا واش جــرEفــي الخمــس وار  
ــــل الشــــــــــــــــعب �المظــــــــــــــــاهرة   اخــــــــــــــــرج �ــــــــــــ
 Iـــــــــــة مــــــــــــــا� جرحومــــــــــــــایبر   یــــــــــــــوم اثمان�ـــ
  مــــــــــــــــــــاذا قتلــــــــــــــــــــت افرنســــــــــــــــــــا الغــــــــــــــــــــدارة

ـــــــتلكم �اخـــــــــــــــاوتى هـــــــــــــــذ   ا الصـــــــــــــــورةجبــــــــ
ـــــــــال هــــــــــــــــزتهم غیــــــــــــــــرة   واتكــــــــــــــــونزت رجـــــــ
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  الشــــــــیخ بــــــــو ز�ــــــــان  قایــــــــدها �الــــــــذات
ــــــــــــامر قیــــــــــــدة دار فیهــــــــــــا معر�ــــــــــــات   ت
ــــــدور وابنـــــــــه فـــــــــي الح�ـــــــــاة   بزعامـــــــــة قـــ
ــــیدة قامـــــــــت ابـــــــــدور الفتـــــــــاة   هـــــــــذا الســـــ
ــــــــــــا ا��ـــــــــــــل الوســـــــــــــ�الت   قـــــــــــــاوم فرانسـ

ـــــــار�خ الهـــــــــــــــم هـــــــــــــــذا ال ــــــــ   ســـــــــــــــاداتالت
ــــــــر الواحــــــــات ــــــــة ب ـــــــواc الورقل   مــــــــن لغـ
ـــــــــــــوب ســـــــــــــت ســـــــــــــنوات   عمـــــــــــــت الجن
  المســـــــــــــــــیلة  وســـــــــــــــــاوفیها معر�ـــــــــــــــــات
  ثــورة ســید� بــو عمامــة مــن  ثــم جــات
  ثــــــــورة �بــــــــر شــــــــور ذ�ــــــــك  الناح�ــــــــات

  التســــــعمائةندخل فــــــي الس�اســــــات فــــــي
ــــــا �افرنســـــــــا الســـــــــاعة جـــــــــات   قـــــــــال لهـــ
  اخرجــــــي مــــــن �الدنــــــا اال�ــــــام اقضــــــات
  قــــالوا المــــوت احســــن مــــن ذ�  الح�ــــاة

  ر حل�فنـــــــــــــــــــا واال الممـــــــــــــــــــاتالنصـــــــــــــــــــ
ـــذات فـــي قالمـــة   واســـطیف اوخراطـــة �ال

ــــــع العلمــــــات ــــــB راف ــــــي الطر�   �مشــــــي ف
  التــــــــــــار�خ عل�ــــــــــــه ســــــــــــجل صــــــــــــفحات
  خمـــس  وارEعـــین  اللـــف شـــهید اســـدات
  علــى الجزائــر واش شــافت مــن و�ــالت
  علــــى الـــــوطن اتاحــــدوا فـــــي الرEعینـــــات
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  اعــــــــــــدوا فــــــــــــي العــــــــــــدة الــــــــــــداخل والبــــــــــــرة
  اســــــــــرI خــــــــــ�C الثــــــــــورة ا�مینــــــــــه واســــــــــارة
  اطلـــع جـــ�ش التحر�ـــر للجبـــل شـــد الحجـــرة
  یتســـــــــــــنة فـــــــــــــي االمـــــــــــــر مـــــــــــــن االمـــــــــــــراء

 Iــــــــــــوفمبر عامـــــــــــــك ال�شـــــــــــــر   جـــــــــــــا اول نـ
ــــــا الجزائــــــــــــــــــر حــــــــــــــــــرة   هللا اكبــــــــــــــــــر تح�ــــــــــــ
ـــــــول  الشــــــــاعر ولیــــــــد الصــــــــحراء   هــــــــذا قـ
  اوطنــــــــــــــى مــــــــــــــن ورقلــــــــــــــة �ــــــــــــــامن تقــــــــــــــر 
ـــــــــیدة البیــــــــــــــت األخیــــــــــــــرة   تممــــــــــــــت القصـــــ
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   *  

  وغخـــاو فـــي الشـــعب فـــي �ـــل الجهـــات
  وافهــــــم �ــــــل الشــــــعب معنــــــى الكلمــــــات

ـــــــــــــــــوم �البنــــــــــــــــــــــدق�اتمتســــــــــــــــــــــلح    مقیـــــ
  مــــدرب علــــى الحــــرب احســــن تــــدر��ات
  فـــــــي الرEـــــــع والخمســـــــین ثورتنـــــــا نـــــــاداة
  اول رصاصــــــة نصــــــف اللیــــــل ابــــــدات
  فــي الســ�ع والخمســین  نظمــت االب�ــات
  علـــــى الجزائـــــر عامـــــة جبـــــت الكلمـــــات
  ابـــــــــــن جد�ـــــــــــة دمحم امســـــــــــلم للســـــــــــادات

  
قبل الثورة  هذه لمحة عامة عن الشعر الشعبي الوطني الثور� التحرر� في الجزائر،

وEهذا یجوز لنا القول �أن  منذ أن تعرض الوطن لمحنة االستعمار، ،التحر�ر�ة وأثناءها
والثور�ة والتحرر، تغذیها األحاس�س الشعب�ة  ،�ان حقا مدرسة للوطن�ة ،الشعر الشعبي

مهما  ،والظَّلمة والمعتدین ،الفطر�ة الصادقة المؤمنة، بهز�مة الطغاة الجهاد�ة اإلسالم�ة
  �انت قوتهم وجبروتهم .

  

  

  

  

  

  



 

 

  

  

  

  

الفصل الرا�ع: تجل�ات الحس 
الثورس في الشعر الشعبي 

  الجزائر�.
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  وال :  شعر اإلرهاصات الثور�ةأ

ما م مرحلًة تصعد فیها، االتجاه اإلصالحي، واالزدهار الف�ر�، �انت هذه المرحلة،
اد نفتقد مالمح الحر�ة الدین�ة في ساعد الشعر على تحدید معالمه، دین�ا وس�اس�ا، ولذلك ن�

غمرة المضمون الس�اسي، الذ� غذت �ه �ل نشاc  ف�ر� وأدبي، مما أكسب المناس�ات 
  .1والمصیر الحتمي للثورة  ،االستقالل والمحافل الخطاب�ة ص�غة التحّد�، وغّذI مشاعر

الس�اسي ولذلك نجد الحس الثور� �اد�ا في الشعر الشعبي بوضوح، نتیجة لهذا الترسب 
صط�غت القصائد الشعب�ة في اإلى الجهاد، ف الذ� �ستثیر نخوة الجزائر�ین ،اإلصالحي
وعواطفها �الروح الدین�ة الجهاد�ة، ولذلك �انت المشاعر الوطن�ة  ،وفي أف�ارها ،مضمونها

  .2تتفجر من خاللها فهي تصف األعداء وتمهد للثورة
وEخاصـــة عنـــد  ،أغلـــب األصـــوات الشـــعر�ةعلـــى  ،لقـــد غلبـــت النزعـــة الثور�ـــة التحرر�ـــة   

الشعراء الشعبیین الذین حملوا علـى عـاتقهم لـواء النهضـة واإلصـالح، فأشـادوا �الوطن�ـة وتغنـوا 
الــذ� �ــان لــه  أثــره العمیــB فــي الم�ونــات  الدالل�ــة  ،�الحر�ــة، وتبنــوا المــنهج الثــور� التحــرر� 

فـــي وجـــدان  ،ث الـــروح الوطن�ـــةوأســـالیبها، فظهـــر دورهـــم  الكبیـــر فـــي بـــ ،لمضـــامین أشـــعارهم
نحو القضا�ا الوطن�ة الثور�ـة التحرر�ـة، فـي  ،الشعب ، من خالل توج�ه �امل طاقتهم الشعر�ة

والظلـــم واالســـتع�اد، أدI بهـــا إلـــى ال�ـــأس مـــن أ�  أمـــل  ،فتـــرة غلـــب علـــى األمـــة الـــذل والقهـــر
  للتحرر من لیل االستعمار الطو�ل.   

واالجتماعي، فقد �ان األدیب  ،قة �الوضع الوطنيإن الحر�ة األدب�ة ذات صلة وث� «
عن معاناتها  مالها، ولسانها المعبرآو  ،وآالمها ،دائما ضمیر األمة، وصدI همومها

وطموحاتها، یرصد جوانب الخیر والشر فیها، فی�ارك تلك عموما، و�عرض عن هذه و�دینها 
نسان، وصون �رامته و�رامة وطنه، غال�ا، م�شرا �العمل والمح�ة والوفاء، داع�ا إلى سعادة اإل

                                                           

  .27ص  ،1984 ،الجزائر ،صالح خرفي، الشعر الجزائر� الحدیث، المؤسسة الوطن�ة للكتاب - 1

   . 372ص  الشعر الدیني الجزائر� الحدیث، ،عبد هللا ر�یبي - 2



 

175 

و�ل أسالیب المصادرة التي تتعرض لها  ،والقهر ،معلنا عداءه لكل ش�ل من أش�ال الظلم

  . 1»وحر�ة أبناء وطنه ،حر�ته

احتفظوا بها في  غّنوا لألرض الجزائر�ة، وهم الذین فالشعراء الشعبیون هم الذین«

د وضع دمحم الهاد� السنوسي الزاهر� الشعر وق 2»ذاكرتهم، وعبروا عن آالم الوطن وآماله 

والتوج�ه، ووحدة الصفوف والوقوف  ،والشعراء في طل�عة المواجهة لتحمل أمانة اإلصالح

نتهاز�ین من المعمر�ن، ومن ثم فإنه الغنى أل�ة أمة عن الشعر واال ،أمام أطماع النفعیین

التي �انت تنشC تحت  ،ح�ةوالشاعر الشعبي �ان دوما من هذه الفئة اإلصال ،3»والشعراء

  وتطبB رسالته. ،را�ة اإلسالم، وتحمل أف�اره

�غ�ة  ،ألنه یهدف إلى إعادة ترم�م ماهو موجود ،واإلصالح هو مرحلة سا�قة للثورة

أو قضاء على خطأ من األخطاء  ،إنه مجرد تعدیل في التفاصیل ،أو منع انه�اره ،تصح�حه

أو أصوله، أ� أنه  ،اعي القائم دون مساس بجذورهواالجتم ،أو تحسین في النظام الس�اسي

  .4»أو العالقات االجتماع�ة ،تعدیل غیر جذر� في ش�ل الح�م

وسائل بواالجتماع�ة، في األوضاع الس�اس�ة ،التغییر الجذر� المفاجيء«هي*بینما الثورة

  .5»وال تخلو عادة من العنف ،تخرج عن النظام المألوف

                                                           

 .80، ص 2014، جوان،20 ملفوف صالح الدین، تجل�ات الف�ر االصالحي في الشعر الجزائر� الحدیث، مجلة األثر، العدد - 1

  .373ص  ،نفسه - 2

 .16،ص2،1927،جأنظر:دمحم الهاد� السنوسي الزاهر�، شعراء الجزائر في العصر الحاضر،مط�عة النهضة،تونس -3

ص  1982 ،3ر، cوالنش    وعلم االجتماع اإلشتراكي، دار الطل�عة للط�ع  ،دمحم أحمد الزغبي، التغییر االجتماعي بین علم االجتماع البرجواز�  -4

116.    

فال ی�عد عن المعنى اللغو� �ثیرا بل هو مجمل تلك  ،أما المعنى االصطالحي .والوثوب والظهور ،والغضب ،المعنى اللغو� للثورة :هو الهیجان *

و� وعنیف،قد الیدرك �ثیر من والهیجان والق�ام برد فعل ق ،والتعبیر عن ذلك �الرفض ،فالثورة في االصطالح تعني: عدم الرضا لوضع ما ،المعاني

وذلك لهدف تحر�ر األرض  ،وEین عدو آخر ،الناس المعنى الصح�ح لكلمة الثورة و یرونها مجرد حرب قامت بین المواطنین األصلیین لألرض

 واالستقالل ال غیر.

 .11، ص 2001اإلسالم وضرورة التغییر، دار المعارف،القاهرة،، ةدمحم عمار  - 5
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منها الفلسف�ة  ،�حسب مقاصد مجاالتها المختلفة ،عدیدة بتعر�فات رفت الثورةولقد عُ 

  �أنها تعني الحر�ات   فقیل ،واالجتماع�ة والثقاف�ة ،والدین�ة ،والتحرر�ة ،والطب�ع�ة والس�اس�ة

  .1إنسان�ة) المراحل والدورات المتعاق�ة-أرض�ة-فلك�ة –الدوران�ة للتغییر (�ون�ة

��ونها حدثا تار�خ�ا  ،م واقع الثورة�منذ القد ،وتار�خه وأد�ه ،لقد عرف الف�ر ال�شر� 

، �معنى حر�ة 2﴾)2(قم فأنذر )1(أیها المدثر واجتماع�ا وأدب�ا، وجاءت في قوله تعالى:﴿ �ا

وعلى هذا، فاألساس هو روح الثورة وفلسفتها  �قوم بها اإلنسان إلث�ات الذات، ،تغییر شاملة

لعدد والعتاد، بل إنها ثورة على الروح رحاها مع ا تدور ،"فالثورة ل�ست �إحدI الحروب

الثورة تفسیرا موضوع�ا، وردها إلى نوعین:  حاول أرسطو من قد�م أن �فسر والعقیدة"، وقد"

"تغییر مفاجئ في  آخرون ��ونها وعرفها ،3المساواة" وأخرI تناد� �عدم ،ثورة تنشد المساواة

عادة  ن النظام المألوف، وال تخلوبوسائل تخرج ع واالجتماع�ة للدولة، ،األوضاع الس�اس�ة

ورغ�اته، وٕان  عن میوله والثورة الحق�ق�ة هي التي تن�عث من الشعب، وتعبر ،من العنف

واجتماع�ة تناد�  الحر�ة س�اس�ة تنشد أنواع: دّبرها وقادها أشخاص معّینون...والثورات

س�اس�ة ال بد أن تقوم على وترI أن المساواة ال �المساواة، وقد تهدف أح�انا إلى الجانبین معا،

ووجهتها تم  ،ومن المنطلB الخاص بتحدید ماه�ة الثورات، 4أساس المساواة االقتصاد�ة"

متفائلون ومتشائمون. فیرI األول أنها وسیلة ناجعة من  التمییز بین "موقفین متعارضین:

أما  ،والمساواة والعدل ،وضرب من حتم�ة التار�خ، التي تحقB الحر�ة ،وسائل التقدم

نیران مشبو�ة لمشاعر شعب�ة هدامة غیر مضبوطة  ،المتشائمون فیذهبون إلى أن الثورات

  .5وش�ه برEر�ة "
                                                           

1 –S . Auroux, Nouveau Vocabulaire des études philosophiques,Hachette, Paris,1984, p205. 

 01سورة المدثر اآل�ة  2

  .205، ص 1975ئة المصر�ة للكتاب، القاهرة، یمادة "ثورة"، اله معجم العلوم االجتماع�ة، إعداد نخ�ة من األساتذة، - 3

  .205ص  نفسه، - 4

  .205ص  ، العلوم االجتماع�ةمعجم ، إعداد نخ�ة من األساتذة - 5
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طراد طو�ل �حتو� ماقبل االثورة ال ترتجل، إنها «وهذا ما أكده مالك بن نبي �قوله 
�ة، بل تجتمع �مجرد إضافة زمن هذه ال ةوما �عدها، والمراحل الثالث ،الثورة، والثورة نفسها

وتطورا تار�خ�ا مستمًرا، وٕاذا حدث أ� خلل في هذا النمو، وفي هذا  ،تمثل نموا عضو�ا

  .1»التطور فقد تكون النتیجة زهیدة تخیب اآلمال

إلنجاز المهام   ،�قوم �ه اإلنسان ،وشامل ،استعداد حضار� عام ىفالثورة بهذا المعن

 Iالصدفة بل التي تؤهله للس�ادة واإلستخالف، والثورة  ،الكبر Bبهذا المعنى ال تأتي عن طر�

  یر التي أودعها هللا ع�اده. یهي نتیجة حتم�ة لسنن التغ

وذلك �الدفاع عن   ،والكرامة ،یتلخص في تحقیB العزة ،أل� ثورة ،إن الهدف األساسي

�ان له الدور  وجد أدبُ  ،والهو�ة، والنضال من أجل الحر�ة، وعلى هذا األساس ،الذات

و�فضح االستعمار، و�صف الظلم الواقع  ،�صف الواقع جماهیر�ٌ  الح�اة ، أد�اٌ ال�ارز في 

للوقوف في وجه االستعمار ومقاومته، ومحاولة القضاء  ،و�حرض �افة ط�قاته ،على الشعب

التي تتعلB �الثورة، وقد أخذ هذا األدب نصیب األسد  ،عل�ه و�عمل على بث الق�م المعنو�ة

و�ینونة الجماعة واألرض، فإذا �ان األدب  ،تصف �ه من اندماجبین اآلداب األخرI لما ی

في الوقت الذ� �حمل رسالة في  ،عامة فنا جم�ال فإن أدب الثورة �صط�غ بهذا الجمال

  طب�عته الفن�ة .

وهذا ما �فسر العالقة بین األدب والس�اسة، فهي عالقة تضامن وتفاعل، وذلك "�ح�م 

رة، فاألدب یثور قبل أن تثور الس�اسة، ألنه یهيء قلوب الصلة الموجودة بین األدب والثو 

  .2»ونفوسهم وعقولهم ،الناس

تضح لنا أهم�ة األدب الثور� في دعوة الشعوب إلى الجهاد في سبیل نیل تومن هنا «

فیلهب  ،فترة احتدام المعارك ،حر�تها، فالشاعر �صور لنا من خالل ما ینظمه من قصائد

                                                           

1 -  ،B93، ص1979مالك بن نبي، الصراع القادر� في ال�الد المستعمرة، دار الف�ر، دمش . 

 .157، ص1982، 11بیروت، c ،طه حسین، خصام ونقد، دار العلم للمالیین- 2
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قامت من أجل خوض  ،قدام، فالثورة الجزائر�ة في أساسهاإلة واالنفوس و�شعل فیها الحماس
قصد وضع حد لمسلسل رهیب من  ،معر�ة شرسة الهوادة فیها، و��ل الوسائل المتاحة

التي أثقلت �اهل اإلنسان الجزائر� لقرن ونصف، �ادت أن تفقده آدمیته  ،الجرائم والمظالم

  .1»ووجوده

وأدب �أتي �عد الثورة  ،و�دفع إلیها ،سبB الثورةو�رI طه حسین أن هناك أد�ان، أدب �

وهو بهذا  ،واإلصالح والتجدید ،و�دفع إلى الرقي ،و�صور أثرها في ح�اة الناس ،ف�صورها

قبل أن  ،و�حتمل في هذا الجهاد ألوان الم�روه على اختالفها ،یجاهد في سبیل الحر�ة«

و�دعو الناس إلى  ،والتعسف ،ادألنه �قاوم االستبد ،تص�ح الثورة واقعا یدفعها دفًعا
  .2»مقاومتها
من أجل تغییر نظم مجتمعات   ،الممارسة و التطبیB«هي العلم الذ� یوضع فيإذن ف 

أقل قیودا وأكثر حر�ة وأ�عد  ،واإلنتقال بهما من مرحلة معینة إلى أخرI  تغییرا جذر�ا وشامال،

وهو السعي لالنتقال من حالة  ،وعل�ه فاإلصالح والثورة لهما هدف یجتمعان عل�ه 3»تقدما

ومناهج عملهما فاإلصالح  ،��من في محر�ات ،وهناك فرق جوهر� بینهما«إلى حالة أفضل

وذلك أن المرء یدرس األوضاع القائمة �قلب هادp وEرو�ة  ،��ون ابتداؤه من الترو� والتف�یر

الته، فال �ستخدم و��حث عن تدابیر إز  ،و�ق�س حدوده ،وٕامعان نظر، و�ف�ر في أس�اب الفساد

  .4»إال إلى الحد األدنى ،قوة الهدم

                                                           

 .26، ص1984للكتاب،الجزائر،المؤسسة الوطن�ة ،حتى االستقالل) 1950أن�سة بر�ات،أدب النضال في الجزائر(من سنة - 1

 .177طه حسین، خصام ونقد،ص - 2

 11ص  ،دمحم عمارة، اإلسالم و ضرورة التغییر :أنظر - 3

 . 47، ص2008/2009صالح الدیني في الجزائر، جمع�ة العلماء المسلمین الجزئر�ین، ماجستیر ،جامعة �اتنة إلزولیخة بوقرة، سوسیولوج�ا ا- 4
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على  �رد فعل ،ینمو داخل األمة الجزائر�ة ،ولهذا �ان اإلحساس �الحاجة إلى اإلصالح

 تصدح ،فجاءت قصائد الشعر الشعبي ،صدمة الوقوع تحت س�طرة اإلحتالل الفرنسي

  ستع�اد.الالقاطع أل� ش�ل من أش�ال ا �الرفض

   :قار را�ح�قول الشاعر من

  �ح�ــــــــــــاو األوطــــــــــــان برضــــــــــــاه الرحمــــــــــــان 

  �ضـــرEوا علـــى اال�مـــان �ـــاش الـــدین إی�ـــان 

  مــــــــــــاذا مــــــــــــن شــــــــــــ�ام ضــــــــــــرEوه الزعــــــــــــام 

ـــــــــــا عظـــــــــــ�م الشـــــــــــان    ســـــــــــلم الشـــــــــــجعان �

ــــــــــــــــــران  ــــــــــــــــــا و الفــــــــــــــــــیهم غف   عــــــــــــــــــدو نبین

  مـــــــــــاذا مـــــــــــن صـــــــــــب�ان قعـــــــــــدوا غ یتمـــــــــــا

  �قطـــــــــــع عـــــــــــرق فرنســـــــــــا قطعـــــــــــة ز�ـــــــــــوان 
  

*  

*  

*  

*  

*  

*  

*  

ـــــــــــرع�ة و ظـــــــــــــــــــــــــــــــاهر  ــــــــــــــــــــــــــB و شــــــــــــــــــــ   حـــــ

ــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــو مــــــــــــــــــــــا همــــــــــــــــــــــا َم ــــــــــــــــــــــر ل   ْر نْغب

  و اصـــــــــــــــــــــ�ح فـــــــــــــــــــــي زنقـــــــــــــــــــــة َمزْنطـــــــــــــــــــــر

ـــــــــاد األكبــــــــــــــــــــــــــــــــــــر ـــــــــــــــــوا للجهـــــــــــــــــــــــــــ   دخلـــــــــــــــــــ

ــــــــــــب �اســــــــــــــــــــــــــــــــــر  ـــــــــــــــــــــــــا عیــــــــــــــــــــــ   داروا فینـــــــــ

ــــــن محبـــــــــوس دار ق مـــــــــا �ظهـــــــــر   هـــــــــاذا مـــ

ــــــــــة تــــــــــــــــــــــــــــــــــــوEر   ــــــــــــــــــــب نخلــــــــــــــــــــــــــ   1طایــــــــــــــــ
  

ألن   من أجل صالح المجتمع الجزائر�، ،وقد شمل اإلصالح مناحي الح�اة �لها

ِیؤمن ،ِ وتكامالمن شأنه أن ��سب تجرEة اإلصالح توازنا  ،الشمول في العمل اإلصالحي«

معها إهمال جانب من جوانب الفساد، �م�ن أن یتضخم، ف�أتي �النقص على سائر الجوانب 

�ان مآلها الفشل، �سبب  ،األخرI التي یتحقB فیها اإلصالح، و�م من تجرEة إصالح�ة

 I2.»اقتصارها على معالجة جانب وحید من الواقع، وٕاهمالها لسائر الجوانب األخر  

قد أدرك أهم�ة الشمول في  ،الهاد� جاب هللا ،بواد� سوف ،ر�ة اإلصالح�ةعل رائد الحلو 

   :فجاءت وص�اه تشمل �ل مناحي الح�اة  �قول ،العمل�ة اإلصالح�ة
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  شـــــــعب الجزائـــــــر یتعـــــــافى 
  یتجمـــــــع و �ضـــــــم أكنافـــــــة 
  تح�ــــــا الجمع�ـــــــة الوطن�ـــــــة 
ــــــــــــة  �Eتح�ــــــــــــا اللغــــــــــــة العر  

  

*  
*  
*  
*  

ــــــــــن الخرافـــــــــــــــــــــــــــــــــة    مـــــــــــــــــــــــ
ـــــــــــــــذ� أوصـــــــــــــــــــــــــــافه    هــــــــــــ
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة  ـــــــــــــــــــــ   و الخیر�

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة�ا ــــــــــــــــــــــــــــــــ   لثاقف
  

*  
*  
*  
*  

  و التفر�B الّلي ف اطرافه 
  تح�ـــــــــا جمع�ـــــــــة الكشـــــــــافة 
  النــاس الّلــي �حبــو الحر�ــة 

   1و یتجــــدد عهــــد الخالفــــة
  

   :�ما أشاد الشاعر الهاد� جاب هللا �ف�رة اإلصالح ودعى الشعب إلى تبنیها �قوله
ـــــــــــــــوذو النصـــــــــــــــــــــــــ�حة  ــــــــــا نـــــــــــــــــــــــــاس خـــــــــ   �ــــــــــــــ
ــــــو لفعـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــال لقب�حـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة    نحـــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ــــــــرة مل�حــــــــــــــــــــــــــــــــــــة  ــــــــــــــــــالح ف�ــــــــــــــــــــــــــــ   اإلصــــــــــــــــــ

  

ــــــــدین واجـــــــــــــــــــــــــــــــــــب  و اتعلمـــــــــــــــــــــــــــــــــــو     الـــــــــــــــــــــــــــ
ـــــــــدین ســــــــــــــــــــــــــــــــــایب  ـــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــا�عودش ال   مـــــــــــــــــ

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــب ـــــــــان خای ـــــــــــــــــــــا �ـــــــــــــــــــــــــــ    2اعت�قادنـــــــــــــــ
  

وع�قر�ة الشاعر  ،وقد نظم الشاعر بلعید علي، قصیدته الخالدة التي تظهر مدI نضج

 ،الذ� قاوم الغزاة ،وأصالة الجزائر وشعبها األبي ،للتذ�یر �عراقة ،في توظیف ثقافته ،الشعبي

  الذین طمعوا في خیرات �الده �قوله:
ـــــــــــد فـــــــــــــــي الزمـــــــــــــــان  زائـــــــــــــــر مجـــــــــــــــدالج   خالــــ

ــــــــــــ�ح  لهـــــــــــــا صـــــــــــــولجان ـــــــــــــل المسـ   مـــــــــــــن قب
ــــــــــــــــــــى برهــــــــــــــــــــان     اســــــــــــــــــــتقر تار�خهــــــــــــــــــــا تلق

ـــوص اســــــــ�ان�ا و دهــــــــاة الرومــــــــان    مــــــــن لصـــــ
  نفتخـــــــــــــر �أمثـــــــــــــال عق�ـــــــــــــة فـــــــــــــي الفرســـــــــــــان 

  

ــــــــــار عنهــــــــــــــا منشــــــــــــــورة    ــــــــــــــي الكتــــــــــــــب خ�ــــ   ف
ـــورات فیهــــــــــــــــا مشــــــــــــــــهورة  ـــــــــــــ ـــــــــــــــذا مــــــــــــــــن ث   �ـ
  تــــــــــــــــــتفهم مضــــــــــــــــــمون هــــــــــــــــــذه األســــــــــــــــــطورة 
ــــــــــــــــــــــم مجـــــــــــــــــــــــزرة    فـــــــــــــــــــــــوق االطلـــــــــــــــــــــــس لهـ

   3صــــــــــال �أ�طــــــــــال النعــــــــــرةلــــــــــدین االســــــــــالم 
  

  :و�قول أ�ضا 

ـــــــــك هـــــــــذا الب�ـــــــــان  ـــــــــي نعیـــــــــد ل   �ـــــــــا ســـــــــامع ل
  راكــــــــــــب الخیــــــــــــل و المهــــــــــــار� �ــــــــــــا فــــــــــــالن 

ــــار عــــن قــــوم الصــــحراء   ــــك ذو االخ�   نح�ــــي ل
ـــــــــــالل ســـــــــــــــرEة غـــــــــــــــزارة    أ�طـــــــــــــــال بنـــــــــــــــي هــــ
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ـــــــــــــــدخان  ــــــول و �شـــــــــــــــب ال ـــــــــ ـــــــــــــــوم دق الطب   ی
ـــــــــــــان    أهـــــــــــــل الكـــــــــــــرم و الزعامـــــــــــــة یـــــــــــــوم غن
  ســــــــــــال الد�ــــــــــــة تقــــــــــــول عــــــــــــنهم مــــــــــــا �ــــــــــــان 
  ســـــــــــاحتهم واســــــــــــعة تطـــــــــــل علــــــــــــى حســــــــــــان 
ـــار مـــــــا خفـــــــات علـــــــى األذهـــــــان    مـــــــانو عرعــــ

  ال الـــــــــــــــــي شـــــــــــــــــجعان والبوز�ـــــــــــــــــد و الرجـــــــــــــــــ
  جنــــــــــــــــــــراالت خلفتهــــــــــــــــــــا فــــــــــــــــــــي المیــــــــــــــــــــدان 

ـــــــــــــــاهم األوزان  ـــداك �ـــــــــــــــا ف   و المقطـــــــــــــــع هــــــــــــ
  

ــــــــــــــــــدین ذوك الغــــــــــــــــــــزارة  ــــــــــــــــــــه واجــ ـــــــــــــــــــانو ل   �ـ
  حــــــــــــــــراس البیــــــــــــــــدو و الرســــــــــــــــام المعمــــــــــــــــورة 
ـــــــي ح�ـــــــــــــــام العشـــــــــــــــورة  ــــــــ   آ�ـــــــــــــــة رEـــــــــــــــ�عن  ف
ــــــــــي ل�مینـــــــــــــة مشـــــــــــــهورة    وقـــــــــــــالت حمـــــــــــــام فـــ

  دارو فــــــــــــــــــــي الجــــــــــــــــــــ�ش الكفـــــــــــــــــــــرة مــــــــــــــــــــاذا 
ـــــــــــــــــــة مقهــــــــــــــــــــــــورة  ــــــــــالو فرنســــــــــــــــــــــــا ذلیلـــــ   خــــــــــــــ
ـــر للهز�مـــــــــــــــــة م�ســـــــــــــــــورة    و مشـــــــــــــــــات تجــــــــــــــ

ـــــــــــــــــالم �تفــــــــــــــــــــــوا ح�ــــــــــــــــــــــال الجــــــــــــــــــــــرارة    1للظـــــ
  

�انوا حرصین أشد الحرص، على  ،على ید مثقفین ،لقد تولد الشعور �ضرورة اإلصالح
ة ال�قا[ هذه األمة من س�اتها، وحفP أمالكها وتراثها، وقد ساهمت الحر� ،إصالح الفرد

تتناسب مع متطل�ات  ،في نشر مفاه�م أخالق�ة جدیدة، ساعدت على ترسیخ ق�م ،اإلصالح�ة
لق�ام الحر�ة اإلصالح�ة  ،األوضاع االقتصاد�ة والف�ر�ة، وقد حدد بوصفصاف أهم العوامل

لنضوج الدعوة اإلصالح�ة  ،وفي تلك األثناء �انت الجزائر في حاجة إلى وقت �اف «:�قوله
ال�أس  وساc جماعة المثقفین الجزائر�ین، والجماهیر التي غلب علیهاوتغلغلها في أ

واستسلمت للقضاء والقدر، ألن الق�ام بإصالح حالة الفرد االجتماع�ة والدین�ة یتطلب من 

رتواء من مناهل الوا ،زعماء األمة أن یهیئوا قدًرا �بیًرا من وسائل القوة، والدعا�ة الشاملة
لكسب األرزاق، والعمل على  ،توفیر األید� العاملةو  رم األخالق،والرسوخ في م�ا ،المعرفة

خلB الوحدة بین الجماهیر الشعبب�ة وهذه العوامل �لها ضرور�ة من أجل الق�ام �حر�ة 
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ومن هنا ارتفع صوت الشاعر الداعي والمحرض �ضرورة  1»إصالح�ة شاملة وناجحة
  من.التخلص من االستعمار ونیل االستقالل مهما �لفه الث

�عود إلى أن التحرر �ان قض�ة الشعب  ،ولعل مثل هذا الحس الثور� التحرر�  
  الذ�  ،یبلغ مداه عند الشاعر التومي سعیدان ،وهذا ما جعل الحس الثور�  ،الجزائر� �أكمله

  �ان یلتمس نار الثورة �أنامله:

  �ا لفهمنـا خونـي عبـروا عل�ه  *   اجرحو المفاصل و اللب ما صبر

  برتش عاقل عالم الصبرو ما اج
  

  ما جبرتش طرشون مجرب الثن�ة  *   اللـي �عبـر مذغة ساكن الصدر

  أصدر ح�امو  عني  قد ما  أقدر

  2ـه محمـد زاد مالیـه *  نـوره شعشع فـي �ناني اللو أعبرـحـب ط
  

نحو ال�طولة القدس�ة �صدق اإلحساس، ونبل  ،ه�ذا �فتح لنا هذا الشعر منافذ روح�ة
دون –والتسامي على اآلالم الحس�ة، �حرارة المظلوم المقهور، وهذا اإلحساس ،المضمون 

 ،الذ� �ان یرزخ تحت نیر االستعمار الفرنسي ،فهو إحساس معظم الشعب الجزائر�  -شك
  كتملت وEدت مالمحها للع�ان.األن الروح الوطن�ة في هذه المرحلة 

�ه الشعور �الخوف، وف�ه طلب فف ،تشح بوشاح الدیناوالشعر الشعبي في هذه الفترة 
زه اإلشفاق من ضحا�ا المأساة الستعجال و�حفّ  ،قه المواقفالمغفرة على القصور، ُتَع�ِّ 

  :4عن طر�B الرمز واإل�حاء ،ولذلك �قول الشاعر سعیدان3النصر
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  فثالثة و الخمسین تمت ذا القص�ة * اللي فـهم ما ب�ا ��مي الضامر
  حب دمحم نور شعشع ال�صر

  ـع القصـة �ون عو�ن ل�ه * دعوت المؤمن مقبولة مع الفجر�اسام

  و قت صالة الوسطى حن �اك حر

  ال تلوموا عني قصرت في القص�ة * أنز�د نرجع ل��م و أنعاود الخبر

  :1و�قول الشاعر صالح بدر� 

ــو ســـــورة واضـــــخة مـــــن خ�ـــــار اســـــوار    �تبـــ
ـــوخة اعز�ـــــــــــزة �ـــــــــــا حظـــــــــــار    ســـــــــــورة منســــــــ

  ارــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــیتلوها ش�ان بلحان العی

ســــــــــال الــــــــــي ســــــــــهرو اعلیهــــــــــا واش دارونــــــــــا   
ـــــــــــي خیـــــــــــــــر اســـــــــــــــفارو    ســـــــــــــــخها تـــــــــــــــار�خ فــــ

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــو ایرت   ل فیها ال�ارود ابناروــــــ
  �م�احــــــــل اتلــــــــوح تقصــــــــب عــــــــن لشــــــــفار 
  یرهــــــــــب لعــــــــــدا و الم�عــــــــــاد� و المن�ــــــــــار 

  ارــــــــــــــــــا هذا الشيء ص�لش من ثوارن

ــــــــــي الســــــــــماء الح اشــــــــــرارو    ــة ف ــــــــــزEن النمــــــــ   ب
  صــــــــیهد �بــــــــدا اعــــــــدوه عــــــــن لهــــــــب اجمــــــــارو 

  واروــــــــــــــــــــــــــــــــــــره�ات لعدا على �ار اص
  

واإلنسان�ة  ،مبن�ة على المثل العل�ا لمفهوم الحر�ة ،ذا �انت الحر�ة اإلصالح�ةإف« 
�ة عند اإلنسان فأ�ة حاجة في هذا اإلصالح إلى إظهار ال�عد الس�اسي،وهو والكرامة ال�شر 

، فقد اصط�غت قصائد الشعر 2»�امن في الحر�ة اإلصالح�ة، وضمیر مستتر في ثنا�اها
واالقتداء  ،�الرجوع إلى تعال�مه ،سالمي الحنیفإلفي إطار الدین ا ،بروح اإلصالح ،الشعبي

التي  ،�مان �العدالة اإلاله�ةإلوهذا ما جعله یزرع بذور ا وتار�خهم وأمجادهم ، ،�شخص�اته
Bومقاومة ،مما بلور ف�رة رفض األوضاع من أساسها ،قدامإلوت�ارك الشجاعة وا ،تنصر الح

  في قصیدته لیلة نوفمبر: ،االستعمار، وتحقیB االستقالل �قول الشاعر لعمار الحاج
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ـــــــاص ا�صــــــــــــــــوتو زغــــــــــــــــراد   تســــــــــــــــمع الرصـــــــــ
ــــــــــــــــــاd نبلــــــــــــــــــــــــــغ    المــــــــــــــــــــــــــراداقســــــــــــــــــــــــــمنا �ــــــــ

ــــــــــل مــــــــــــــــــــــــــــــایردوش رداد ـــــــــــــــــــــــــــة �طــــــــــــــــــــ ـــ   وقف
ــــوف رامیهـــــــــــــــــم فــــــــــــــــي واد   الره�ــــــــــــــــة و الخــــــــــــ
ــران ا�صــــــــــــــــــدروا صــــــــــــــــــداد   ا�قابــــــــــــــــــل النیــــــــــــــــ
ـــــــــــال الزوجـــــــــــــه و لـــــــــــــوالد   اســـــــــــــمح فـــــــــــــي لع�ــ
ـــــــــــ�الد ـــــــــــو و ال ـــــــــــر وطن ـــــــــــي تحر�   قصـــــــــــدوا ف
  ا�صـــــــــــــفیها مـــــــــــــن �ـــــــــــــل اغ�ـــــــــــــار و فســـــــــــــاد
ــــــــــــــــــــرب الجـــــــــــــــــــــــواد  ـــــــــــــــا و�عنـــــــــــــــــــــــا الـــ   �حمینــــــــ

ـــــــل مــــــــــن عــــــــــاش الجهــــــــــاد   1یــــــــــرحم رEــــــــــي �ـــ
 

ـــــــــول و ال مـــــــــن هـــــــــو مرعـــــــــ  ـــــــــا ذل   ودو ال فین
ـــــــــــــــــوفي ل�الدنــــــــــــــــــــــا �ــــــــــــــــــــــل العهــــــــــــــــــــــود   و نـــــ
  و�واجـــــــــــــه مـــــــــــــن قاصـــــــــــــد و عنـــــــــــــو حقـــــــــــــود
ـــال تشــــــــــــــــــ�ارة اســــــــــــــــــود   و شــــــــــــــــــجاعة ل�طـــــــــــــــ
  ماشــــــــــــــــــي للقــــــــــــــــــدام و ینــــــــــــــــــال المقصــــــــــــــــــود
ـــــــــــــــــرك االمــــــــــــــــــــــوال مافیهــــــــــــــــــــــا نقــــــــــــــــــــــود   واتـــــ
ـــــــــــــدود ــــــــــدار مــــــــــــن ارض الجــ   و�نفــــــــــــي ذا الغــ
ـــــــــــود   ومــــــــــا یرضــــــــــاش ا�شــــــــــوف قــــــــــدامو حسـ
  و النصـــــــــــــــــــر حل�فنـــــــــــــــــــا �ـــــــــــــــــــاذن الــــــــــــــــــــودود
ــــــــــــد و الخلــــــــــــــــــــــــــــــود ــــــــــــــــــــــــهداء المجــــــــــــــــــ   وللشــــــ

 

عاش �حسس الشعب الجزائر�  ،فالشاعر الشعبي في هذه الفترة اإلرهاص�ةموما عو 
والمصلحین، والعلماء  ،والدعاة ،�الظلم، وجبروت االستعمار، داع�ا إلى االقتداء �الصحا�ة

  األجالء، مهاجما الطرق�ة والمشعوذین .
  

  �قول الشاعر حو�لي مزروع :

للمقاومة  حذرا في اتخاذ شعره سالحا ،جعلت الشاعر الشعبي،ولعل األوضاع الس�اس�ة 
 یتحدث عن ال�طوالت العر�Eة واإلسالم�ة، فإنما یر�د أن �ستثیر نخوة« ذلك أنه حینما الوطن�ة

  �قول الشاعر بلقاسم حرزهللا: ،الجزائر�ین إلى الجهاد
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 Iَلِكـــــــْن بـــــــْن َ�ـــــــاد�س َ�ـــــــان ْعلـــــــى ُهـــــــَد  
ـــــــــــــــا مُ  ـــــــــــــــُروّدةَراَن ـــــــــــــــاش ق ــــــــــلمین مان   ســـــ

  

  
  

ــــــــــال الُمــــــــــؤمْن اله َیْخَضــــــــــْع للَكــــــــــافْر    َق

  2ْحناَ�ـــــــــــــــــــــا ُهومـــــــــــــــــــــا أوالْد الَجزائـــــــــــــــــــــْر 
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ـــــــرب ــــــــّاو ال ــــــــهم رضـ ـــــــي بإ�مانــ   و�ـــــــن الل
ـــــب ــــــن طال   و�ـــــن بـــــن الولیـــــد و علـــــي بـــ
ــــــــــعذب ــــــــــا نتـ ــــــــــن رانــــ ـــــــــا صـــــــــالح الدیــ �  

  

  
  

  

  طــــارق و بــــن نصــــیر و عبــــد الرحمــــان
ـــــــار القـــــــــرآن ــــن المخلصـــــــین و انصــ ــ   و�

ـــــا ت ـــــالدنا راهـــ ـــــم بــ ـــــا زعیــ ـــــانیـــ   1تهـــــــــــــــــــــــــ
  

فإنما یتغزل في الوطن متخذا من المرأة ستاًرا  ،واذا تغزل الشاعر الشعبي في المرأة
نحس بنوع من » من هواك«، فحین نتأمل قصیدة الشاعر �شیر مسعود� المعنونة: بـ 2»لذلك

  الغزل الس�اسي.

  �قول الشاعر:

ـــــــبي د المــــــر  ـــــــر قلـــ ـــــــب عصــــ   ةّحــــــر الحــ

  هیــــــــض غـــــرام قدیـــــــــم نطـــــف �ـــــا حســـــره

ــــــــداو� �یـــــــــــتي مـــــــن د العـــــــــصرة   أش یـــ

ـــــــــــمة خضــــــــــرة  ـــــــــــ�ك تـــــــــــــــعود� دیـــــ   متمنــ

ـــــره ــــــواك عمـــــر� مـــــا نب ــــــارف مـــــن هـ   عــــ
  جبــــــت القول علیـك �ا ز�ن  النظــــــــــــــرة

ــــــــات أف�ـــــــار�    ــــــــله واد و لب ــــــــرI سیــــــــ   جــ
ــــرت أذ�ــــارها    و قر�ـــت ســـوار� �ـــي تف�ــ

  غیـــر نــــــشوفك زاه�ـــة �ـــا ضـــــوء �صـــار� 
  و جـــذور غرامـــــك زایـــد تـــرو� �أمطـــار� 
ـــــي ف�ــــك �ــــا ز�ــــاح أكــــدار�    راحـــــــــت �الـــــ
ــــــ�ي ینــــــــــمى ضـــــ�ار�    �ـــــا مــــــــظنوني فیـــ

  

  حبـــــــــك ســـــــــار� فــــــالعروق دایــــــــر مجــــــرة
ـــــن العشـــــرة ــــــك فمجالســـــي ز� ـــــخر بیــــ   نفـــ

  طـــت خطـــرةنغیـــــــر عل�ـــك مـــن نســـمة ه�
ـــــــهان فوقــــــت الصــــــدرة ـــــــى تتــــ   مــــــا نرضـــ
ـــــــع �ــــــا حــــــرة ـــــــمان نابـــ ـــــــك مــــــن األیـــ   حبــــ

  

  ـه روات األف�ــار و عطفــت �أشــعار� یــبــ  

ــــــزن أســـــرار�  ــــــام و مخــ   یـــــــا مرتـــــع لرصــ

ـــB و �طـــار�  ــــوشها فیل ــــصدI لجیـــ   و نتــ
ـــفس فیهــا عــار�  ـــى لعــدو �عـ   و ال نرضـــ

  1خ األخ�ـار� یـــا وطـــن األجـداد و الشـیو 
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  ،موار�ا رؤ�تة ،أ� الوطن، متغزال �الحر�ة ،و�روح الشاعر في حوار شعر� جمیل 

�ان شائعا في تلك الفترة  ،وتجرEته التحرر�ة، ولعل هذا اللون من الشعر الوجداني

إذا التفتنا نلتمس مالمح الشعر العاطفي من بدا�ة « ولذا �قول صالح خرفي:  ،االرهاص�ة
ولكنه غزل من نوع خاص نستط�ع  ،ا نلتقي في  العقد الثاني منه بنصوص غزل�ةالقرن، فإنن

التي �انت تحرك �ل  ،، لقد �انت الحر�ة أش�ه �الید السحر�ة1»"الغزل الس�اسي"أن نسم�ه بـ

 منذ عرفت أرضه وطأة المستعمر ،شيء، ألنها عاشت تدغدغ شعور المواطن الجزائر� 

  ، و�قول في قصیدة أخرI:2مسعى أكثر منه اْسًما  ف�ان لقاء النص األدبي �الحر�ة

  و هللا مــــا نـــرضى �عتــیرها لوام
  و ألـــي مــــس رسامك یلقانـي قوام

  �اهــــي الرایــــة یــلوح مغاله عالم

  من لخــضار لبیــــاض ینعت لسالم

  أمــــقـــــودني جنــــها لیـــــها خدام

  العامنخدمـــك بـــجفوني على طول 
  تغزلـــــت �أوصـــــافها ز�نت لرقام
  عانقـــت من عـناقها ما هوش حرام

  
  

  

  

  

  و ال نرضى لبخ�س یبخسك فالسومة  
  نـــحرم عنـــــه مـــــا تمـــــتع بنومة
  �أللـــــوان النــــاصحة رمـــز النعمة
  و حــــمرت بدمـــــنا هــالل و نجمة

  فالخدمةرانـــي لــــك عبیـــــد طائع 
  و نســـعى بـــــك حتى تعود� فالقمة

  ت �عـــــــشقها بیــــن األمةو تبهـــــی
  1قبلـــــت ترابــــــها ز�ــــــن لنسمةو 
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أال وهو عامل التنف�س،  ،ول��ن أن نطبB عامال آخر في نشأة هذا اللون من الغزل الس�اسي

عن حاجة األدیب الملحة لمثل هذا ورEما �ان هذا التضافر تعبیرا « و�قول صالح خرفي:
 ،أول من �تب في هذا المجال ،التنف�س المزدوج الغا�ة...و�ان الشاعر سعد الدین الخمار

  .1»  "التغزل الس�اسي"�عنوان   "الفاروق  "یوم نشر قصیدته في

والطمــوح فــي تحقیــB حضــور  ،تعبیــر عــن إرادة الح�ــاة« و�ــل ذلــك ألن المقاومــة �الشــعر،
ـــدأ  ح�ـــاتي أصـــیل فـــي عقـــل وُمســـتقل ،حـــر ـــة، وٕانمـــا هـــي مب ـــة وقت�       وفاعـــل، فهـــي ل�ســـت حال

و إث�ـــات الحضـــور  ،ووجـــدان اإلنســـان العرEـــي، وهـــي �التـــالي مبـــدأ  قـــائم علـــى تعشـــB الحر�ـــة
  .2»والفاعل�ة ورد العدوان 

  ولذلك �قول الشاعر �شیر مسعود�:

ــــــح هـــــــواك و تحــــــــرك فحــــــــــــشا�ة   هبهـــــــب ر�ــ
  ــــــــا�ةـــــــــــــــــــــــــــــــــه�ض ل�ا غرمك �ا د العظ

  ســـــــــاكني ملـــــــــي �نـــــــــت فســـــــــن صــــــــــــــــــــبي  
  ــيـــــــــــــــــــــــــــــنطف لي لجراح وجدد الكــــــــ

 

  و ســــــــقاني ��ســــــــان لمــــــــرارة و الغــــــــــــــي
  تعیـــــــده اال�ـــــــام بـــــــین صـــــــحاب الــــــــــــــــد�

ـــــــــي ـــك فخ�ــــــــالي صــــــــورة رقــــــــ   �ــــــــاني ل�ـــــ
ــــــالمجبود  ـــــــي� ــــــى طــــــ   نرســــــمه طــــــي عل

ــــــــــي ـــــــــي ورحـــــــــت بونـــــــ ـــــــــالجزائر راحت   1ف
 

ــــــــة  ــــواك ســـــــارح ف�ـــــــه دوایـــــــــ   خالنـــــــي فهـــ
ـــــــــــه  ــك و نقــــــــــول انایــــــــــــــ   نتبهــــــــــى �غرامــــــــ
ـــــــة ــدر �اســــــمك فمنــــــامي فحجرالدایـــــــ   نهــــ
ــــوان لكتــــــــوEي و سمایـــــــــــــــــــــة    ن�ت�ــــــــه عنــــ
ــــوطن الغـــــالي بیتـــــي و هنایـــــــــــــــة ـــــاد الـ �  

 

  ل�ك "فخ�الي صورة":و�سترسل إلى أن �صل إلى قوله في قصیدته  
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  و�ـــــــــي نقبـــــــــل تنهـــــــــاني وان�ـــــــــا حــــــــــــــــــــــي
  حمـــــاوك مـــــن غـــــدر الـــــي �غـــــوك شـــــــــــي
ــــــوا �صـــــــفحوا نجـــــــل الحــــــــــــــي   مـــــــا یرضـ
ــــــــي ـــــــدان مـــــــا یروضـــــــهم لــــــــ   اســـــــود المی
  خلطــــــوا لهــــــم  لــــــوراق الســــــوطة �الـــــــــر� 

ـــــــز    � و الحر�ــــــة و ت�ــــــاعهم صــــــحاب الــ
ــــــــیهم الفـــــــــــــــــي   �1صــــــــف موحــــــــد داروا ف

 

ـــــــة  ــــد نفارقــــــك و انــــــت مونایـــــــــ   �یــــــف نقــ
ـــة   �ــي وصــفوا لــي مــن �ــانوا ل�ــك حمایــ
ــــــال بنیـــــــــوفهم عالیــــــــــــــــــــــة   حمـــــــــاوك رجـــ
ـــــــة  ــــاحة مــــــا یــــــدنوا لوطایـــــــــ   فرســــــان الســ
  ردوا فــــــــیهم �طشــــــــهم خلــــــــوهم شفایـــــــــــــــــة

  ا�ـةصدوا سالحه و النشر و ا�ـاق الدع
ـــــــــة   وقفــــــــوا لهــــــــم نــــــــد ذ�ــــــــورة و ص�ایـــــــــــ

 

لونــا مــن عواطــف الحنــین إلــى  ،�مــا إتخــذ الشــاعر برم�ــي عبــد هللا مــن الغــزل الس�اســي
  �قول: ،وارت�اطا بهذه األرض الطی�ة ،وأشجانه المشحونة �اللهفة شوقا ،شاك�ا وجدانه ،الوطن

ــــــــاحْ    ِمَیـــــــْت  ِف�ـــــــْك ْغــــــــَراْم َ�ـــــــا َز�َنـــــــْة َلْلَمـ

ـــــــــا    َمْن ُحَ�ـــــــــْك َالْح ِفَ�ـــــــــا َسْهــــــــــــْم وَراحْ َ�
ــــــــــــال أح   مـــــــــــتم�ن فجـــــــــــوارحي حـــــــــــب بــ
ــــــــــاح ـــــــي ال�ســــــــــو درتـــــــــو وشـ   ح�ـــــــــك رانــ
ـــــــل صــــــ�اح ــــــي �ــ ــــو مــــــابین  عین ــ   حطیت
ــك �ازایخــــــــــــة  �تبـــــــــوه صـــــــــحاح   تار�خـــــــ
ـــــرواح   س�عســـــنین ونـــــص حصــــــدت م  ل
  س�عســـــــــنین  عنـــــــــاد  لعدوهـــــــــــم  �فـــــــــاح
  س�عســــــنین ونــــــص مــــــاحطوش  ســـــــالح

  

ْن َالْنَســــــــاء َوْ�ــــــــْن ْیَ�ــــــــاٌنو   َ�اَوْحــــــــَدْك  َوْ�ــــــــ  
وتســـــــمر فـــــــي  وســــــــC قلبـــــــي  �محـــــــانو                                                                               

ــــــك  وهللا مــــــــــــا ن�طــــــــــــــل شــــــــــــ�طانو                                                                                           ح�ــــــ
ــــــــــوانو                                                                                  ـــــــــي عن ـــــــــى جبین ــــــــــا عل ـــــــــب لی ن�ت

ونمســــــــــى  �اصاحبـــــــــــة  فــــــــــي میـــــــــــدانو                                                                      
�ـــــــــاین فـــــــــي بـارودهــــــــــم  مـــــــــن  نیرانـــــــــو               

ســــــــ�ع  ســــــــنین الـــــــــدم  جــــــــار� و�ــــــــدانو                                                                                                 
ـــــــــص رجــــــــــالة �ــــــــــانو                                       ــــــ�ع ســـــــــنین ون ســـ

                                                                                                                             1ماملــــــــــــــــــو ��فاحهــــــــــــــــــم  زاد إ�مــــــــــــــــــانو
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فهـو الحق�قـة األكیـدة التـي  ،�صبوا إل�ه �ل شـاعر حـر ،ا مقدسالقد �ان حب الوطن واج�
  ولذا �قول: ،�سترخص في سبیله �ل غال وثمین

Bــــــ ـــــــB و تعل ـــــــي راد و عشــــ ــــا قلبــ ـــ   أنـ

Bــــها و ب�ـــه �عّشـــ ــــول �ســـّ�ح بإسمــ   طـ
Bـــب حبهــا ل�ــه ســب ـــي ن�تــب فالغیـ   �ــ
Bیتبــــــــــــها �غــــــــــــرامها و �قـــــــــــول عشــــــــ  

ــــــدة فـــــالكون ل ــــــها القلـــــب یـــــرق أفر�ـــ   یـــ
Bاسمـــك �ا جزایــــر أحال مـــــــــــــا ینط  

ـــــزم و �غاهــــا   ـــــع �الغال�ــــة و عـ   و تولـــ
ـــل فأوصــافها و حــولي بهاهــا   و یتأمــ
ــــش فروحـــي یـــوم خلقهـــا موالهـــا   عشــ
  مـــا یخــــــشى مخلـــوق أصـــواته عالهـــا 
ــــــرها روحـــــي تهواهـــــا ــــــنى غیـــ ـــا نتمـ   مــ

  1ـــــــــــــاف�ه رنات القلب �سعد لو غناه
  1ـــــــــــــاغناه

      

      Bوالمرأة في شعر الشاعر الشعبي عبد هللا برم�ي، تخرج من نطاق التصو�ر الضـی
مازجــا بــین احتــواء األم   ،ة لتشــمل األرض الطی�ــة المعطــاءة، و�بــرز صــورة �املــة للــوطنأ للمــر 

وعشــقه وحنانهــا وعطــاء األرض و طیبتهــا فیجعــل منهمــا شــیئا واحــًدا فــالجزائر حبی�ــة الشــاعر 
وتعلـــB بهـــا تعلـــB العاشـــB  ،وعقلـــه ،مرأة ســـلبته قل�ـــهالیهـــا �ـــإاألبـــد�، فهـــي أرضـــه التـــي رمـــز 
  قائال : ،الولهان الهائم في ملكوت عشقها

ــــــــــــــــل وهـــــــــــــــــــــــي أم األم ــــــــــــــــي أم الكــــــــ   هـ

ـــــــــــْم  ـــــــــــة وْنَعــــ ـــــــــــد فالجنــ ــــــــا شهیــــ ـــــــــــح �ــ   َر�َّــ

ْم  ـــــدَّ ــــــد وتصونــــــو �ال ــــفض لیــــــك العهـ   تحــ

ـــــر  ـــــدم اللــــي طــــاح معظــــمتعـ ـــــB الـ   ف حــ

ـــــــــم  ـــــــــي �ــــ ــــــا نـــــــــوصف حبـ ـــــــــر مـــ   للجـزائــ
ــــــد فـلبــــــــــــــــالد نسلــــــــــــــــم    مانـــــــــــــي مستعــــــــــــــــ
  هــــــــــــــاد االرض الطاهــــــــــــرة بهـــــــــا نحلـــــــــــم 

  
  
  
  
  
  
  

ـــــــبوهــــــــي نـــــــ�ض  ـــــــه                                                                                 القل للحـــــــب وتحی�
هـــــــاد لوطـــــــن شــــــحال مــــــن رجالــــــة ف�ــــــه                                                                           

ــــــــه                                                                        و  ــــــــة تحم� ـــــــــد رجال ــــــــا شهی ـــــــــدك � عهـــ
ــــــــه                                                                     ـــــــــرف والعــــــــزَّة تعن� ـــــــــال عــــــــل الشــ سـ

ـــــــالد� نعط�ــــــه                          �صـــــــح حـــــــب �بیـــــــــر لب
ـــــــــــــــه                                                                                         ـــــــــــــــا لتَّیـ ـــــــــــــــد نخلیهـ ـــــــــــــــي مستعـــ والنـــ

وفحلمـــــــــــي د الوطــــــــــــن �عینیـــــــــــة نفد�ــــــــــه                                                   
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ــــــــــــــو  ــــــــــــــداونحطــــ ــــــــــــــم قــ ــــــــــــــي ونعـلـــ   م عینـ

ـــــــــم قــــــــداش ـــــــــد� مسلـــ ـــــــد �ــــــــا ولــ ــ   م شهیـ

ـــــــــــــداش  ـــــــــــــداش وق   عنهــــــــــــــم نتـرحــــــــــــــم وق

ـــــــــــــــانة ـــــــــــــــها ننـــــــــــــــــــــعم أمـــــ ـــــــــــــــالونا بــ   خــــــ
  

  
  
  
  

حــــــــب الوطــــــــن یــــــــا ولیـــــــد� ال تخط�ـــــــه                                                                                 

ضـــــحى عـــــل لـــــ�الد �ـــــاش نع�شــــــو ف�ـــــه                                                                        

یـــــــه                                                                           هــــــادالوطن عــــــزاز �ــــــانو فــــــي ماض

ـــــع مـــــــــن خیـــــــر لــــــ�الد ونحضــــــ�ه ــ                                                                                      1نتمتـ
  

ى �ــالغزل الس�اســي أن ��شـف لنــا هــذا الرمـز، أو مــا �سـم ،وEـذلك حــاول الشـاعر الشــعبي

وعمومــا إن مرحلــة اإلرهـــاص للثــورة �انـــت مرحلــة التعبئـــة العامــة، ومحاولـــة تفجیــر الجمـــاهیر  

ـــة   ،الشـــعب�ة  فـــي وجـــه الظلـــم واالســـتعمار، ولـــذلك �م�ـــن أن نطلـــB علـــى هـــذه المرحلـــة، مرحل

  الذ�  ضاق �المنابر الس�اس�ة و اإلصالح�ة. ،النضال الشعر� 

  ر�ر�ة :ثان*ا : شعر الثورة التح

والرفض إ�ان الثورة التحر�ر�ـة  ،َمْعَلًما من معالم المقاومة ،�ش�ل الشعر الشعبي الجزائر� 

وعم�قـُة التـأثیر دق�قـة فـي إ�صـال الصـورة الثور�ـة، واإلشـارة  الكبرI؛ ألنه وسیلٌة لغو�ٌة أصـیلٌة،

لـــــــى         والمقاومـــــــة، والـــــــدعوة إ ،ولـــــــذلك تزخـــــــر القصـــــــائد الشـــــــعب�ة بـــــــدالالت الـــــــرفض ،الف�ر�ـــــــة

الجهــاد، وَ�ْبــُدو �ــأن الشــعر �ــان یــتالزم مــع  الثــورة ألنــه األكثــر حضــوًرا مــن صــنوف الثقافــة 

�النظر إلى سهولة حفظه وفهمه، وسرعة انتقاله، ولذلك فال عجب أن یواكب هذه الثـورة ف�ـان 

والفالحــین، وال�ســطاء مــن عامــة الشــعب إلــى  ،الصــوت الشــعبي الصــم�َم الــذ� یــدعو العمــال

مــن أمثــال  ،احات الــوغى، بــل �انــت أهاز�جــه تتــردد علــى ألســنة �عــض المطــرEین الجزائــر�ینســ

ـــة،  ع�ســـى الجرمـــوني، الشـــیخ دمحم الغفـــور، إدر�ـــس برحـــال، عمـــار العشـــاب ، فضـــیلة الجزائر�

       .1بوجمعة العنق�س، صل�حة الصغیرة، را�ح در�اسة ،...الخ 
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  1الصغیرة، والتي تقول �عض �لماتها: التي غنتها صل�حة ،ومن ذلك القصیدة الشهیرة
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــواْر  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــْزُب الثــــــــــــــــــــــــــــــ   َحــــــــــــــــــــــــــــ
  وْمَعـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاُهْم َهاَنـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــْت األعمـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاْر 
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــواْر  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــْزُب الثـــــــــــــــــــــــــــــــــ   َحـــــــــــــــــــــــــــــــ
ـــــا االســــــــــــــــــــــــــــــــــــــتعمار ـــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــا اْمِحیَن   َوَأْحَن

ــــــــــا فرنســــــــــــــــــــــــــــــــــا     َقْلتُــــــــــــــــــــــــــــــــــو َفالََّقــــــــــــــــــــــــــــــــــْه �ــــــــــــــــــــــــ
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــا نـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاْش َفالََّقـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــهْ    ومــــ
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــهْ  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــْن ْرفاَق   َلِكــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  َخـــــــــــــــــــــــــــــاَوْه فـــــــــــــــــــــــــــــي ِجـــــــــــــــــــــــــــــ�ْش التَّحر�ـــــــــــــــــــــــــــــْر 
  

ر�خ التداخل الشفهي، تخضع غال�ا للمساهمة حصیلة تا«وألن األغن�ة الشعب�ة تعتبر  
الجماع�ة في تألیف نصوصها، وهذا ما �سهم في انتقالها من جیل إلى آخر، فهي ش�ل من 

تضمن لها التداول واالنتشار، �ما  تش�ل  ،في أوع�ة إ�قاع�ة متجانسة ،اش�ال التعبیر الفني

 والناس ،والتفاعل مع الطب�عة ،والجماعة ،هذه األغاني وسیلة من وسائل التعبیر عن الذات
واألحداث التار�خ�ة، لذلك تقدم األغاني الشعب�ة �افة األغراض الموح�ة �األفراح واألقراح 

والمتعة ، تطرح األغاني الشعب�ة أنواع الطموحات وأش�ال  ،ضافة إلى وظ�فة التسل�ةإلو�ا
 .1»معاناة المجتمع

�الغنائ�ـــــة،  ،ان الثـــــورة التحر�ر�ـــــة إمتـــــازإ�ـــــ ،وه�ـــــذا یبـــــدو أنَّ الشـــــعر الشـــــعبي الجزائـــــر� 
بوصــفه شــعر الط�قــات  ،ألنــه ثقافــة عموم�ــة ،ولــذلك �عتمــد علــى أســالیب التردیــد واإلنشــاد�ة:

                                                           

مقارEات ونصوص،منشورات �ل�ة اآلداب  ،رات من الشعر الشفاهي المغرEي البن�ة و الداللة  الشعر الشفاهي �المغربذالمصطفى شاذلي : ش - 1
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وفـي  ،العم�قة األصیلة، �ما أن أهمیته تكمن فـي أنـه یبلـغ رسـالة، و�عبـر عـن مشـاعر الشـعب

  .1»النفسإلش�اع رو� الح�اة و  ،وسیلة اتصال �اآلخر« الوقت نفسه فهو
تمثـــل أعلـــى درجـــات الـــوعي فـــي  ،ولهـــذا فقـــد أضـــحت األغن�ـــة مـــن أرقـــى الفنـــون الشـــعب�ة

الكالم، تعتمد الموه�ة التي �غذیها الـذوق،  وعلـى الـرغم مـن �ونهـا شـيء فطـر� فـي اإلنسـان�ة 
�قــاع إلتتمثــل فــي تالحــم الكلمــة المعبــرة والعاطفــة الصــادقة مــع ا ،نهــا تصــدر عــن ع�قر�ــةأإال 

  ل منها الش�ل التعبیر� األكثر رواجا وٕامتاعا للنفس.الذ� یجع
تنشـد فـي جلسـات تتمیـز  ،والتسـاب�ح ،واألناشـید ،�ما تتمیز بتعابیر منسجمة مـن األشـعار

  .2أو الفرد� في األداء  ،�الطا�ع الجماعي
           واإلقل�م�ــة  ،والمهن�ــة ،تحــافP �ــه الجماعــاُت العرق�ــةُ « ولعــل هــذا مــا جعلهــا ســجال إنســان�ا 

  .3»على ثقافتها الفرد�ة 
 ونتیجة لهذا التفرد؛ فقد حر�ت القصیدة الشعب�ة �الجزائر الحواس، وأحیت مـوات األف�ـار

  .»قداش أنف�ْر « تقول هذه المقطوعة المعنونة:بـ وغرست أنوار التحرر في األج�ال،
اْش َنَف�ــــَّْر!!!   ِإیـــْه ...َقـدَّ

  ! فــي الجزائــر عـادْت َحیـَّهْ 

بَّـــاْن َ�ْقطـــُْر    ِغیــْر َدْم الشُّ

  َوْمَبـــزَّْع فـي ُ�ــْل الثََّنیَّــهْ 

  » !!َماْل الرَّاس «ُشــوفو، شوفو  

  ِ�ــْي ح�مـْت َخْمَسـْه ِر�َّـاْس !

  َقالـْت َلُهــْم الحـْرْب اْخـَالْص 

                                                           

 .40المصطفى شاذلي ، شذرات من الشعر الشفاهي المغارEي، ص  - 1
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  1والجزائــرمــِْن َ��ـِْر� ِلّیـَا !!
رقى األش�ال التعبیر�ة في الخزان التراثي الشفاهي    تجسد أ ،إن األغن�ة الشعب�ة

ولهذا تكاد  ،والفرد�ة ،واألحاس�س الجماع�ة ،للمجتمع، لما لها من أثر طیب على الوجدان
وأ�Éا �انت  ،أ�Éا �ان ش�لها ،في القول �أن جم�ع التعبیرات الشعب�ة ،تتفB جم�ع آراء ال�احثین

ي واجتماعي، غایتها تقد�م تصورات الشعوب للواقع    تنشأ في األصل بدافع إنسان ،صفتها
براز تمثالتها العامة للوجود والح�اة ، فهي تمثل فضاًءا خصً�ا تختزل ف�ه المجتمعات وإل

  التي مرت بها لتأرخ األحداث التي عا�شتها.  ،اإلنسان�ة تجارEها

أسهمت في هذا التي  ،یتصف بروح الجماعة ،فهي تمثل إرثا إنسان�ا مطلقا ،وعلى ذلك
ودرجة وعیها ، لها ثقافتها  ،ف�ل جماعة إنسان�ة مهما �ان ش�لها ،والمتواصل ،البناء الدائم

�عبر عن الحالة النفس�ة للشعوب، و�ع�س عاداتهم وتقالیدهم  ،ومخزونها الشعبي الخاص بها
CE بین التي یتوارثها األبناء عن األجداد، وتش�ل هذه النصوص التراث�ة الغنائ�ة حلقة ر 

وهي « 2»وتراثه وتحفP شخص�ة الشعوب ،فتشد اإلنسان إلى أرضه ،الماضي والحاضر
نتشار تستمد قوتها من قوة تمسك المجتمع �التقلید الذ� �عتمد على التكرار والتلقین، قصد اال

ال قوة إبداع �ح�م أن التداول  ،والتقالید قوة محافظة ،ستمرار، ولذلك �ص�ح المجتمعواال
لیف النص هو الجهد اإلبداعي أالیتم اإل في جماعة، ومن هنا نجد في الغناء أن ت والتلقي

  .1»الفرد�، ولكن الغناء هو الشيء المرت�C �الجماعة، فهو الفعل الجماعي

األغن�ة «�قوله  ،حینما طرح مفهوما لألغن�ة الشعب�ة ،وهذا ما جاء على لسان أحمد مرسي
وتصدر في تحقیB وجودها عن  ،ة ، تتناقل آدابها شفاهاالمرددة التي تستوعبها حافظة جماع

 .2»وجدان شعبي
                                                           

 . 73ص ،1985 ،دار االسوار مؤسسة الثقافة الفلسطین�ة ،أنظر : حداد یوسف ، المجتمع والتراث في فلسطین- 1
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التــي حر�ــت نفــوس الجزائــر�ین، وهــزت مشــاعر األمــة  ،ومثــل هــذه القصــائد أو األغــاني
حملــة « ال أســماء لهــم، ینظمــون أعمــالهم شــفو�ا، ثــم یلقونهــا إلــى ،جاءتنــا مــن أنــاس متواضــعین

  .�1اغتهاالذین یذ�عونها، أو �عیدون ص» التقالید
     وعاداتـــه  ،الـــذ� ینتمـــي إل�ـــه ،ال �م�ـــن دراســـته دون معرفـــة أســـلوب ح�ـــاة الشـــعب ،ولـــذلك

ألن الشــــاعر �شــــیر إلــــى قضــــ�ة  ،و�ــــل ذلــــك2وتقالیــــده، ومعتقداتــــه، و�ــــل مــــا نســــّم�ه �الشــــعب�ة

  اختطاف الطائرة التي �انت تقل خمسة من زعماء الجزائر إ�ان الثورة التحرر�ة.
الــذ� ال �قــل أهم�ــة عــن  ،ة حافلــة بنمــاذج �ثیــرة مــن هــذا الشــ�ل الشــعر� والــذاكرة الجماع�ــ

الشــعر المدرســي الفصــ�ح، ألنــه أقــرب إلــى وجــدان العامــة، عــالوة علــى أنــه ینــتظم فــي إ�قــاع  
ـــر �عفو�ـــة تامـــة عـــن ا ،غنـــائي خفیـــف وأفـــراح اإلنســـان  ،ن�ســـارات وهمـــومالنتصـــارات واالو�عب

  .3الجزائر� 
ورفض ممارسات  ومقت ،التذمر عن تنفس للتعبیروقد �انت هذه األغاني �م

 ،وق�ادة الثورة، �غ�ة نشرها ،والثابتة لألهالي ،االستعمار �ما استعملت لنقل المواقف الجماع�ة
وتعم�م مواقف المواطنین الجزائر�ین، �ما استغلت �طرق فعالة وناجحة في  ،والتحس�س بها

 1تعبیر عن تالحم م�ونات الشعر الجزائر� ولل ،تحقیB الوعي الجماعي حول القض�ة الوطن�ة
ففي تلك األغن�ات  والقصائد عبر  «�قوله  ،وهذا ما جاء على لسان أحد الكتاب الفرنسیین

 .2»ورفضهم الشدید للمستعمر ،الجزائر�ون عن �غضهم

                                                           

  .23ص  ،نفسه -  1
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لتكون سندا  ،في وجدان الشعبي الجزائر�  ،والقصائد الوطن�ة ،لقد عاشت هذه األغاني
في الدفاع  ،وداعما لقوة الشعب ،، ومحر�ا عاطف�ا فعاالاالستعمارفي محنة  ،امعنو�ا حق�ق�

  .والحفا[ على وحدته ،عن وطنه
ولهــذا فــال عجــب أن تقــرأ هــذه النمــاذج الشــعب�ة التــي تتغنــى �ــالثورة التحر�ر�ــة، ومــن ذلــك 

  من الع�ادلة �شار:» �رومي أحمد «قول 

  زارةــــــــــر ذا تار�خ الغــــــــــــــــــیـوم أول نوفمبـ                     

  1ج�ش التحر�ر أَسْسَنا َ�اْش یدق العد�ان                     

  قائال: ،من واد� سوف» الساسي بن إبراه�م حماد�« وهو ما یذهب إل�ه: 

  ار ــــــــــفاتـح نوفمبـر اخت�ار، لیل فجر انه              
  ـوار ــــــــــــــــــوا العــدو وسـC األســــــــــــــــــــــــد�ــــ              
  ه ـــــــــرغت  أ�امــــــــــــــــــــار فــــــــــــــــــــــــــــاستعم              
  ـC األوعــار ـــــــــــــــال وســــــــــــــــــــــــــاس�نــا لْجبـ              
  ل الصحار� ؛ هقار ، تندوف ، و الغار �              
  1من الواد لحدود �شار؛ قامت عل�ه الق�امة             

ولــذلك �ــان   واألطفــال، ،فهــذا الشــعر �ــان نموذجــا للمقاومــة، وروحــا مقدســا تــردده النســاء
  ما حفظة من  ،أو �غني لهم ،رفقاء السالح إذا ما التقوا �أحد األطفال طلبوا منه أن ینشد« 

  .2»ه األشعار، واألناشید ل�ست�شروا خیرا من أّن مفعول الثورة یزداد، والحماس یتجددهذ
و�نوزها  ،المرنة الح�ة ق�م الشعوب «لقد ظلت األغن�ة الشعب�ة تحمل بین نصوصها  

وأسلوب ح�اة، �ما تحتو�ه من مقومات  ،وتقالید ،من عادات ،واالجتماع�ة الموروثة ،الثقاف�ة
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وفلسف�ة وترEو�ة ، �م�ن من خالل دراستها رصد تجارب الشعوب العمل�ة  ،روح�ة، وف�ر�ة

ومرت علیها آالف السنین، ترسبت في  ،في صنع الح�اة والتار�خ، واكتساب خبرات تأصلت
والتغیرات في مجرI و معط�ات الزمن، وأحداث التار�خ، وما  ،ط�قا للظروف البیئ�ة ،أعماقها

فسیولوج�ا ونفس�ا، وما استطاعت �ه  ،المح الشعوبخطته من واقع ساهمت �ه في حفر م
  .1»ومصاعب و متطل�ات الع�ش ،تلك الشعوب من صمود صلب أمام أهوال

ألنها �انت  ،أقبل الناس على تردیدهها ،وسهلة األداء ،و�لما �انت األغن�ة �س�طة
نتیجة  ،تةومشاعرهم الم�بو  ،ومواقفهم ،تعبر �صدق عن الواقع االجتماعي، �انفعالت أفراده

 cختناق االو  ،یبدد حالة الحصار ،مما یدفع بهم نحو الحدیث عن متنفس ،ةاالجتماع�الضغو
 غتراب المفروضة عل�ه.االأو 

�ــان �عبــر عــن هو�ــة  ،إ�ــان الثــورة التحرر�ــة الكبــرI  ،فــإن الشــاعر الشــعبي ،ودون شــك
ولـــذا �انـــت جنـــائز  وآالمـــه، ومعاناتـــه، بـــل �ـــان هاد�ـــًا إلـــى مالحـــم الجهـــاد. ،وآمالـــه ،الشـــعب

الشــــهداء تحــــي �الزغار�ــــد واألهــــاز�ج المقدســــة ، ولــــ�س �النحیــــب وال��ــــاء؛ ألنــــه شــــعر الــــذاكرة 
ــــــن معـــــــالم الـــــــروح الوطن�ـــــــة الثور�ـــــــة، ومظهـــــــر مـــــــن مظـــــــاهر       ـــــــُم مـ الجماع�ـــــــة المؤمنـــــــة وَمْعَل

، شـعبي  األداة المـؤطرة لمحتـوI ثقـافي جغرافـي« �اعت�ـاره  ،اإلنسان�ة، ومن�ع مـن منـا�ع ال�قـاء
وم�ــــان فــــي  ،التــــي توخــــت رEطــــه �صــــانع، وأصــــل ،ستعصــــى علــــى �ــــل محــــاوالت التحنــــ�Cا

  .1»التار�خ
والتحمــت مــع صــفوف الجمــاهیر فثــورت  ،بهمــوم الشــعب ،لقــد انســجمت األغن�ــة الشــعب�ة

وه�ـذا قـرأت  ،ومالذا لشـد األزر ،للصمود اً ف�انت رمز  ،وٕاستنهضتهم ،وحشدتهم للكفاح ،الناس
    .وتحولت إلى وسیلة للمد الثور� الوحدو�  ،�ة مشاعر الجزائر�یناألغن�ة الثور 
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التــي یتأســس علیهــا البنــاء الثقــافي  ،وEهــذا حفــP الشــعر الشــعبي �ــالجزائر البن�ــة التحت�ــة
     فتمظهــرْت مــن خاللــه العـــادات ،الــذ� یلــون المجتمــع ،الشــعبي، �مــا أرســى الســلوك المعرفــي

إ�ــان الثــورة  ،وعلــى ذلــك فالشــعر الشــعبي فــي الجزائــر �1ةوالمهــارات الشــعر�ة الشــعب ،والتعــابیر
 Iالمعرفــة الشــعب�ة ،�ــان مؤسســة ثقاف�ــة ،التحرر�ــة الكبــر Bاعتمــاده  ،تخلــد مــآثر األمــة، وتعمــ�

ووسـائل النشـر عز�ـزة المنـال، �مـا  ،في الوقـت الـذ� �انـت ف�ـه الط�اعـة ،على الروا�ة الشفه�ة
وانفصـــلت عـــن وســـائل  ،التـــي حرمـــت مـــن الـــتعلموأوصـــلها إلـــى الجمـــاهیر  ،حـــافP علـــى اللغـــة
فـــإن المتأمـــل فـــي القصـــائد الشـــعر�ة  ،ومـــن جهـــة أخـــرI و�مـــا ســـبB القـــول 2المعرفـــة اإلنســـان�ة
لـــه م�انـــة الوث�قـــة الرســـم�ة التـــي ال �طالهـــا أ�ُّ   ،الـــنص الشـــعر� الشـــعبي« الشـــعب�ة ُ�ِقـــرُّ �ـــأن 

Bعنـــدها مـــن الوثـــائ Bاهتمـــام �ـــالغ فـــي دراســـة تـــار�خ ولـــذا وجـــب أن �حظـــى � ،الت�ـــاس قـــد یلحـــ
یزخـــــر بجـــــزء هـــــام مـــــن التـــــراث  ،الشـــــعب وأدب الشـــــعب، �اعت�ـــــاره  رصـــــیدا تار�خ�ـــــا ومعرف�ـــــا

  . 3»الوطني
مـــن أجـــل معرفـــة  ،ولـــذا فـــال عجـــب إن انصـــبت الدراســـاُت األكاد�م�ـــة االســـتعمار�ة عل�ـــه

و�ــاتش"  الشــعوب المســتعمرة ، و�شــف خصــائص تف�یرهــا ، ومــن ذلــك مؤلــف للكــاتبین" فلیــب ل
 رEولـوجیینثوالموسوم بــ: " جزائـر األن Philippe LUCAS et Jean claude VATIN" "و"جون �لود

 " "L’ALGERIE DES ANTROPOLOGUES ،"  والذ� حلل ف�ه ال�احثـان المنـاهج المت�عـة فـي
وقــدمت إلــى الســلطات العس�ر�ةوالس�اســ�ة التــي اســتثمرتها فــي بنــاء  ،ضــ�C المــادة المدروســة

و�ـل ذلـك ألن الشـعر الشـعبي"لم یوجـد فـي ح�ـاة النـاس  1وتعز�ز موقعها فـي الجزائـر ،خططها
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ــا �حســون، واضــطرEت  عبثـا، وٕانمــا وجــد ألن النــاس احتــاجوا إل�ــه فأوجــدوه ؛ أحســوا فــأعرEوا َعمَّ
  .1فأعرEوا عنها وصوروها " ،والعواطف واألهواء ،ونفوسهم الخواطر ،في قلوEهم

  .الذ� استقى منه هؤالء الشعراء، والمشعل الذ� أضاء أشعارهمولهذا �انت الثورة المن�ع 

  تجل*ات الحس الثور  في القصیدة الشعب*ة إ(ان الثورة : ثالثا.

�س�ح في  ،�عد ما �ان الشعر في القد�م ،أساسها التأثیر والتأثر ،الشعر رسالة حضار�ة

التي تشهدها  ،التحوالتعالم من الخ�ال، أص�ح الیوم �حاكي الح�اة م�اشرة، و�واكب جم�ع 

وتبدلت �أغراض  ،الح�اة، وهذا ما رفع فن�ة الشعر الحدیث، لقد تغیرت األغراض الشعر�ة

 والشعر القومي، والشعر االجتماعي ،فظهر الشعر الثور� «ارت�اطا �اإلنسان وقضا�اه رثأك

الواقع�ة فسخر  �قدر ما تهمه الح�اة ،والشعر الس�اسي، فالشاعر لم تعد تهمه األش�اء الخ�ال�ة

فالشعر أكثر الفنون  2».والمش�الت االجتماع�ة ،وعن المجتمع ،شعره للتعبیر عن األحاس�س

�طاقة  ،وقدرته على التحر�ض والدفع واإلثارة ،وحماسته ،وتأثیرا بجرسه، وعاطفته ،انفجاًرا

نون لها دورها مخزونة �قوة الشحنات الوجدان�ة العاطف�ة، واألف�ار المتفجرة المنطلقة و�ل الف

والخطیر والفاعل في الوقت  ،السهل ، والقر�ب لكن الشعر ی�قى هو الجسر ،في أدب الثورة

والتي تجر� في عروق  ،نفسه، و��قى الكهرEاء ذات الشحنة المؤثرة في أعماق اإلنسان

وأسهم  ،عن آالم وآمال الشعب ،. قد عبر الشعر الشعبي1»الشعب �دم �غلي في بر�ان ثائر

وتت�ع  ،و�شف فضاعته ،عر الشعبي في الصمود الوطني فندد �أفعال المستعمرالشا

وأشاد �األ�طال والشهداء،  ،والكفاح ،وحث ش�اب �الده على الجهاد ،األحداث الس�اس�ة

 حتى أنه حث العرب على الوحدة. ،وتغنى �الحر�ة واالستقالل
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ــ ي أرخــت لثــورة التحر�ــر والمتأمــل فــي النصــوص الشــعر�ة الشــعب�ة، وEخاصــة القصــائد الت

وتصـو�ره، واسـت�عا�ه لطب�عـة الصـراع ، �حق�قـة االسـتعمار ،�حس �مدI وعـي الشـاعر ،الوطني

  الحضار� على أرض الجزائر.

وٕاجــــالًال لهــــا          ولعــــل أهــــم النصــــوص الشــــعر�ة التــــي تتنــــاول هــــذه الثــــورة إشــــادة، ونصــــرة، 
  أهمها:  ،الالت ثور�ةالنصوص التي تحمل عناو�نها د ،وافتخاًرا �أ�طالها

  نوفمبر، االستقالل، مجازر الثامن ما�، مؤتمر الصومام، الثورة ... الخ
ألن  ،وأقالمهـم ،و�قف الشاعر الشـعبي فـي صـفوف المناضـلین، الـذین یـدافعون �ألسـنتهم

وتــأثیرا عــن دور المقــاومین �الســالح، فالكلمــة المعبــرة  ،ال �قــل أهم�ــة ،الــدور الــذ� �قومــون �ــه

وقــد �ــان الشــاعر  ،وتســهم فــي شــحذ الهمــم ،تنفــذ إلــى أعمــاق الــنفس، فتهــز الوجــدان ،ةالبل�غــ
و�ـل التحـوالت فـي جوانبهـا االجتماع�ـة والس�اسـ�ة  ،الشعبي یتا�ع عن �ثـب مجر�ـات األحـداث

یترجمـــه إلـــى  ،ثـــم یتخـــذ  مـــن ذلـــك موقفـــا ،و�تفاعـــل معهـــا و�تعـــاطف مـــع آالم الشـــعب وجراحـــه
أن تنجـــب ثـــورة الفـــاتح مـــن نـــوفمبر شـــعراء اعتنقـــوا  ،الطب�عـــي قصـــیدة شـــعر�ة، ولـــذا �ـــان مـــن

وساهموا في تعبئتها �قول الشاعر علـي عبـد الواحـد  ،وناصروها ،م�ادئها وانظموا إلى صفوفها
  حرزهللا: 

  او نجمــــــــك المـــــــع فاســــــــما دایـــــــر مشهــــــــاب
ــــد ان قـــــاب ــــه �عـ ــــي جانــ ــــب �الـــ ـــا مرحـــ   او �

ــــــــــ ــــــــــابذا نــــــوفمب ــــــــــز االحبــــــــ   ر راه مــــــــــن عـــ
ـــــــاب  ـــــــو �ــــــا شبــ ـــــــهد ابیـــــــــــــك ال اتخـــونـ   او عــــ
  فالرEــــــعة او خمسیــــــن عهــــدوا �ـــان اصـــــواب
ـــاب ـــاقة مــن لصحـــ ـــعو فــي دار صـــ   و اجتمـــ
ــــــــــها �تــــــــــــــاب ــــــــدم �اتـــــبـ ــــــــــو �الــــ   1و احــــــــروفـ

 

  لــــــــــــــك هلـــــــــــــلنــوفمــبـــــــــــــــــر حلیــــــــــــت و اهال 
ــــــــل ـــدوم نوفمـــــــــــبر �ـــــــي طــــــــ   مرحــــــــــــ�ا �اقــــــــ
ــــــاب جیــــــــــــــل المستــــقـــــــــــــبل   هیـــــــــا یـــــــــــا شبـــــ
ــــــذل ــــــك الـ ــــــي نـــــح علیـــ ــــــهر الــــــ   هـــــذا الشـــــــــ

ــــــــد او �مــــــــل ادار امـــــــــــــع� ــــــــر عهـ   نوفمبـــــــــــ
ـــــــــم انــع ـــــــــن عنهـ ــــــین او عشر�ــــــ ـــ ـــــــــولاثنــــــ   ــــ

ـــــــــــجل ـــــــــــوب امعـــــــــــ ـــــــــــذو قـــــــــــرار م�تــــــــ   اتخـــ
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مدرEة �أسلحة  اً و�قول أحمد سعدون في ملحمته الثور�ة التي لم ��ن أ�طالها جیوش
ودفعوا الغالي والنف�س  ،متطورة بل �انت الط�قة الشعب�ة �ق�ادة أ�طال هبوا لنصرة �الدهم

  من�ًعا أمام أطماع الغزاة:فوقفوا سًدا  ،وا على وحدة �الدهمفظل�حا

  یــــوم الفــــاتح جـــات صفحة ملفوفا

  علــــنوها رجــــــال نــــغمة معزوفا

  �اصــــوات الرشـــاش طلقات اعن�فا

  مصطـــفى و بیــــطاc نــشاc و خفا

  بوضیـــــاف الـــصندید رمز المعرفا

  صفحــــات التـــار�خ ز�ــــنة محفوفا

ـوراس و اجـ�ال ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــو الشاهــــد ل

  الشفا

  م�ــــــتو�ة ســــجال بــــــالدم المرشوم  

  من قمـة لــــــوراس مــــوقفهم محسوم

  و امــــــدافع دخــــــانها نّیـــــــَل �غیوم

  بن لمهـــــــید� ذاك دیــــدوش و قسوم

  معروف بخـــــــصالت �الثورة مغروم

  مرقومـــــة �حروف �الذهـــب المختوم

ـــارقة و اج�ال ــــــــــــــــــــــــــجـــرجرة و امح

1ومــــــاقس
  

  

  

 من فترات �فاح الشعب الجزائر�، بل عاش ،فترة قاس�ة اغلب هؤالء الشعراء عاشو أ 
  .1»ات وجراح و ن�� ،وما عاناه الشعب الجزائر� من و�الت ،�عضهم مأساة الغزو الفرنسي

   :�قول الشاعر
ـــــــــــــــــــــي صـــــــــــــــــــــــــلیت ـــــــــدیت وعلـــــــــــــــــــــــــى النبــــ   �ســـــــــــــــــــــــــم هللا بــــــــــــــــ
ـــــــت نبینــــــــــــــــــــــــــــــــــــا دمحم ـــــــــــــــ�اح لبیـــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــید� مصـــــــــــــــــــــ   ســــــــــــ
ــــــــة صــــــــــــــــــــــــــــــــــــح�حة  ــــــــــــــیلكم ح�ا�ــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــي نح�ــــــــــــــــــــــ   رانــــــــــــ
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاه�ش دعا�ــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ   مـــــــــــــــــ
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــا ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــر�ن معا�ـ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــدین حاضـــــــــ   المجاهـــــــــــــــــ
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ــت الجهــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاد ـــــــي وقــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــار فـــــــــــــــــــــــــــــــــــ   ماصـــــــــــــــــــــــــــــ
ـــــــص �ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــاوالدو ـــــــــــــعب المخلــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــار الشــــــــــــــــــــــــ   ثـــــــــــــــ
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــدادو ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــى ارض جــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــل علـــــــــــــــــــ   �قاتــــــــــــــــــــــــــــ
ــــــن عــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــادو ــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــي و� ــــــــــــــــوف الفرنســـــــــــــــــــــــــــ   شــــــــــــــــــــــــ
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــواد  ــــــــــــــــــــــــــــــو الســــــــــــــــ ــــــــــــى ال�ســــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ   حتـ

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــى م ــــــــــــــــــــــــــــــــیلكم علــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاتنح�ـــــــــــــــــــــــــــــ   افـــــــــــ
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــنوات ـــــــــــــــــــــــــــــوم �ســـــــــــــــــ ــــــــــل الیــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــ   قب

  

  
  :1الدمار الذ�  أحدثه االحتالل الفرنسي ،و�صف الشاعر عیواج عبد الحمید

ــــــــدو مــــــــا قاصــــــــى  ــــــــز�ن عن   هــــــــذا الشــــــــعب ال
  ع�شــــــــــــــــــتنا خــــــــــــــــــروب و �ســــــــــــــــــانا قســــــــــــــــــنة 
ــــــــــــــــــین �المــــــــــــــــــاء نتحســــــــــــــــــي   عهــــــــــــــــــد المحتل
ـــبوه ماعنـــــــــــــــــدو رخصـــــــــــــــــة    الهـــــــــــــــــارب مشــــــــــــــ
  ذوقتنــــــــــــــــــا ل�عــــــــــــــــــات نشــــــــــــــــــرب �الطاســــــــــــــــــة 
ـــــــــي هـــــــــــــــذا المأســـــــــــــــة    �ـــــــــــــــم المفقـــــــــــــــودین فــــــ

  خاللـــــــــــــــــة الصـــــــــــــــــب�ان خاللـــــــــــــــــة النســـــــــــــــــاء  
  ال عجــــــــــــــــــــوز ��ــــــــــــــــــــون لــــــــــــــــــــیهم تانســــــــــــــــــــة 

  هـــــــــــــاجس لیـــــــــــــل �طـــــــــــــ�ح عنـــــــــــــدما تمســـــــــــــي 
  اغتصــــــــــــــــــــبوا زوجاتنــــــــــــــــــــا  �ــــــــــــــــــــا ان�ســـــــــــــــــــــة 

  

  تقیتــــــــل و تخر�ــــــــب و لــــــــدمو مصــــــــاص   
ــــــوم و ال طعــــــم نعــــــاس  ــا نعــــــرفش الن   مــــ
  مــــول الخیــــر فقیــــر فــــي أرضــــو خمــــاس
  و القاعــــد محجــــوب مــــا �عــــرف تحــــواس 
  و الشــــعب المقهــــور نصــــو فــــي لح�ــــاس 

ــــــــــــاس خــــــــــــال ــــــــــــا لل� ـــــــــد�ار و قطعنت ـــ   و ال
ـــــــــــام مالیهـــــــــــــا عســـــــــــــاس     خــــــــــــالو األنعــ

  أرمــــــــــالت اصــــــــــغار مخنوقــــــــــة لنفــــــــــاس 
  مـــــن فیـــــراق ازواجهـــــم و حـــــدیث النـــــاس 
ـــــــــــداس  ـــــــــــار و شـــــــــــرفنا ین ـــــــــــو مالكف   حمل

  

  في قصیدته الوص�ة: ،و�قول أ�ضا
ــــــــــــوات راهـــــــــــــا منســـــــــــــیى  ـــــــــــــار ا�قـــــــــــــات مردومـــــــــــــا فالســـــــــــــر    مـــــــــــــاذI مـــــــــــــن لمـ   فاال�

                                                           

 .21/06/2013الراو�: زالقي عبد ال�اسC أخذنا منه القصیدة �عین االحجل وال�ة المسیلة بتار�خ  - 1
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  نســـــــــــــــــــاء و رجـــــــــــــــــــال مـــــــــــــــــــدفونا حیـــــــــــــــــــى 
  اء مسبیىـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــشافت هذ العین نس

  و�قــــــــــات الروفــــــــــات تشــــــــــهد عـــــــــــالمن�ر 
  و ماین�رـــــــــــــــــــــــــــــــو التار�خ أ�عید نفس

  

و�طلب منهم أن ��ذبوا ادعاءات  ،ثم یتوجه الشاعر الهاد� جاب هللا إلى الشعب
وجذورها       ،ودینها ،ولن تتخلى على لغتها ،عر�Eة مسلمة و�برهنوا لها أن الجزائر ،فرنسا

في محاولة منه  ،�غزو ثقافي ف�ر�  ،عس�ر� للجزائرعزز االحتالل غزوه ال«وأصولها �عدما 

و�تطرق الشاعر إلى الحدیث عن م�انة االستعمار ،2»لتحط�م الشخص�ة العر�Eة الجزائر�ة
لقتل روح المقاومة لدI الشعب الجزائر� وطمس  ،و�یف أنه قد بذل �ل ما في وسعه

  :طاح الصلیبفي قصیدته  ،�قول الهاد� جاب هللا ،شخصیته

                                                           

 . 94ص ،  c2، 1983، 3ر، جالجزائ ،، دار الغرب اإلسالميح�اته وآثاره ،عمار طالبي، ابن �اد�س- 1

 .74ص، 1882/1978ورة، الهاد� جاب هللا نموذجا لثلى اإصالح إلأحمد زغب، الشعر الشعبي الجزائر� من ا - 2

ــات الـــــــــــــــو�الت دوار و قر�ـــــــــــــــى  ـــــــــــــ   عان
ــم البــــــل ا�طیــــــب و الخــــــاطر �عیــــــى    لحــــ
ــــــك �بیـــــــــر و همـــــــــوم اقـــــــــو�ى    هـــــــــذا هتـــ

  

  زمهــــــرمــــــدت ســــــ�ع اســــــنین و النــــــار ات  
ـــــــــــــودر ـــــــــــــو یت ـــــــــــــل معلـــــــــــــوم عقل   و العاق
ــــــر ــــــي ذالب ــــــع ف ــــــن �من   1و الهــــــارب الو�

  

ـــــــــــــــا و التفــــــــــــــــــــــرن�س ال الالتعر�ــــــــــــــــــــــ   ب لینـــــــ
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــا� ـــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــا رفق ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ   �ــــــــــ
  بنــــــــــــــــــــور الكتا�ــــــــــــــــــــة ســــــــــــــــــــاطعة للغا�ــــــــــــــــــــة 
  هـــــــــــــــــي لغـــــــــــــــــة اســـــــــــــــــماعیل بوصـــــــــــــــــفحا�ة 

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــر ب ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــا ینفخــــــــــــــــــــــــــ   هــــــــــــــــــــــــــ
  لســـــــــــان العـــــــــــرب  واســـــــــــع یجلجـــــــــــل بیهـــــــــــا 

  ادخلـــــــــــــو لل�حـــــــــــــر عومـــــــــــــو فیهـــــــــــــا  غیـــــــــــــر 
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــب�ة  ـــــــــــــــــــــــــش عصــــــــــــــــــــــ   مـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ـــي انحـــــــرف عـــــــن الشـــــــر�عة یخســـــــر      و اللــــ
  لغــــــــــــة الضــــــــــــاد الســــــــــــمحة لنــــــــــــا احنــــــــــــا�
  تنز�ـــــــــــــل مـــــــــــــن ح�ـــــــــــــ�م جـــــــــــــا مسترســـــــــــــل 
ـــرم جـــــــــــد العـــــــــــرب امفصـــــــــــل    �ـــــــــــاني الحــــــــ
ـــــــــاب مـــــــــــــــن ینفیهـــــــــــــــا    هـــــــــــــــي لغـــــــــــــــة الكتــــــ
ـــاني ��ـــــــــــــــــار ال تتحســـــــــــــــــر    فیهـــــــــــــــــا معــــــــــــــ

ــــــــي تقســــــــــــــمو �المفصــــــــــــــل     النحـــــــــــــو عرEــــــ
ـــــــــــــاومو االم�ــــــــــــــــــــــــــــة    نطوعــــــــــــــــــــــــــــو و نقـــــــــــــــ
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  فبرایر: 27دته ذ�رI في قصی ،و�صف دمحم بن جد�ة فشل االستعمار و�شف أكاذی�ه
  

ــــال          ــــدI فــــي التح� أفشــــل لســــتعمار و أب

ـــــــــال             ـــــــــدم د�غـــــــــول �الخطـــــــــب او ق و أتق

تت�قـــــــــــــى لینـــــــــــــا او هـــــــــــــاكم لســـــــــــــتتقالل              
قلنـــــــــــالو هـــــــــــذا �ـــــــــــالم انتـــــــــــاع أه�ـــــــــــال               

ـــــــوهش موحـــــــال          أشـــــــبر واحـــــــد مـــــــا انخل

ـــــرة و أطفـــــال     ماتـــــت عنهـــــا ارجـــــال اكثی

  ســـــــــــجل لینـــــــــــا ف�فـــــــــــر� هـــــــــــذا المقـــــــــــال 

فــــــي أثنــــــین وســــــتین وقعــــــت �التفصــــــال        

خرجــــــت جمــــــاهیر �ــــــل أنســــــا وأرجــــــال        

ــــــــــة ال تبــــــــــــــــــــدال              الصــــــــــــــــــــحراء جزائر�ــــــــــ
  

  ��مــــــــــــــــــــا دار الحیلتــــــــــــــــــــو اكشــــــــــــــــــــفناها  

ـــــــــــا طلعناهـــــــــــا ـــــــــــون الصـــــــــــحراء أحن   عی

ــــــ��م و انـــــــــــــــتم اهالهـــــــــــــــا   الجزائـــــــــــــــر لـــــــــ

ــــــــدره فارغـــــــــه غیـــــــــر انســـــــــاها   هـــــــــذ� هـ

ـــــــــــا نحـــــــــــــــن أهالهـــــــــــــــاالصـــــــــــــــحراء    لینــــ

ــــن الــــــــــوطن هــــــــــي وأبناهــــــــــا   قطعــــــــــة مــــــ

ــــــــیرة التــــــــــــــار�خ أرواهـــــــــــــــا   قامــــــــــــــت مســـــــ

  ســــ�عة وعشــــرون فــــي الشــــهر تورخناهــــا

ــــــــتعمار موتــــــــــــــو قلناهــــــــــــــا   �ســــــــــــــقC لســــــ

  1وأخـــــــرج �ـــــــا د�غــــــــول مـــــــاكش موالهــــــــا
  

  :56أوت  20ف�قول في قصیدته ذ�رI  ،أما حسان درنون 

                                                           

 .48الكنز الم�نون في الشعر الملحون، ص  ،دمحم بن جد�ة - 1

 .43حسان درنون ،نسمات من الصحراء، ص  - 1

  ا مخف�ةــــــــــــــــــــر�ة اسرارهــــــــــــــــــــــــــرا البــــــــــــــتق
ـــــــــــــــــــدل نعـــــــــــــــــــــــــــم ــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــة ب   ْب (و�) لفرنج�

  ل �العر�Eةــــــــــــــــــــــة الكـــــــــــــــــــــــــــــندیر  الكتاب

  رحان �عد الجهل  عدت نفسرـــــــــــــــــــــــــــــــف
ـــــــــــــد بیهــــــــــــــا تفخــــــــــــــر    لغــــــــــــــة اجــــــــــــــدادك ز�ـ

  1م مسطرــــــــــــــــــــا ظاهر قدیــــــــــــــــــــــــتار�خه
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ـــــــل  ـــب فـــــــي �ـــــــل النـــــــاس مهابی   و تحســــ
ـــــــــل  ـــــــــین التأو� ـــــــــاش �غی ـــــــــا عـــــــــدونا من �  
ــــــــعیر و نشــــــــــــــرEها �لیــــــــــــــل    ن�لهــــــــــــــا شــــــ
ـــتعمار  قــــــــرر لثورتنــــــــا التضــــــــلیل    االســـــ
  فــــي الســــتة و خمســــین ت�عثــــت مراســــیل 
  رEـــــــــــي یرحمنـــــــــــا و �ســـــــــــقینا سلســـــــــــبیل 

  

  و تشــــــــــــر� المبــــــــــــدا بــــــــــــذاك القنطــــــــــــار   
ــــــــــا احــــــــــرار ــــــــــي وطن ـــــــــو ف ــــــــــین ن�ونـ   حب
  مــــا نب�ــــع  المبــــدأ و مــــا نرمــــي الشــــعار 
ــــــالم مــــــــــا عنــــــــــدنا قــــــــــرار  ــــــــــول للعــــ   و تق

  ار لكــــــــــــــــــــل مدینــــــــــــــــــــة و دشــــــــــــــــــــرة و دو 
ـــــــــــرار ـــــــــــا الشـــــــــــهداء اب    1و یـــــــــــرحم اخوان

  

ن َیْجَمْح إلى ألبتمجید ال�طولة وتخلید األ�طال،  ،�عد الشعر أحB فنون التعبیر «
سجل  2»وشمول النظرة ونفاذها ،جموح الخ�ال وعمقه ،وقوة العاطفة وجرأتها ،األداء المجرد

في  ،عر عبد هللا برم�يحیث قال الشا و�شرهم �النصر ،طوالتهم�وخلد  ،�طوالت المجاهدین

   :قصیدته معر�ة العرق الغرEي

ـــــــالنخوة  شـــــــجعان   نتف�ـــــــر فرســـــــان �

  �لمــــــتهم  �ــــــارود فیهــــــا �اســــــر شــــــان 
ــا شـــــدة علـــــى عـــــدوهم مـــــا تل�ـــــان    فیهــ

  

�ـــــــانو همــــــة وشــــــان �لمــــــة معصــــــورة                                                                           
معبــــــورة                                                                          فیهــــــا  عــــــزت  نفــــــس �لمـــــــة
                                                             1رةــــــــــــــــــ�لمة وحدة ثابتة ضــد الحق

  :و�قول الشاعر في قصیدته فرحنا �التحر�ر
ـــــــــال   والف�ـــــــــرة عبـــــــــرة مـــــــــن ســـــــــورة االنف
  والشـــــــــــدة فــــــــــــي هللا ماتخیــــــــــــب محــــــــــــال
  والخیــــــــــــر جانــــــــــــا بتضــــــــــــح�ات رجــــــــــــال

ــــــــر مــــــــــا عظمهــــــــــا ف�ــــــــــرة     ثــــــــــورة التحر�ــ
  تو�لنـــــــــــــا علـــــــــــــى هللا ومنـــــــــــــه النصـــــــــــــرة
  ونصـــــــــــــرها اإللـــــــــــــه رایتنـــــــــــــا الخضـــــــــــــرة

                                                           

 .70ص ،2007، 5دراسات في األدب الجزائر� الحدیث ،الرائد للكتاب الجزائر، cلقاسم سعد هللا، بو اأ - 1

 .2016ف�فر�  23 ،بتار�خ،عبد هللا برم�ي Abdallah.bermaki@gmail.com البر�د اإللكتروني: - 2

 .نفسه - 1
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  1وتحقــــــــــــB مــــــــــــراد �ــــــــــــان لینــــــــــــا فــــــــــــال
 

ــــــــاه مـــــــــن ذ�ـــــــــك الشــــــــــجرة    والخیـــــــــر ذقنـ
 

الـــذین صـــمدوا     ،ئهان یتغنــوا �مـــآثر الثـــورة وأمجادهـــا، برجالهــا ونســـاألقــد حـــB للجزائـــر�ین 

�قــول الشــاعر  ،والســ�ادة والوحــدة ،شــموخ وعظمــة ، مــن أجــل تحقیــB الحر�ــةو  ،وقــاوموا ��بر�ــاء

  في قصیدته ثورة التحر�ر : ،�شیر مسعود�

  و تفقــــه علـــــى أول نوفـــمبر �املین

  فألف و تسعـــم�ة و رEـــــعة و خمسین

  �لمة الـــسر عقبــــة و خالد الصحابیین

  قال بــن مهـــــید� لحوهــــا للمواطنین

  و ضمـــــها الشعب و فرح �المجاهدین

  أول هجـوم تار�خي فالخمسة و خمسین

  و هجمـات ستة و خمسین �ل مؤرخین

  و سال الـجرف و سمندو راهم شاهدین

  و سال المــــستعمر �قــول لك حنا مین
  

  

  یــــوم اإلثنـــــین الســـاعة صفر نبداها

  ـاف المســـتعمر هز�مة ما فات راهاشـ

  و هللا و أكــــبر الشــــــعار الــلي وتاها

  �حتــــضنوها حتـــــــى تبــــــلغ م�غاها

  و �ان لیـها الحـــصن المنیـع و ضراها

  یـــــوم عشــــر�ــــــن أوت أش �بدناها

  ســــال فــــــرنسا علیــــنا المر سقیناها

  غیرهم �اش �تبناها و عیـــن صــاف و

  1شـــرب الحنـــــظل مــن یدنا ما ینساها
  

یذ�ر، ولكنها  عدد من األ�طال الشعبیین الذین لم ��ن لهم إسماً  «لقد أنجبت الجزائر

أظهرو  ،ومصنع األ�طال، فقد تكشف الجماهیر عن أ�طال حق�قیین ،الشدائد منبت الرجال

  2.» حرب، ما ألحقهم �أ�طال األساطیر شهرةواالست�سال في ال ،من الحن�ة في الق�ادة

  دمحم في قصیدته تجمعوا األ�طال:أ�قول الشاعر جماعي 

  داروا عاهد و اتفقوا عل�ه و بدا الخC �سیر    یوم تجمعوا اال�طال في ال�الد وضرEوا العد�ان 

                                                           

 .11مد، من درة القوافي للملحون األوالفي، ص�شیر مسعود� بن أح - 1

 .108د ت،ص  ،أمجد الطرابلسي، محاضرات عن الشعر والحماسة والعرو�ة، دیوان المطبوعات الجامع�ة، الجزائر - 1

 .183بر�ة بوشی�ة، شعراء ذو� من�ع الشعبیون، ص  - 2
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  و طلبنا عند هللا �اش ینصر ج�ش التحر�ر
  داروا عهـــــــد �مشـــــــوا عل�ـــــــه هـــــــذا المـــــــنهج رEـــــــاني 
  جـــــرات خیوطـــــه فـــــي الـــــ�الد و البـــــدو و الســـــ�ان 
  عـــــافوا المـــــال و االوالد �ـــــاهرة مـــــا حـــــاروا الفـــــاني 
  حملـــــــوا لهـــــــا جهـــــــد الســـــــالح شـــــــدوا لهـــــــا الكفـــــــان 
  ع�ـــــــــات الط�ـــــــــارات و ال�شـــــــــار عـــــــــداد الجـــــــــردان 
  و ع�ــــــــات قنابلهــــــــا تلــــــــوح تطلــــــــB جهــــــــد النیــــــــران 
ــــان  ــــوا الب�   مــــاذا رفــــدت االح�ــــاس مــــن رجــــال ورقل

  ي الـوطن و قتـل الصــب�ان مـاذا دارت مـن عیـب فـ
  مـــــاذا حرقـــــت غا�ـــــات صـــــادقة فـــــي هـــــذا البلـــــدان 

  

ـــى الجهــــــاد و خلــــــB ف�ــــــه التكبیــــــر     ال �قعــــــد احــــــد علـــ
ـــى ســــــــــمعنا منهــــــــــا ال�شــــــــــیر    طلقــــــــــوا العمــــــــــارة األولـــــــ
ــــــــــــر ـــــــــــافحوا و �ــــــــــــال الخنز�   �الشــــــــــــجاعة �ــــــــــــانوا ��ـ

  التـــــــــي  م�ـــــــــذا مـــــــــن �لـــــــــب �حزمـــــــــوه لهـــــــــا فـــــــــي یـــــــــو 

ــــــــــــــدفع �العســــــــــــــاكر ـــــــــین ت ـــــ ــــــــــــــات لواطهــــــــــــــا من   و ع�
ــــــــــــــــا  ــــــــــــــــاقیر موالن ــــــــــــــــاس من ــــــــا ن   فشــــــــــــــــلها و طوعهــــــــ

  نســاء و رجــال م�تفــین ال احــد عانــات صــهود الكیــر 
  مــــــــــــاذا خرجــــــــــــوا مجاهــــــــــــدین هــــــــــــذا أمــــــــــــر القــــــــــــدیر
  1مـــــاذا نهبـــــت تجـــــار و الكســــــایب شـــــي مـــــال �ثیــــــر

  

وحث الش�اب  ،وألن ال�طولة لم تكن ح�را على أحد، خاطب الشاعر جم�ع الشعب

  :54ثورة نوفمبر  في قصیدته ،�قول لعمار الحاج ،على المضي قدما

ـــــــف�رة  ـــــــات الــ   مــــــن لیلــــــة نــــــوفمبر جــ

  ـــدرة ـــــــــــــــبدیناها تكبیر عــظ�م الـــقـ

  قررنـــــــــــــــــا �اللـــــــــــــــــــي انواجـــــــــــــــــــــه الكـــفــــــــــــــــــــار   

    1اد في حـــB الجــــــ�ارــــــــــــــــــــوقمنا �الجـــه

  : 54في قصیدته لیلة نوفمبر ،و�قول أ�ضا

  وتو زغــــرادتسمع الرصاص ا�ص

  اقسمنا �اd نبلغ الــــــــــــــــــــمراد

  وقفة �طل مایـــــــــــــــردوش رداد

  الره�ة و الخوف رامیهــــــم في واد

  ا�قابل النیران ا�صدروا صــــــــداد

  و ال فینا ذلول و ال من هو مرعــود 

  و نوفي ل�الدنا �ل العـــــــــــــــهود

  و�واجه من قاصد و عنو حقـــــــود

  و شجاعة ل�طال تش�ارة اســــــــود

  ماشي للقدام و ینال المقصــــــــــود
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  اسمح في لع�ال الزوجه و لــــــوالد
  قصدوا في تحر�ر وطنو و البــــالد

  1فــــــــساد ا�صفیها من �ل اغ�ار و
 

  واترك االموال مافیها نقـــــــــــــود
  الجـــدود و�نفي ذا الغدار من ارض

 وما یرضاش ا�شوف قدامـــــــــــــــو حســود

وحماس ومجد، إن  ،�ما فیها من إ�مان ،ممثلة في الثورة نفسها ،إن ال�طولة الحقة «
 .2»التي لم َ��ن یخوض فیها من قبل  ،الثورة قد ألهمت الشعر �ثیرا من الموضوعات

ا، واقع�ا وح�ا، ال خ�ال�ا وال صور�ا یؤرخ ورف�عً  ،ووفیرا قو�ا ،ولهذا جاء شعر الثورة غز�را

  و�خلد مراحل ح�ة من تار�خ الجزائر العظ�م. 
ف�انـت �لمـاتهم تنـ�ض  ،لقد تجلت الشجاعة األدب�ة �أسمى صورها ، فـي مواقـف الشـعراء

وتنشر الشجاعة ،وحب التضح�ة فـي سـبیل الـوطن، ولهـذا �انـت دعـوة الشـعراء دعـوة  ،�الح�اة
التـــي طالمـــا �بلـــت حر�ـــة هـــذا  ،وٕالـــى تحطـــ�م القیـــود ،واألغـــالل ،صـــر�حة إلـــى الثـــورة ،والجهـــاد

وهــذا مــا جــاء علــى لســان الشــاعر ال�ــار  ،وأوصــدت أمامــه �ــل أبــواب العــ�ش الكــر�م ،الشــعب
   :ائرفي قصیدته ملحمة الجز  ،أحمد

ــــــــــــــــــار  ـــوا مــــــــــــــــــنهم الث ـــــــــــــــ   هللا اكبــــــــــــــــــر نخلف
ـــــــــــي عـــــــــــادت الســـــــــــاعة بنهـــــــــــار  ـــــــــــا وطن �  
  �ــــــــا وطنــــــــي قــــــــداه ُقصــــــــفت مــــــــن لعمــــــــار
  �ــــــــا وطنــــــــي قــــــــداه مــــــــن صــــــــب�ان صــــــــفار 
  �ــــــــا وطنــــــــي مــــــــاذا احصــــــــدنا مــــــــن ُدَمــــــــار
ـــــــــداه حرقـــــــــــــــوا مـــــــــــــــن ُدوار    �ـــــــــــــــاوطني  قــــــ
ـــــــــــــــوه و ذاك صـــــــــــــــــــاقوه الزّ�ــــــــــــــــــــار   ذا قتلــــ
ـــــي حــــــــــر صــــــــــما�م و الهجــــــــــار   �ــــــــــا وطنـــــ

  �اب الصلح ��ون مفتاحه مقفول   
  وشدت متعار�ة من عرض و طول 
  �ا وطني ماذا نقص من ذا المرحول 
  ماتت امه على اصدرها في البزول 
  ذاك اعمى هذا ام�سر ذا مشلول 
  هاذا هامل ذا مشرد ذا مهبول 
  ذا یتعذب  ذا مسلسل ذا منقول

  یج مسدول ارض امغ�ه اسرابها ها
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  مــــــــار�ــــــــا وطنــــــــي لیــــــــل اشــــــــتا صــــــــرد و قُ 
ـــــــــــوم صـــــــــــــــار و صـــــــــــــــار  ـــــــــــــــا لهمــــ   اتحتمن

  

  راني خایف ال الحال اعل�ك �طول 
   1و��ت �ا رEي الظلم یروح یزول

  

وعبــر عــن نوا�ــاه الخبیثــة وحــث  ،االســتعمارمنــذ البدا�ــة حق�قــة  ،لقــد وعــى الشــاعر الشــعبي
  �االنتصارات مهما طال الزمن. الحافلفي صنع تار�خه  ،الشعب الجزائر� على التمسك �حقه

  �عنوان جبناها بزناد وهللا أكبر: ،ولوهذه مقطوعة عن شاعر مجه
ــــــــــار �ـــــــــــــاتلولو و اصـــــــــــــحر    شـــــــــــــعب الحـــــــــــــرة ثـــ
ـــــــــــــــــــــد مغـــــــــــــــــــــور  ــــــــــــــــــــب الجـــــــــــــــــــــالد �الحق   ماحسـ
ـــــــــــــــــد و اراح مصرصــــــــــــــــــــــــر   و ل�ــــــــــــــــــــــــالي بجلیـــــــ
ـــــــــــا رهبـــــــــــــــــو ســـــــــــــــــجان �عـــــــــــــــــذابوا امن�ـــــــــــــــــر    مــــــ
ــــــــــــي النیــــــــــــــــــــــــران واحدیــــــــــــــــــــــــد مز�ــــــــــــــــــــــــر    ال �ــــــــــــ
  ال حـــــــــــــــــــرق الخ�ـــــــــــــــــــام ال نســـــــــــــــــــف المـــــــــــــــــــدیر
ــــــــــــــــــــــف مــــــــــــــــــــــدمر    و الحلــــــــــــــــــــــف لجــــــــــــــــــــــا� حل
ـــــــــــــــــــو مع�ـــــــــــــــــــــــــــر  ــــــارتوا رعـــــــــــــــــــــــــــدة جــــــــ   ط�ـــــــــــــــــــــ

ـــــــــــــــــــي متطـــــــــــــــــــورتحطـــــــــــــــــــ�C و ت Eــ�م حر   نظـــــــــــــــــ
ــــــــــــــــــــــــــــــزور  ـــــــــــــذب و ت ـــــــــــــــــــــــــــابرات تكـــــــــــــــــ   و المخـــ

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــثورة شعب�ة �عز�م   ـــــــــــــــــرة تبهـــــــــــــــــــــــــــــ

  ثــــــــــــورة مشــــــــــــهورة �العــــــــــــالم فیهــــــــــــا حــــــــــــار  
  �ــــــــــــوا� و الكــــــــــــف مشــــــــــــدود �المســــــــــــمار
ــــــة أك�ـــــــــاد مهجـــــــــور�ن صـــــــــغار   مـــــــــا مفارقـــ

ــــــــیل �الـــــــــــــــدم الفـــــــــــــــوارو الح�طـــــــــــــــا   ن تســـــــ
  ال ذ�ـــــــــــاح الصـــــــــــب�ان و فـــــــــــواحش العـــــــــــر
ــــــرؤوس ال ضــــــرب الحصــــــار    ال حصــــــد ال
ــــــــاب و ســـــــــــــــالح الـــــــــــــــدمار   �ـــــــــــــــانواع لرهـــــــ
ـــــــاقة مـــــــــــــــواج ال�حــــــــــــــــار   و بـــــــــــــــوابیروا شــــــــ
  بـــــــر و �حـــــــر و جــــــــو تهطـــــــل �األمطــــــــار
  و األســـــــالك الشـــــــا��ة حاطـــــــت �األســـــــوار 

  1حرسوها المال��ــــــة �اذن القهــــــــــــــــــــــــار
  

یــتلخص لنـا موقــف الشـاعر الشــعبي  ،Eهـذا التعبیــر المسـتمد مــن صـم�م الوجــدان الشـعبيو 
لـوان التعـذیب، غیـر أن أمن قض�ة وطنه، هذا الموقف الذ� جاء نتیجة معاناة شع�ه لمختلف 

وصــمم  ،فإنهــا ال تســتط�ع أن تقهــر إرادة شــعب أراد الح�ــاة ،ومهمــا تنوعــت ،أســالیب التعــذیب

  تحرر.على الكفاح من أجل ال
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�ما أورد الشاعر عبد هللا برم�ي في  قصـیدته المعنونـة "بــرسالة أ�طـال لجیـل االسـتقالل"  
ـــة �الشـــعب صـــانع الثـــورات واصـــفا عـــزم الشـــعب الجزائـــر� مبـــرزا  ،والتـــي تشـــع �األمـــل ، والثق

  1 صالبته، وصبره في الحوادث التار�خ�ة  الكبرI، مر�زا على الروح الوطن�ة  قائًال:

ـــــــــــــــدوالالــــــــــــــدن�ا  لنــــــــــــــ   اس معروفــــــــــــــة تـ
ــــــــــــــــا م لمحـــــــــــــــال ــال  فحیتنـ   دوام  الحـــــــــــــ
ـــب الشــــــــــعب یتحــــــــــدI الغــــــــــالل   وٕاذاحـــــــ
ـــرحم  ز�غـــــــــود  یوســـــــــف واأل�طـــــــــال   نتــــــ
ــــــــال تعرفهــــــــــــــــم لج�ــــــــــــــال   نتفقــــــــــــــد  رجــــــ
ـــــــــــــــز الرجــــــــــــــال ـــــــــــــا عـ   وتعــــــــــــــرفهم ج�النـ
ــــــــــــال ـــــــــــــذل وال اإلعتق ـــــــــاو ال   مــــــــــــا یرضـــ
  شـــــــــــعب تزایـــــــــــر حرعرEـــــــــــي اإلنتســـــــــــال 
  أمـــــــاز�غي  ف�ـــــــه مـــــــن  نخـــــــوة  ل�طـــــــال

  

   Bترجــــــــــــــع  دوالــــــــــــــة والــــــــــــــدن�ا  للحــــــــــــــ  
ومهماطـــــــــــال اللیـــــــــــل تج�ـــــــــــه اإلزالـــــــــــة    

ــــــــــــو حتـــــــــــــــى حالــــــــــــــة    ماتكســــــــــــــر عز�متــ
ــروش وخم�ســـــــــــــــتي والرجالـــــــــــــــة   وعمیـــــــــــــ
  و�عـــــــــــــــرفهم األوراس فحـــــــــــــــل لج�الـــــــــــــــة 

ــــــــــا  أهــــــــــــــل �ســـــــــــــالة    ومعـــــــــــــرفین رجالنـــ
وال یرضــــــــــــــــــاو الغیــــــــــــــــــرهم إستمالـــــــــــــــــــة   
ـــــــــــالم نســـــــــــــب الســـــــــــــاللة   ولـــــــــــــدم  اإلســ

  معــــــــــــروفین شــــــــــــجاع مــــــــــــاهم مـــــــــــــاللة 
  

و�ـل مـا حـاول  ،الشعبي الحلول الترق�ع�ـة، التـي �انـت تقترحهـا فرنسـا �ما یرفض الشاعر
االســـتعمار تقد�مـــه �بـــدیل لالســـتقالل، ألن الثـــورة تعنـــي الـــرفض التـــام لكـــل طروحـــات العـــدو  

  التومي سعیدان:  2ولذا �قول الشاعر 1ومقاومته، مقاومة مسلحة لتحقیB االستقالل
ــــة وجـــــــــــ�ش بهـــــــــــم نعتبـــــــــــر   عـــــــــــزو �رامـــــــ

ـــــدماج    راح غلطـــــة ال  تغفـــــر عصـــــر االن
ــــــاجر  ــــــا ف ــــــرEح � ــــــاك ن ــــــرف مرغــــــوم �   تعت
ـــر شـــــــعبها فر�ـــــــد اصـــــــلو و اعـــــــر    الجزائــــ

*  
*  
*  
* 

ــــــــا تكمــــــــل ــــــــا عروEتن   و یرجــــــــع مجــــــــد أوطان
  داخـــــــــوا ملـــــــــوا بـــــــــداو یجـــــــــروا و�ـــــــــن الحـــــــــل
  ومـــــــــــن العاصـــــــــــمة إلـــــــــــى انقـــــــــــزام نحتفـــــــــــل
ــالوا لــــــو �ــــــان زاد عزمــــــو زور التــــــل   و ارجــــ
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  1 لصحراء على الثورة والتوحد :ولهذا السبب ظل الشاعر الشعبي �حرض أهل ا

  :�قول عبد هللا برم�ي في قصیدته رسالة أ�طال الجزائر لجیل االستقالل 

ــــــــار ج�الهـــــــــا طلـــــــــت �ظـــــــــالل   فـــــــــي �شــ
  والهقارج�الهـــــــــــــــــــا ج�ـــــــــــــــــــال التعــــــــــــــــــــوال
ــــــــحرءا ورجالهــــــــــــا �اسرلخصــــــــــــال   فالصــــ
ــــــــــــورة مـــــــــــزال ـــــــــــى ت�عـــــــــــاد لث ـــــــــــاس عل   ن
ــا مــــــــــــا ف�ــــــــــــه قـــــــــــــوال   عاهــــــــــــدنا ل�الدنــــــــــ

  

ـــار�خ خــــــــــــــــــال مقــــــــــــــــــــال     ة لطفــــــــــــــــــي لتـــــــــــــــ
  والطاســـــــــــــــیلي له�ـــــــــــــــه  ناسوخــــــــــــــــصالة 
  رجـــــــــــال القمنـــــــــــة فالصـــــــــــحار� خ�الـــــــــــة 

ــرودهم  فـــــــــــــــي  شعـــــــــــــــــالة    مزالـــــــــــــــو بـــــــــــــ
ـــــــــــــه ــــــــــــه توال ــــــــــــول عاهــــــــــــدو ل�   ��مــــــــــــا ل

   

وآخر س�اسي، وثالث  ،لقد مر الشعر الجزائر� �أطوار ثالثة: وهي الطور اإلصالحي «

إذ نجد �ل طور إلى  ،هاوتكاملها ف�ما بین ،ز هذه األطوار، هو تداخلهایغیر أن ما �م ،ثور� 
و�التالي �ان من الصعب على دارس األدب الجزائر�، أن �ضع فواصل محددة  ،جانب آخر

 1.»طیلة فترة الكفاح النضالي ،والس�اسة والثورة ،فهو شعر یجمع بین اإلصالح ،لهذا الشعر
ائر�ین إلى الشعراء الجز «األثر ال�الغ في دفع الكثیر من  ،و�ان الندالع الثورة التحر�ر�ة

ذ�ت  أنطالقة الثور�ة الحماس�ة في تار�خ الجزائر، هاته الثورة التي اإلالتعبیر عن هذه 

لكن جاء هذا الیوم  ،وهزت المشاعر، واألقالم  التي فرض علیها المستعمر الكبت ،العواطف

وتغیرت نفوس الشعراء �شعر ثور� عارم �سجل  ،األغر، ففتحت أمام الشعر آفاق رح�ة

 ،والحر�ة و�شارك المتأملین ،رات الثورة، و��شر �االستقالل والغد الحر، و�تغنى �الوطنانتصا

 .2»و�ضمد الجراح و ��ف�ف الدموع 
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والغضب  ،یثور من أجل وطنه، ف�فجر في شع�ه الحقد ،وه�ذا وجدنا الشاعر الجزائر� 
بل �ان  ،�بولهذا لم یتخلف عن الر  ،والرفض للمستعمر، فهو مدرك تماما ألهم�ة قضیته

في �ل  ،التي عاشها الشعب الجزائر�  ،والفعال في جم�ع الظروف ،دائم الحضور المستمر
انتصار �حققه، وفي �ل خطوة یخطوها نحو التقدم، ولدینا نماذج �ثیرة من القصائد الثور�ة 

والروح الثائرة  ،�عبرون من خاللها عن حماسهم الف�اض ،التي نظمها شعراؤنا إ�ان الثورة
  وحقدا على المستعمر. ،متأججة ناراال

  في قصیدته المسیرة : ،�قول الشاعر حسان درنون 

  نــــــــــــــــــادI المنــــــــــــــــــادI �ــــــــــــــــــا مجاهــــــــــــــــــدین 

ـــــــــــاd رب العـــــــــــــــــــــــــــالمین  ــــــــــــــــ   ا�مـــــــــــــــــــــــــــان �

ـــــر ضـــــــــــــــــد المعتـــــــــــــــــدین    قلنـــــــــــــــــا هللا اكبــــــــــــ

  ن و العین �العینـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــالسن �الس

  المونـــــــــة و ســـــــــالح تنقلـــــــــت فـــــــــي الحـــــــــین

ــــــال �ــــــــــل قــــــــــادر و م�ــــــــــین ــــــــــع للج�ــــ   اطل

  ا�طـــــــــــــــــــال الثـــــــــــــــــــورة �ـــــــــــــــــــاك متحـــــــــــــــــــدین

  مـــــــا خللـــــــوه �فـــــــرق بـــــــین واحـــــــد و اثنـــــــین 

ــــــــــــــــــرب عالمغتصــــــــــــــــــــــبین   شــــــــــــــــــــــعلوها حــــ

ــــــــــــــــوا الجنحــــــــــــــــین ـــوة بترول   ضــــــــــــــــرEو �قـــــــــــــ
ــــاغى تهــــــرب �ــــــا عــــــدونا والــــــو�ن؟   و�ــــــن �ــ
ـــــــــــین  ـــــــــــي الجب ــار�خ خـــــــــــC ف ـــــــــ ـــــــــــك الت   �تبل

  �تبنا هللا شهداء حیین

ـــــــم مــــــــــن هــــــــــاذI االشـــــــــــرار     حــــــــــرروا �الد�ـــ
  خرجنـــــــــا بیهـــــــــا جهـــــــــار و غیـــــــــرة عـــــــــالوطن

ـــــــا �ـــــــــالدI نخـــــــــرج االســـــــــتعمار   نعاهـــــــــدك �ــ
ـــــــــا ف�ــــــــــــــــه اخت�ــــــــــــــــار   ح�ــــــــــــــــم العدالــــــــــــــــة مـــــــ

ـــــــــــــــــــر قالوهـــــــــــــــــــا احـــــــــــــــــــرار......    و هللا أكب
ــــــــي القرEــــــــي اال اوالد اصــــــــغار  ــــى ف   مــــــــا �قــــ
ـــــــــدو �عاشـــــــــــــــر الـــــــــــــــدوار   مـــــــــــــــا قبلـــــــــــــــوا العــــــ
  شــــــــــــــوفوه النجــــــــــــــوم فــــــــــــــي عــــــــــــــز النهــــــــــــــار 
ــــــــول ســــــــــــــــماء و�حــــــــــــــــار ــــــــ   صــــــــــــــــحارI و تل
ــــــــــوا دمــــــــــوا �ســــــــــیل اســــــــــواقى و انهــــــــــار   خلل

ــــــــــــــــك  ــــــــــــــــل و غــــــــــــــــدار�تبل ـــــار�خ  محت ـــــــــــ   الت
  دن�ــــــــــــــــــــــا و آخــــــــــــــــــــــرة تتكــــــــــــــــــــــوI �النــــــــــــــــــــــار

  1جنة النع�م من عند الغفار
  
  
  

  :في قصیدته هالل نوفمبر ،و�قول العید دبوسي
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  �عد الظلمة طل نومبر لهــــــــــــــالل 
  اتحزمنا للعدو نسوه و رجـــــــــــــال
  تفرقت جیوشنا ح�مت لجبـــــــــــــال

  عــــــــــــــالثم شعلت نارنا تقدI مش
  غیرنا نوفمبر من حال لحــــــــــــــال

  نار الحقرة مارضیناها تطــــــــــــوال 
  �اال�مان فرنسا ذاقت لـــــــــــــــهوال
  �1ا سایل خصالتنا خصالت ا�طــــــال

 

ـــــا واعلـــــن ثــــــــــــوره  ـــــاض الشـــــعب انتاعن   ن
ــــــــــره   قلنـــــــــا یلیـــــــــB �الدنـــــــــا ترجـــــــــع حــــــــــــــــ

  االوراس للـــــــــــــي بـــــــــــــدا اول مـــــــــــــــــــــــــــرهو 
  قلنــــــــــا �ــــــــــا �فـــــــــــار یــــــــــدز�نا حقـــــــــــــــــــــــــــــــره
ــــــــره   واتهـــــــول هـــــــذا الـــــــوطن دشـــــــره دشــــــــ
ـــــیره ــــوطن عنــــدو غـــ ــــدزایر ع ل   شــــعب ال
  قلبنــــــــــــــا ح�اتهــــــــــــــا رجعــــــــــــــت مــــــــــــــــــــــــــــــــــره
ـــــبره   مــــن الملیــــون و نــــص نعطــــوك العــــ

 

وانصـــهر فیهـــا انصـــهار مـــؤمن �قضـــیته، متحـــد�ا  ،جدانـــهوEـــذلك عـــاش الشـــاعر الثـــورة بو 
تحـت اإلقامـة  ،مما أدI �ه إلـى أن �عـ�ش �ق�ـة سـنوات الثـورة ،و�ل وسائل الترهیب االستعمار

  الجبر�ة التي ال تعني سوI فقدان الحر�ة.
  ،dلقد آمن الشاعر الشعبي �النصر، وت�قن من مجیئه، إال أن هذا �امن في اإل�مـان �ـا

ال  ،وفـي هـذه األجـواء اإل�مان�ـة، وهـذه الـروح اإلسـالم�ة الخالصـة ،لجهاد إعالء لكلمتهل��ون ا

إال وهــو یتـا�ع خطـوات المجاهـدین، و�تنســم أخ�ـارهم مست�شـرا، منتغصــا  ،تـرI الشـاعر الشـعبي
�اعثـا خیـوc  ،الذ� یتشقB عنه األفB ،�المارد الج�ار، محطما أغالله فتتراءI له آ�ات الفجر

  �قول الشاعر عبد الواحد حرز هللا في قصیدته یوم الشهید: 1أرض الجزائر الحر�ة على
ـــــــــــــوش الكفــــــــــــر اتفیــــــــــــد ــ ـــــــــــــي ال جیـــ   ال اطلســـ
ــقول ال بیــــــــــــــــــــجار اعنیــــــــــــــد   ال خطــــــــــــــة دیــــــــــــــــــ
ـــــــا یـــــــــــــــــا �ابـــــــــــــــــــون مـــــــــــا ینفـــــــــــــــع لحدیـــــــــــد   ه�ــــ

ــــــــــــر ال تهـــــــــــداد   ــــرو ال اعـــــساكـــ ــــــــ   ال جنیـــ
ــــــاد ـــــــورة جــــــا��م محمــــــح لك� ـــــــف الثـــ   زحـــ

  �ـــا مـــور�س ســـلكك راشـــي عـــاد و ارحـــل

                                                           

الجزائــر،  ،: دمحم زغینــة، األ�عــاد الموضــوع�ة فــي ســجن�ات شــعراء جمع�ــة العلمــاء المســلمین الجزائــر�ین، الهالل�ــة ألعمــال الط�اعــة والنشــرأنظــر - 1
  .  56،57صص ، ت.د
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  صندید  و العرEـي  و اعمــیروش  لطفي

ـــــــى و اصــــــحاب مــــــا لیهمـــــــش ان ــــــدمصطفـ   دی

ـــــــــــــلش القیــــــــــــد ــــــــا یـــــقبـ ـــــ ـــــــــــــد ز�ــــــــــــان مـــــ   و القایــ

  اجدید  نB  هـــــــذا  و دیــــــدوش زEانة 

ـــا خــــــــــاوتي قـــــــــــــلولي ز�ــــــــــد   وش نحســـــــــــب یـــــــــــ

  وعید  الجــــنة في   هللا  انصـدقوا  ارجال

  ص�اد  تالــــیهــــم  و الحــــواس  علـــة

ـــــا همــــش اح�ــــاد   و حســــی�ة و اقرانـــــــها مــ

ـــل و اعقــاد    ســ�ع الصــحراء قطــع اسالسـ

  للجیهاد  هــــــ�ا  صـــاح  و الـــــمناد�

ـــــا انلحــــB خمــــس أعــــداد ـــــدوة مــ   منــــا الغــــ

  1ت�عاد  إیخالفشي  و مــــا هــــــاذا قــــول
  

تدور مواض�عه حول قضا�ا  ،في هذه المرحلة شعر س�اسي محض ،إن الشعر الشعبي

فهذه الثورة تعد منعطفا تار�خ�ا زعزعت العواطف  «وأوضاعه المختلفة ،الشعب الجزائر� 

وفتحت أمام الشعر أبوا�ا وآفاقا،  ،وهزت المشاعر واألقالم، التي �انت من قبل م�بوتة

 ،�شیر إلى االستقالل والحر�ة و یتغنى �الوطن ،�شعر ثور�  ،عراءوتفجرت عواطف الش

  .1»خلد الشهداء واأل�طال �و 

في الوحدة  ،التي جددت أمل األمة العر�Eة ،واصفا ق�مة هذه الثورة ،�قول الشاعر

  في قصیدته ثمرة جهاد: ،الشاعر علي لمیز� والحر�ة 

  اللي وطني ما�ع�شـــــــــش یذلـــــــل 

  ما ه�ش لعبــــة �ا راجـــــــل الجزائر

  ا�ملیون و نص ضحــــــــینا �اـــــــل

  في الرEعة و خمسین ارفعنا المشعـــل

  جبهة التحر�ر حبـــــــــت تســــــتقل

  هذا واجب قدماتــــــو هو لــــــــــول 

  ثار الشعب او قال �العزمة نوصــــل

  

  

  واعلى الوطن ��ون في الساحة مغوار

  قدوتنا هما الشهـــــــــــداء لبــــــــرار

  و انهضنـــا جم�ع ضد االستعمار

  في الفاتح نوفمبـــــر قامت لحــــــــرار

  نــــــــــا ما اتعودش للفجــــــارجزایر 

  ثاني واجب ما اتحملناش العـــــــــار

  واتعاهدنا ضد العدو مهما جــــــــــار
                                                           

 .100أن�سة بر�ات ، أدب النضال في الجزائر، ص - 1

 .118علي لمیز�، الخ�ال الرمز� من خواطر ، ص - 1



 

214 

  وحدنا جیوشـــــنا ما نحمـــــــــل ذل
  ضنا معر�ات في الصحرا والتلخ

  و اكتبنا تار�ــــــــخ �الدم مسجـــــــل 
  وفي الخامس جو�ل�ة ذا لخبر اوصل

  

  شتتنا عد�انا هانـــــــــت لعمـــــــــار
  شردناهم �اقیــــــــــا للیوم اثــــــــا ر 
  في مارس تسعة او عشرة لنتصـــــار

  1ــــــــــــارعید االستقالل جابوه الشطـ
  

  :2في قصیدته هالل نوفمبر ،و�قول الشاعر العید دبوسي
ـــــرذال ــوت العــــزه خیــــر مــــن ع�شــــة لــــــ   مــ
ـــــــــال   �فضــــــــل اال�مــــــــان �فضــــــــل الرجــــــــــــ

ــــــال ــا جیـــــل الـــــدم للـــــي ســـــــــــ   ال تنســـــى �ـــ
 

ـــــــاهوش میـــــــــت �المــــــــــــــــــــــره    و المیـــــــــت مــ
ـــــــر    هعــــــ�ش الــــــذل ارخــــــ�س و البنــــــه مـــــــــ
ـــــــــــادوا بــــــــــــــــــــــــــــــــــرا   خرجنـــــــــــــا عــــــــــــــد�انا عــ

 

وعدم الخضوع للقاهر�ن، ألن القوة الماد�ة  ،ستعالءالإن العقیدة تدعو معتنقیها إلى ا
      1ال تخیف المؤمنین �اd، ج�ار السموات واألرض، القاهر فوق ع�اده أجمعین ،وحدها

تكسرت علیها �ل محاوالت  ،I مؤمن �أنها قوة �بر  ،والشاعر في عودته إلى عقیدته

، ألن الىفإن هذه العودة ترضى هللا س�حان وتع ،ومن جهة أخرI  ،االستعمار هذا من جهة
 dفي قصیدته وطني ،�قول الشاعر العید دبوسي -یجاز�ه  �الشهادة و الرضى –المؤمن �ا:  

  حتى ناسو زایخة من جیل لجــــــــیل
  ــل�ل الشعب ثار في یوم التهو�ــــــــ

  الشامخ شامخ ما �حب �ع�ش ذلیــــــل
  2قصف عمرو �اه عمر الوطن �طـــیل

 

  ولد �الد� نا �سموه الثایــــــــــــــــــر 
  عال صوتو قال �اوطني حاضـــــــــر
  تار�خو معروف م العهد الغابــــــــــر
  �شرI �الفردوس ل�ه وللصـــــــــــابر

 

                                                           

 .94العید دبوسي، آهات، ص - 1

  .08ص  ،c5 ،1982 لبنان ،ومناهج، دار الشرق،  ة: سید قطب، في التار�خ ف�ر  ظرأن - 2

 .97العید دبوسي، آهات، ص - 1

 .94نفسه، ص- 2
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 ،في قصیدته هالل نوفمبر ،�ش الشاعر العید دبوسي�ع ،�مان�ةوفي هذه الحالة اإل
  لحظة استشراف�ة قائال:

  مانن�رش الخیر مهما طال الحـــــــال

  للي عاون �السالح ومد المــــــــــــال

  ارحم �ارEي الشهداء ل�طــــــــــــــــال

  بیهم درنا عرسنا وارتاح البـــــــــــال

  ـالشلوشو ج�ش العدو ذاق المحــــــــ

  1احفP �ا رEي �الد� صون الرجــــال
 

ــــي انصــــر هــــاذ الـــــــــــــثوره  ــــر خیــــر لل   ��ث

  وللـــــــي عــــــــال صــــــــوتنا ضــــــــد الكـــــــــــــــــــــفره

ــــــــــدره   وارزقهـــــــــم فـــــــــردوس �اعـــــــــالي القــــــــ
ــــــظره   بـــــیهم وطنـــــي عـــــاد �ـــــاهي ف النـــــــ
  هـــــــم للـــــــي غرســـــــولنا هـــــــاذ الشجــــــــــــــــــــره

ــــــــــرهواجعلهـــــــــا �اخـــــــــالقي جنـــــــــه خضــــــ   ــــــ
 

�انـت لـه أهم�ـة �بـرI، ولـذا نـرI  ،العامل الروحي فـي الثـورة الجزائر�ـة« فإن  ،ودون شك
الــذ�  ،حــین �حــدثوننا عــن هـذه الثــورة، فهــم ال یــرون الفضــل فیهــا إال d ،�ثیـرا مــن المجاهــدین

ولــذا �قــول الشــاعر مبــرزا  2» نصــرهم وهــم قلــة، وأمــدهم �أســ�اب القــوة وهــم أضــعف مــا ��ونــون 
  :هذا الجانب العقائد�

ذوك  ا�طــــــــــــال الجهــــــــــــاد حــــــــــــبهم ســــــــــــاكن لــــــــــــي االكنــــــــــــان                    
ــــــــــــي تحطــــــــــــم اجماعــــــــــــة  الطغ�ــــــــــــاني               ــــــــــــیهم اال�مــــــــــــان الل ف

ـــــــا اصــــــــــــــح�ح  علــــــــــــــى جمــــــــــــــع الفجــــــــــــــار                   انصــــــــــــــرهم مولنـــــــ
الخــــــــــــــــــــاطر ال�غــــــــــــــــــــوا وجــــــــــــــــــــور لشــــــــــــــــــــوا�ع الخز�ــــــــــــــــــــاني                         

ــــــــــ       3ـهروا الحـــــــــــB و �موتـــــــــــوا علــــــــــى اال�مــــــــــانجنـــــــــــود هللا ظـ
  

  :في قصیدته عید النصر ،�قول عبد الحمید عیواج

                                                           

  .69ص  ،دمحم زغینة ، األ�عاد الموضوع�ة في سجن�ات شعراء جمع�ة العلماء - 1

  .80التومي سعیدان، مغذ� األرواح ومسلي األش�اح ، ص - 2

 . 21/06/2013بتار�خ  ،وال�ة المسیلة ،المسیلة المهنة موظف أخذنا عنه القصیدة �عین االحجل 1969ي عبد ال�اسC موالید الراو�: زالق - 3
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نحـــو اآلخـــر، ألن الموقــــف  ه�سترســـل الشـــاعر حاثـــا خطــــا ،فـــي هـــذه األجـــواء اإل�مان�ــــة
األصالة التي لم تعرف عبر تار�خ �فاحها الطو�ل ضد المحتل الفرنسـي، « االستشهاد�، هو 

  .1»الجزائر لِّ فرنسي أرض أو انحناءة ظهر... منذ أن وطأْت قدم أو  رأس، ةخفظ

إذ  ،ألن الـدعاء فطـرة  فـي اإلنسـان« مبرزا هذا الموقف، داع�ا للشـهداء   ،�قول الشاعر

یلتجــــئ فــــي ســــاعة العســــرة إلــــى هللا، وذلــــك غر�ز�ــــا دون أ� تقلیــــد، أو تعلــــ�م بإشــــراق الــــنفس، 

فــع عــن �اهلــه بتهال�ــة ... ممــا یخفــف آالم الــداعي ، و�ر وصــفاء الســر�رة فــي تلــك اللحظــات اال

   :مترحما على الشهداء ،.ولذا �قول الشاعر2» هموم الح�اة 

ـــــــــــــــــرحم المیتـــــــــــــــــــین و الحـــــــــــــــــــي �حینـــــــــــــــــــا ثـــــــــــــــــــاني                                  رEـــــــــــــــــــي تــ

ــــــــي قصـــــــــره حـــــــــافلین و انعیـــــــــدوا مـــــــــاذا صـــــــــار                     و انع�شـــــــــوا فـ

ــــــــــــت نعســـــــــــــاني ــــــــــــل شـــــــــــوف الرجــــــــــــال تخصــــــــــــل و ان   3یـاغاف
  

  :في قصیدته أرو� �ا تار�خ ،حمد جر�Eعو�قول الشاعر أ

  یوم تحررنا قلنا القلب ابـــــــــــــــــــــــــرد

  ملیون و نص فالجنة تسعــــــــــــــــــــــــــد

  �الروح فداك ذاك الغیور االصـــــــــیــــــل   

  تر�و ما وراهم �لش للسبیـــــــــــــــــــــــل 

                                                           

  126،الجزائر، ص81،ع 10مجلة األصالة،س ، الرمز في الشعر الجزائر� الحدیث،دمحم ناصر - 1

  .186ص  ،ء المسلمین الجزائر�یندمحم زغینة، األ�عاد الموضوع�ة في سجن�ات شعراء جمع�ة العلما - 1

  .81ص ، التومي سعیدان، مغذ� األرواح ومسلي األش�اح - 2

 وال�ة الواد�. ،�المغیر 27/03/2009الراو� طلحة �شیر أخذنا عنه القصیدة بتار�خ - 3

  اهــــــــــل التضــــــــــح�ات و رجــــــــــال الهمــــــــــة 

  ارحمهـــــــــم �ـــــــــا خـــــــــالB الكـــــــــون ا��لمـــــــــه

  ســـــــــــ�نهم قصـــــــــــور فالجنـــــــــــة العظمـــــــــــى

ــي مـــــــن جـــــــاد عـــــــنهم �الرحمــــــــة    و نحیـــــ
  

ـــــــــــرار جنــــــــــــد� و الفیــــــــــــدا�      الشــــــــــــهد لبـ

  �ـــــــاف و نـــــــون ا��ـــــــون مـــــــرادك ل�ـــــــا� 

  خلــــــــد اتكــــــــون لــــــــیهم �ــــــــا مــــــــوال� دار ال

ـــــــــــا�    1ونســـــــــــلم لشـــــــــــیوخ الكلمـــــــــــة و الن
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  هوما صدو ووفاو العــــــــــــهـــــــــــــــــد
  الزمنا عالج الجرح یتضمـــــــــــــــــــــــد

  ــــــــــــــــــــــــــدالوطن امانة من جد الجـ
  عاهدنا الشهید قبل اال ا�صـــــــــــــــــــــــد
  ارجالو موجودة و حراسو ما تــــــــــــــرقد

  

  ــــــــــل و العار علینا الوطن ی�قى علیـــــــــ
  یبرI ذا الجرح و �موت العمـــــــــــــــــــیل 
  حب الوطن وارد في ح�م التنز�ــــــــــــــــل 
  امانة في عنوقنا الزمها تحمیـــــــــــــــــــــل 

   1سبوعة �حموه من �ل اتمهز�ـــــــــــــــــــــل
  

وهـو  ،إنمـا هـو اسـتمرار لهـا ،الح�ـاةل�سـت نها�ـة  ،أكد الشـاعر أن المـوت �النسـ�ة للشـهید
  وأن نحافP على ال�الد: ،و�جب علینا أن نصون عهده ،�عث من جدید

  والمیــــــــــــــــــــت مــــــــــــــــــــاهوش میــــــــــــــــــــت �ــــــــــــــــــــالمرة 
  

ــــــــــد العـــــــــــــدو �عنـــــــــــــي ذالل     مـــــــــــــن �قبـــــــــــــل �یـــ
  

فوصــف حزنــه  ،الشــهداء الــذین استشــهدوا فــي ســاحة الشــرف ،لقــد خلــد الشــاعر الشــعبي 
وأمضـى عمـره �قــاوم  ،الـذ� قـدم نفسـه فــداًءا لوطنـه ،یدوألمـه المر�ـر، وحسـرته علـى هــذا  الشـه

  في قصیدته الملحمة الكبرI: ،�قول الشاعر عیواج عبد الحمید ،العدو ب�سالة وٕاقدام

  :في قصیدته �اوطني عل�ك أنظمت لشعار ،و�قول دمحم بن جد�ة

                                                           

1 - C21/06/2013 ،بتار�خ ،وال�ة المسیلة ،أخذنا عنه القصیدة �عین االحجل ،الراو�: زالقي عبد ال�اس . 

 .29دمحم بن جد�ة، الكنز الم�نون في الشعر الملحون، ص  - 1

ـــــ�اب بــــــــــــــــیهم ضــــــــــــــــحینا    ادفعنــــــــــــــــا شـــــــــــ
ــــــــــة  ـــــوت العــــــــــز تر�وهــــــــــا جن   مــــــــــاتوا مـــــ
ــــــــــات شــــــــــــهید راه �حســــــــــــبنا  ــــــــــــى مــ   و لل
  �ـــــــــــان احنــــــــــــا خنــــــــــــاه  فیهــــــــــــا فرطنــــــــــــا 
ــــرض ال هـــــــــــو ال رEـــــــــــي عنـــــــــــا   مـــــــــــا یـــــــ

  

  شــــــــهداء لبــــــــرار ســــــــقطو فــــــــي المیــــــــدان   
ـــــــــــدم و دمـــــــــــوع الصـــــــــــب�ان    مســـــــــــق�ة �ال
ــــــــــد امــــــــــام الرحمــــــــــان  ــــــــــوم الوعی ــــــــــي ی   ف
  و اتر�ناهـــــــــــــــــا ســـــــــــــــــای�ة فیدالعـــــــــــــــــد�ان 

ـــب حســــــــــاب العبــــــــــد للــــــــــي ان    1نتحاســـــــ
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ــــــــــــــرار ـــــــــــي الشــــــــــــــهداء لب ـــ Eــــــــــــــا ر   ارحــــــــــــــم �

جـــــــــــــــــــوار الرســـــــــــــــــــول طـــــــــــــــــــه بوالنـــــــــــــــــــور  
ــــــــــــــــرار مــــــــــــــــع حــــــــــــــــور   العــــــــــــــــین أزوج االب

ـــررو لــــــــــوطن رغمــــــــــا عــــــــــالكفلو   اللـــــــــي حـــــــ
  

ـــــــــالس   ـــــــــردوس أ� ـــــــــة الف ــــــــي جن ـــــــــرالهم فـ   دی
ـــــــــــــــــوم الخـــــــــــــــــــــــــــالص   دمحم شــــــــــــــــــــــــــف�عنا یــــــــــ
  �ـــــــــالؤلؤ و ال�ـــــــــاقوت فـــــــــي أفخـــــــــر ل�ـــــــــاس
ــــــــــــا مـــــــــــــــن لنجـــــــــــــــاس   1الجزائـــــــــــــــر طهروهـــ

  

ولهـذا نجـد الشـاعر الشـعبي  ،یت�ـادر إلـى الـذهن معنـى التضـح�ة والفـداء ،�ر الشـهیدإذا ذُ 

حیث �قــــول الشــــاعر بوحمیــــد� ،وٕاقدامــــه وشــــجاعته ،واصــــفا صــــالبته ،�شــــید بخصــــال الشــــهید

  في قصیدته " لثورة نوفمبر  قام لمالح ": ،العرEي

وتخلیـد ذ�ـراهم  ،والوفـاء لعهـودهم ،حترام ذ�رI الشهداءاعلى  ،�ما �حث األج�ال القادمة

   :في قصیدته شهر الشهداء ،�قول الشاعر برمة عبد القادر

  مـــــــــــــن واجبنـــــــــــــا ذا الشـــــــــــــهر رمـــــــــــــز انخل�ـــــــــــــه 

ـــــماء ال مــــــــــــــــا یثن�ــــــــــــــــه    رافــــــــــــــــع راســــــــــــــــو للســـــــــــ

ـــدثنا ��فــــــــــــــــاه العــــــــــــــــدو    طقــــــــــــــــت عل�ــــــــــــــــه حـــــــــــــ

ــــالل �شـــــــــــــــــيء نشـــــــــــــــــت�ه  ــــــــــــــرنا �ـــــــــــــــــا هـــــــــــــ   �شـــ

  انــــــــت النصــــــــر اللــــــــي �صــــــــ�ح هــــــــاك نســــــــم�ه

ـــــــــــــــــــوطن أعاد�ــــــــــــــــــــــه  ـــــــــــــــا تحــــــــــــــــــــــرر ذا الـــ   بهـــــــ

ـــــــــل لل�عـــــــــد ب�ـــــــــان    ـــامخ �الجب   وحـــــــــدو شــــــ

  اهــــــــال �ــــــــا مــــــــن جیتنــــــــا أمــــــــس �االمــــــــان 

ــــــب النــــــــداء و طفــــــــى النیــــــــران    ل�ــــــــاك طلــ

  احـــــــــــــداثك للشـــــــــــــ�ان  و اجینـــــــــــــا نح�ـــــــــــــوا

ـــــذ�رI ذات �ســـــرنا القضـــــ�ان    فـــــي ذ� ال

ـــــــــــــــــــو النف�ـــــــــــــــــــان    دمرنـــــــــــــــــــا عزاتنـــــــــــــــــــا قبل

                                                           

 .20أحمد حمد�، دیوان الشعر الشعبي، ص - 1

 .50برمة عبد القادر، الكنز المدفون في الشعر الملحون، ص - 1

  و هــــــذوك لــــــي ضــــــحاو �المــــــال و ال رواح 

  و هـــــــذوك الـــــــي جـــــــابوا الخیـــــــرات و لفـــــــراح 

ـــــــــه دم الشـــــــــهدداء راه یوضـــــــــح توضـــــــــاح    ف�
  

  هـــذوك لـــي خرجـــوا ســـبیل فـــي حـــB الجبهـــة    

  ف�ــــــــــه نزهــــــــــى و خضــــــــــر وEــــــــــ�ض �ــــــــــالخوا 

ــــــــــالل شــــــــــــــوفوا وراهــــــــــــــا    1و النجمــــــــــــــة و لهــــ
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  هــــــــــــــــــــــــــ�ا من عشت احداث ذا التار�خ أرو�
  

   1اشــــــــــــرح لهــــــــــــم مــــــــــــا فعلنــــــــــــا �العــــــــــــد�ان
  

حــین تســتقر فــي الضــمیر ال�شــر� اســتقراًرا حق�ق�ــا، «وهــذا التوجــه �عــود إلــى أنَّ العقیــدة       

فــــي أعمــــاق  فإنــــه �ســــتحیل علیهــــا أن ت�قــــى ســــاكنة، �ســــتحیل أن ت�قــــى مجــــرد شــــعور وجــــداني

الضــمیر؛ إنهــا البــد أن تنــدفع لتحقیــB ذاتهــا فــي عــالم الواقــع، ولتمثــل حر�ــة إیجاب�ــة فــي عــالم 

  .2» المنظور، حر�ة تبدع الح�اة �لها، وما ینشأ علیها من ألوان

الحق�قــة التــي «�عیــد األغــوار ألنهــا ،جهاد�ــامطل�ــا  ،ولــذا �انــت الشــهادة فــي نظــر الشــاعر

وتن�شـــف  بـــتالء،، وتتعـــرض لالتتعـــرض لإلمتحـــانوهـــي  ،اعـــة المســـلمةشـــاء هللا أن �علمهـــا للجم

ومشـقة التجرEـة ومـرارة  ،تحـت مطـارق االبـتالء ،فیهـا خفا�ـا النفـوس، �مـا تتمیـز فیهـا الصـفوف

الــذین ضــحوا �أنفســهم فــي ســبیل  ،ولــذلك �قــف الشــاعر مترحمــا علــى هــؤالء الشــهداء.1»اآلالم

واحــدة مــن صــ�غ الخــواتم فــي  ،رحم علــى الشــهداءجعــل التــ تحر�ــر وطــنهم، وٕارضــاء رEهــم، وEــل

    :القصیدة الثور�ة الجزائر�ة

ـــحوا فـــــــــــــي الجهـــــــــــــاد اعمیـــــــــــــروش الوطـــــــــــــاني                     ارحـــــــــــــم مـــــــــــــن ضــــــــــ

ـــــــــــد� عـــــــــــــز الجهــــــــــــــاد ، حـــــــــــــواس قبــــــــــــروا ینــــــــــــزار    2ابـــــــــــــن المهیـــ
  

  في قصیدته ملحمة الجزائر: ،و�قول الشاعر ال�ار أحمد

ــــــــــــــرار ــــــــــــي شــــــــــــــهادة االب ــ Eــــــــــــــا ر   ارحــــــــــــــم �
  

ــــــا طــــــــــــــــــه الرســــــــــــــــــول      3بجــــــــــــــــــاه نابینــــــــــــ
  

                                                           

  .23ص ،سید قطب، في التار�خ ف�رة ومنهاج - 1

  .11، ص1978 لبنان، سید قطب، هذا الدین، دار الشروق، - 2

  .82ص ،مغذ� األرواح ومسلي األش�اح، التومي سعیدان - 1

 و ألقیت القصیدة �مناس�ة مهرجان األغن�ة الشعب�ة .،بدار الش�اب سید� خالد، 14/05/2011مقابلة مع الشاعر ال�ار أحمد بتار�خ  - 2

  .228ص  ،صالح خرفي، الشعر الجزائر� الحدیث - 3
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  :في قصیدته جبناها بزناد وهللا اكبر ،و�قول الشاعر
ـــــــي الشــــــــــــــــهدا وأنصــــــــــــــــر   أرحــــــــــــــــم �ــــــــــــــــا رEـــــــــ

  

  وأحفـــــP �ـــــا رEـــــي مــــــا خـــــالو بجـــــاه المختــــــار   
  

  :في قصیدته  ،والشاعر اللود� الطاهر
ـــــدار  ـــــا عـــــالي األق ـــــك � ـــــرحم شـــــهادتنا برح�ت   ت

  

  حـــــــــرار�ن الـــــــــوطن �ســـــــــ�نو الجنـــــــــة العال�ـــــــــة   
  

  �قول:  56أوت  20في قصیدته  ،اعر حسان درنون ما الشأ

  رEــــــــــــــــــي یرحمنــــــــــــــــــا و�ســــــــــــــــــقینا السلســــــــــــــــــبیل 
  

  و�ــــــــــــــــــرحم اخوانــــــــــــــــــا الشــــــــــــــــــهداء األبــــــــــــــــــرار   
  

  :في قصیدته "�ح�یلي جد�" ،و�قول لزهر عجیر� 
  نتمنــــــــــــــــــى للــــــــــــــــــوطن ذا العهــــــــــــــــــد المجیــــــــــــــــــد 

  

ـــــــــــــــــــــهدا لبـــــــــــــــــــــــرار    ـــــــــــــــــرحمهم رEــــــــــــــــــــــي الشـ   یـــــ
  

لشـــاعر مأســـاة الشـــعب الجزائـــر�، عـــاش ا ،وفـــي هـــذه األجـــواء الروح�ـــة الثور�ـــة، النوران�ـــة

بـــروح وطن�ـــة  ،ؤول�ةل�ةف�ـــان شـــعره دفقـــة شـــعور، ووقفـــة مســـ ،وتصـــور معاناتـــه، وتفاعـــل معـــه

أ�عـــد مـــا ��ـــون عـــن االدعـــاء والحذلقـــة ؛ فحســـ�ه  فخـــًرا أن « متمـــردة؛ معانـــاة، وتصـــوًرا، فهـــو 
  . 1» �ستمد من الثورة عفو�تها وعمقها، و ��ون لها شاشة تلفز�ون صادقة

نتیجـــة  ،رEهـــااإلـــى �ـــل العرو�ـــة فـــي مشـــارق األرض ومغ ،متـــد تجرEـــة الشـــاعر الشـــعبيوت
لــه جــذوره الحضــار�ة والنفســ�ة؛ « للــروا�C الدمو�ــة والدین�ــة، ووحــدة المصــیر، ألن هــذا التصــور

هـذا  ،یـرI أن نـور الحر�ـة من�عـه الشـرق؛ شـرق الحضـارات، والـد�انات  ،وألن الشـاعر الشـعبي

فـــإن الشــاعر یـــرI أن الشــرق العرEـــي هــو الســـاعد األ�مــن للثـــورة  ،ةمــن جهـــة، ومــن جهـــة ثان�ــ

  ولذا �قول الشاعر التومي سعیدان : 2»الجزائر�ة

ـــــــــــــــــــعود� ز�ـــــــــــــــــــــــد ال�مـــــــــــــــــــــــاني                        االردن و الكو�ـــــــــــــــــــــــت و الســــ

ــــــــــــــــــار                           ــــــــــــــــــة مــــــــــــــــــن األخ� ــــــاس قوم� ــــــــــــ ــــــــــــــــــان ن ـــــــور�ا و لبن ســـــــــــ

                                                           

  .174،175 ص �ات شعراء جمع�ة العلماء المسلمین الجزائر�ین، صدمحم زغینة، األ�عاد الموضوع�ة في سجن - 1

 .82، ص التومي سعیدان، مغذ� األرواح ومسلي األش�اح - 2
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ـــــــــــــد الحســـــــــــــان الثـــــــــــــ ـــــــــــــي ســـــــــــــاخي �ـــــــــــــر�م ز� اني                         خـــــــــــــوك الل
ـــــــــــــى االخـــــــــــــواني                          ـــــــــــــة عل ـــــــــــــم اخـــــــــــــوان متكل ـــــــــــــرة ث ـــــــــــــي الجز� ف

ـــــــد زودهـــــــــــــــــــــــــم �االمـــــــــــــــــــــــــان                                  ـــــــــــــــــــــــــارب وز�ــــــــــــــــــ خلصـــــــــــــــــــــــــهم �
تتكســــــــــــر �ــــــــــــل االغــــــــــــالل و السالســــــــــــل تبــــــــــــرI االحزانــــــــــــي                     

ـــــــــــــوا فـــــــــــــي ارض الق� ـــــــي تشتـ ـــــــــــــل اللـــــ      1فــــــــــــارو تجمعـــــــــــــوا شمــ
  

    :مي غول الشاعرة وتقول

  ف�قول والحسرة تعصر قل�ه: "سجل �ا تار�خ"في قصیدته  ،أما الشاعر رزقي زلوف

ــــــرب لبنـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــان ـــــهد لمــــــــــــــــــــدفع �ضـــــــــــــــ   مــــــــــــــــــــن مشــــــــــــــــ

ــتن مـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــشرذم ــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــر من   التهــــــــــــــــــــــــــود� الخنز�ــ

ــالم قنابـــــــــــــــــــــــــــل رشاشـــــــــــ ـــــــــــــــــــــه لالســـــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــاتوجــــــ   ــــــــ

ــــــــــــــــــدم ــــــــــــــرف نـــــــــــــــ ــي لـــــــــــــــــرواح مـــــــــــــــــا �عـــ   �حصـــــــــــــــــد فـــــــــــــــ

ــــــــــــــــــــــــات ـــــــوار�خ امشـــــــــــ   لفلســـــــــــــــــــــــطین و لبنـــــــــــــــــــــــان صــــــــــــــــ

ـــــــــــــــــــــــــهم ــــــع متفــــــــــــــ   و المجلــــــــــــــــــــــــس االمنــــــــــــــــــــــــي للوضــــــــــــــــــ

ــــــــن عهـــــــــــــد الســــــــــــــــــادات ـــــــرب علـــــــــــــى االرهـــــــــــــاب مـــــ   حــــــ
                                                           

 .198، ص 2013نخ�ة من ال�احثین والشعراء،القصیدة والمقاومة الشعب�ة،المتحف الجهو� للمجاهد،�س�رة، - 1

، دار األلمع�ة للنشر والتوز�ع ، 21واخر العقد األول من القرن أالى  16زائر من القرن العرEي دحو، معجم الشعراء الشعر الشعبي في الج - 1
c1 ،2011203، ص. 

  مان�ش على ذ� الدزایر و ذ� الجیل 
  جرحى من لغواc حتى نهر النیل 
  و القدس امن ل�ه جاتو ا�ابیل 
  جیت انلم الجرح ضح�و لمهابیل 

  اهبلنا و أه�النا غمضات امقیل 
  

ــــــــــالو    ــــــــــز�ن ف ــــــــــر و ن ـــــي �بی   انــــــــــا جرحـــــ

  ز�ــــــــد لیهــــــــا �غــــــــداد و احســــــــب اج�ــــــــالو

ـــــــــة مـــــــــن بنـــــــــي صـــــــــهیون لعبـــــــــ   و �احول

ـــــــــــــــــو ـــــــــــــــــتلم اهوال ــــال ت   قـــــــــــــــــالولي محـــــــــــــ

ــي �ســـــــتان �ضــــــمنا تحـــــــت اظاللـــــــو    1فــــ
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ــــــــــــــــــهم ـــــــــــرد االســــــــــــــــ   حـــــــــــــــــB الفیتـــــــــــــــــو فـــــــــــــــــي بیـــــــــــــــــد القــــــ
ــــــــــــــد ر�ــــــــــــــــــــــــــــــــــا ــــــــ ــــــي ایــــــــــــــــــــــدینا التندی ــــــــــــــــ   س و دوالتو ف

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــم ــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــرم الدایـــــــــ   ال الســــــــــــــــــــــــــــــــــــــرائیل و الجـــ

ــــوك فـــــــــــــــــي احقولنـــــــــــــــــا وســـــــــــــــــC الزهـــــــــــــــــــــــــرات   1ال للشـــــــــــــ
  

یتمنـى أن  ،فإنـه فـي هـذه المحنـة الجزائر�ـة ،القوم�ة وٕاذا �ان الشاعر �متاز بهذه األصالة

  :قائال في عید استقالل الجزائر ،تستقل فلسطین أ�ضا

ــــــرح و نقـــــــــــــــول ا�قـــــــــــــــات ح اجـــــــــــــــة نقروهـــــــــــــــا ثـــــــــــــــاني                         ثـــــــــــــــم نفـــــــــ

ــــــــــــــا شــــــــــــــ�ان                               ـــــــــــــذاه تتفشــــــــــــــوا � ـــــي المســــــــــــــجد االقصــــــــــــــى احـ ـــــــــ ف

ـــــــــــــــا�قین و انفـــــــــــــــــــــوزوا �االمـــــــــــــــــــــاني                        ـــــــــــــــوا عـــــــــــــــــــــار الســــــ انسوســـــ

ـــــــــــــــح للضانـــــــــــــــي ـــــــوا �صلـ ـــــــــــــــن دقــــــــ   1الصهیونـــــــــــــــي مثـــــــــــــــل الدر�ـ
  

نشــر الــوعي االجتمــاعي والس�اســي وقــد حضــورا قو�ــا فــي  ،لقــد ســجلت القصــیدة الشــعب�ة

حیـث تبـدو العرو�ـة واإلسـالم محـور  ،ع�ست إحساس الشاعر العمیـB �االنتمـاء لألمـة العر�Eـة

  في قصیدته نوفمبر : ،واألحداث قال الشاعر بلقاسم حرزهللا ،تف�یره وانفعاله �القضا�ا

ـــــــــسلة العــــــــرب ـــــــــان سل ـــــو قحطـــ ـــ ـــــــــا بن   یـــ

ـــــــــــــ ـــــــــــــحاد جمیـــ ـــــــــو إلتـــ ــــ   ع العــــــــــــربقومـــ

ــــــــــار حامـــــــــــــــــ�ة تلهـــــــــــــب   اشعــــــــــــــــلوها نــــــــ

  قومـــــــو للجـــــــــهاد فــــــــي مرضــــــــــــاة الــــــــرب

ــــــــــــــــالحو �ضـــــــــــــــرب ــــي راه �ســـ ــــــــــــ   الفدائــــ

  عنهـــــا نمـــــــوت جم�ـــــع شـــــ�اب و شـــــایب

  فلسطیـــــــــــــــــن الـــغالیــــــــــــــة لیـــــــــــــــنا تنســــــــــــب

  

  

  

  

  

  

  

ــــــــــــراه الصـــــــــــب�ا ــــــــــــار�خ تقــ ــــــــــــتو تــــ   نسجلــ

  قـــــــــــــولوها �ــــــــــــلمة صـــــــــر�حة ال خف�ـــــــــان

ــــــــها الیــــــــــــــــهود� الج�ـــــــــــان   احرقـــــــــــــو فیــــــــ

  أقتلـــــــــو صـــــــــــــــهیون ز�ـــــــــــدوا المار��ــــــــــان

  و نشـــــــــارك جمیــــــــــــع و نـــــــــــــرد العـــــــــدوان

ـــــــــتى الصــــــــب�ان ـــــــــسواّنا حـــ   و تشــــــــارك نــ

ــــــان ـــــــخ مـــــــقدس للعر�   مــــــن عهــــــد التار�ــــ
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  �ــــــــا خــــــــوتي أیـــــــــــــّا نوحــــــــــــد ذ المغــــــــرب
  

  

ــــــــــــرآن ــــــــــــة القـ ــــــــــــین أمــ ــــــــــــن المسلمـــــ   1و�ـــ
  

ومــدI  ،وه�ــذا ��شــف لنــا هــذا الشــعر مــدI وطن�ــة الشــاعر، وتعلقــه ��ــل رمــوز الــوطن  
مرت�طـا بهــذه  ،ولـذلك �ـان شـعره شـعرا وجـدان�ا ثور�ـا ،معاناتـه، وشـوقه للحر�ـة، والح�ـاة الكر�مـة

       مســـــــایرا لهـــــــا فـــــــي معظـــــــم مراحلهـــــــا. ألن الشـــــــاعر تجـــــــذر ف�ـــــــه الشـــــــعور الـــــــوطني  ،الثـــــــورة
إلــى مقــام الق�ــادة، والتوج�ــه، مصــرًا علــى أالَّ  فــارتفعرك أن رســالته ذات�ــة واإلحســاس �ــالثورة، وأد

التــي تطمــع إلــى القــ�م اإلنســان�ة الكبــرI: العدالــة، والحر�ــة  ،ینفصــل عــن مســیرة الثــورة الشــعب�ة
التحرر�ة في ف�ره وقصوره، ف�ان شعره سجال حـافال الوطن�ـة إضافة إلى تبلور معاني  ،واإلخاء

  وٕاحساس الشاعر �آالم قومه، وطب�عة الصراع الدائر في أرض الجزائر. ،بتموجات األحداث
  : شعر البناء و التشیید:را(عا

�قفه الشاعر اتجاه قضا�ا وطنه، �عبر من  ،إن الثورة  في الشعر هي ع�ارة عن موقف
لم �ع�شوا الثورة �ح�م  ،خاللها عن مشاعره وعواطفه، وعلى الرغم من أن الشعراء الش�اب

أنفسهم یرددون هذا الصوت الخالد،  انهم ورثوا روح الثورة من الجیل القد�م، فوجدو أإال  ،السن
  فهم ینظرون إلى الثورة على أنها جددت أمل األمة العر�Eة في الوحدة و الحر�ة .

ملتزمــــا �ــــالخC الثــــور� الس�اســــي الــــوطني   ،وعلــــى هــــذا األســــاس ظــــل الشــــاعر الشــــعبي
والتضـــامن االجتمـــاعي،  ،قضـــا�ا وطنـــه، �الوحـــدة الوطن�ـــةیـــرI نفســـه مســـؤوال عـــن  ،التحـــرر� 

وقضــا�ا البنــاء والتشــیید، وتدشــین المؤسســات الدین�ــة واالقتصــاد�ة، و المشــار�ع الكبــرI �ــالثورة 
  الزراع�ة، وطر�B الوحدة اإلفر�ق�ة.

    .وهذا التوجه الثور� �عد االستقالل لدI الشاعر الشعبي ناتج من طب�عة ثقافته
  :�امقوانا ن��وافي قصیدته �ا  ،جلة�قول دمحم بو 
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  �مؤسسات لیها ساس متــــــــــــــین

  و الثورات الثالث راهم معروفیـــن
  و مجلس وطني و رائ�س منتخبیــن
  1و الطب المجاني و انجازات آخر�ن

 

ـــــــنا    قلــــــت فــــــي مــــــرة جهــــــار نبنــــــوا دولتـــــــ
ــــــــــــــا   تـــــــــــــام�م البتـــــــــــــرول رفـــــــــــــع ق�متنــــــــــــــــ

ـــــــــامیثــــــــاق و دســــــــ   تور �ضــــــــمن خطتنــــــــ
ـــــــا  ــــــB لوحدتنــــ   الســــــد االخضــــــر و الطر�

 

   :في قصیدته �ا وطني نفد�ك �المهجة والدم،و�قول الشاعر بلقاسم حرزهللا 
ـــــــــد الشـــــــــر�ات صـــــــــ�حت حاللــــــــــــــــــي   ز�
ــــــــي ـــــــوم واســـــــهر ل�الــــــــ ــــــك ق   اخـــــــدم وطنـ
ــــــــى تالـــــــــــــــــــي ــــــــد االحــــــــرار ال ت�ق ــــــــا ول �  

ـــــي الـــــوط   ن الغالـــــــــيواجعلهـــــا جنـــــات ف

  فـــــي الصـــــحره و التـــــل فـــــوق الج�الــــــــــي

ــــزام اخضــــــر ز�ــــــن ضــــــد الرمالـــــــــــي   1احــ
 

ــــــــــــم  ـــدخیل بتـــــــــــرول اتامـــــــــــ ــــــــ   اطردنـــــــــــا ال
ـــــــزم   �ــــــا شــــــعب انهــــــض للفضــــــیلة واتحــــ
ـــــــــــم ــــــــــرا واتعلـــــــــــــــ ــ�اب اق ــــــــــا شــــــــ ــــــــــي �   ابن
ــــــــم ـــــــك نظــــــــ ـــــــد لحوال ــــــعل ز�   خـــــــوذ المشـ

  ــــــــــمحمــــــالت التشـــــــجیر فــــــي �ـــــــل معلـــــــ
ـــــــــــــم   وانشــــــــــــد الرمــــــــــــال عنهــــــــــــا تتهجــــــــــــــ

 

نتیجة للتحوالت  ،ف�ره اوفي هذه الحیرة الثور�ة التي عاشها الشاعر، والتردد الذ� غز  

  شتراك�ة أدت �ه إلى محاولة  بلورة ف�ره من جدیدالالكبرI للثورة الجزائر�ة إلى ا
  مــــــن �عـــــــد اللـــــــي هنـــــــات جـــــــاء دور البن�ـــــــان 

ــــــــــــي ــــــــــــو� ف   األر�ــــــــــــان  �صــــــــــــ�ح دفاعهــــــــــــا ق
  الیـــــــــوم اللـــــــــي یهـــــــــاب مـــــــــا یـــــــــرجح المیـــــــــزان 
ــــدارس جمــــــــــــــــة للصــــــــــــــــب�ان    صــــــــــــــــ�حت مــــــــــــ
  و الثــــــــورة فــــــــي الــــــــ�الد �ــــــــا فــــــــاهم المعــــــــاني 
ـــــــات فـــــــــي شـــــــــتى البلـــــــــدان    و الصـــــــــناعة غنــ

ــــــــــــــــــــان النظـــــــــــــــــــــــرة    ـــ ـــــــــــــــــــــــالد و تز� ــــــــــــــعد �   تســـــــــ
  و علـــــــــــى رأســـــــــــه أ�طـــــــــــال حن�ـــــــــــة و مهـــــــــــارة 
ـــــــــــــــــه قـــــــــــــــــدرة  ــــــالح مال ـــــــــــــــــده ســـــــــــ ــــــــــــــن العن   مـــ

 Iـــــــــــــــــــــــــر ـــــــــــــــــــــدن و ق ـــــــــالتعل�م تعـــــــــــــــــــــــــم مــــ   �ــــــــــــــــ
ـــــــــــرEح التجـــــــــــــــــــــــــــــــارة  ــــــــــــــــــــــــــوفرة لــــــــــــــــــــ   و الت مـــــ
ـــــــــــورة    نجحـــــــــــت هـــــــــــذه الخصـــــــــــال �فضـــــــــــل الث
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  فــــــــــــــالح الیــــــــــــــوم ما�قــــــــــــــاش مثــــــــــــــل زمــــــــــــــان 
ــن الر�ـــــف عـــــاد لـــــه تقـــــدیر و شـــــان    فـــــي �طـــ
ــــــألوالد ��ــــــــــــــاقي اإلخــــــــــــــوان    و األجــــــــــــــرة  لــــــــ

ـــــرح تـــــــــــدعم فـــــــــــي األر�ـــــــــــا   ن الطل�ـــــــــــة �الشــــــ
  مراكــــــــــــــــــــز وافــــــــــــــــــــرة انفتحــــــــــــــــــــت الشــــــــــــــــــــ�ان 
ـــــــــدود شــــــــــــــقت الطرقــــــــــــــان    و اعتنــــــــــــــت �الســـــ
ـــــــــــــــل و برهـــــــــــــــان  ـــــــاق دلی ــــــــ   نصـــــــــــــــوص المیث

  

ـــــــــــــــــــــرات �ثیـــــــــــــــــــــــرة  الدولـــــــــــــــــــــــة   منحتـــــــــــــــــــــــه خیــ
 Iـــــــــــــر   تـــــــــــــراب موزعـــــــــــــة و مســـــــــــــ�ن فـــــــــــــي الق
  صـــــــــــــندوق التـــــــــــــأمین مـــــــــــــا یخشـــــــــــــى عشـــــــــــــرة 
  �النوع�ـــــــــــــــــــــة تجبـــــــــــــــــــــر اللـــــــــــــــــــــي م�ســـــــــــــــــــــورة 
ــــــــــر �األصــــــــــ�اع العشــــــــــرة    تغتــــــــــرف مــــــــــن الخی
  طر�ـــــــــــــــــــB افر�ق�ـــــــــــــــــــا، و حـــــــــــــــــــزام الشـــــــــــــــــــجرة 

ــــــه �ـــــــــــذا مـــــــــــن ف�ـــــــــــرة     1ز�اهـــــــــــا شـــــــــــعب ف�ـــــ
  

 ،ادئه اإلسالم�ةمتغن�ا �م� ،1963بدستور الجزائر سنة  ،ولعل هذا ما جعله مست�شرا
  1 :�ما تصورها الشاعر

ــــــــــا �ــــــــــاالخوان  ــــــــــة وســــــــــتین زاد �قین   عــــــــــام ثالث
  ان ــــــأرحت أن �النصر اللي یزهي جمع الشجع

  عـــــام ثالثـــــة و ســـــتین جـــــاك دســـــتور �ـــــا فـــــالن 
ــــك علمهــــم للصــــب�ان    فســــرهم و أمعــــن خیــــر ل�

  ان ــــــــــأول نقطة فنیها دواك  أغرسها  في الشب
  ان ـــــــــل�ك   شعب�ه �ا فرسالنقطه االخرI عز 

 

*  
*  
*  
*  
*  
*  
 

  �شـــــــرنا �المبـــــــدأ الصـــــــح�ح أتحقـــــــB �ـــــــاالحرار
ــــي االكنــــان   ذوك  المجاهــــدین حــــبهم ســــاكن ل
  و جـــاب أرEـــع نقطـــات ظهـــر لینـــا �ـــل أســــرار
ـــــع الشـــــ�طان ـــــك ال تت� ـــــر ل�   آمـــــن �الوحــــــدة خی
  دیــــن الولــــه دیــــن االســــالم ل�شــــار مــــات العــــار

ـــــة خالصـــــــة  مســـــــلمة �ـــــــا شـــــــ   جعانالد�مقراط�ــ
 

خــوة الموقــف الواحــد، ولونــا مــن إوهــذه المواقــف رآهــا الشــاعر لونــا مــن ألــوان التوحیــد بــین 

  في مجال الف�ر الوحدو� العرEي واإلفر�قي. ،ألوان انتصار الثورة الجزائر�ة
�ـــأن الجزائـــر محـــررة مـــن  ،ولـــذا فـــإن المشـــار�ع الكبـــرI قـــد أعطـــت �عـــدا ف�ر�ـــا، وس�اســـ�ا

ولــذلك �ــارك الشــاعر الثــورات التنمو�ــة، ألنهــا تحقــB  أخر االقتصــاد�.االســتعمار، والفقــر، والتــ
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نعتــــاقي مــــن رEقــــة الت�ع�ــــة الهو�ــــة الجزائــــر العر�Eــــة المســــلمة الثــــائرة؛ فــــي اإلطــــار الوحــــدو�، ا
  الس�اس�ة لألجنبي.

وعلــى العمــوم فــإن شــعر مرحلــة البنــاء والتشــیید، بــین �ــأن الشــعر الشــعبي �ــان فــي فتــرات 
واقفــا ضــد �ــل مــن تســول لــه  ،أصــالة الجزائــر، و��انهــا العرEــي اإلســالميالشــدة منافحــا عــن 

  نفسه المساس �م�ادp الشهداء.

و�شارك العـالم العرEـي فـي ،وفي الوقت نفسه �ان �حدو الجماهیر لتحتفل �منجزات الثورة 
وقل�ـــا،  ،عقـــال ،ولـــذا �م�ـــن أن نقـــول إن الشـــاعر الشـــعبي �ـــان ثـــائرا ،مأســـاته الشـــرق أوســـط�ة

، وعــاش االســتقالل ��ــل صــدق دفــع ثمــن الحر�ــة غال�ــاو  ،ا، حیــث �شــر �ــالثورة، وواكبهــاوســلو�

هــــا، ألنــــه �ستســــقي تصــــوره مــــن العمــــB احمتغن�ــــا �أفر  ،ملتزمــــا �قضــــا�ا األمــــة، �اشــــفا أحزانهــــا

نفعــال التــي الالجمــاهیر� المتجــاوب مــع الثــورة، ومــن الــروح الوطن�ــة الجهاد�ــة؛ مــن لحظــات ا

ة، هــذا مــن جهــة، ومــن جهــة أخــرI فقــد صــ�غت تجرEتــه الشــعر�ة مــن تصــحب المقاومــة الشــعب�
التــــي عاشــــها الشــــعب الجزائــــر�، َوَقْوَلبهــــا النضــــاُل المســــلُح، فغــــدت قصــــائد  ،صــــم�م المآســــي

سجال لـ�عض المواقـف الوطن�ـة، وصـورة انع�اسـ�ة ناطقـة �التفاعـل الوشـ�حي  ،الشعبي الشاعر
والصـدق وهـذا ��شـف أن الشـعر  العفو�ـة،مع وجدان الشـعب، ممـا جعـل الشـعر ��تسـي طـا�ع 

وثورتـــه  ،الشـــعبي أقـــرب إلـــى وجـــدان عامـــة النـــاس، ألنـــه �عبـــر عـــن همـــوم اإلنســـان الجزائـــر� 
وعفو�ـــة  إنســـان�ة، تنو�ر�ـــة؛ بـــروح رســـال�ة تجنید�ـــة للشـــعب الجزائـــر�،  ،الم�ار�ـــة ��ـــل �ســـاطة

  واالستمرار�ة الثور�ة . ،لتحام�ة؛ نا�ضة �الحیو�ةإتواصل�ة، 
  

  

  

  

  

  



 

 

  

  

  

  

  

الفصل الخامس: الخصائص 

  الفن�ة لشعر الثورة الشعبي.
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  أوال : المعجم الشعر :

على مصادر أساس�ة؛ هذه المصادر  ،المعجم الشعر� للنصوص الشعر�ة الشعب�ة اعتمد

�انت الم�ون الرئ�سي لرؤ�ة الشعراء وتصورهم، فمنها ینطلقون، ومن معانیها �ستقون، 

  �م�ن حصرها في التالي : ،ب التناصيولعلها وفB الترتی

في الشعر الشعبي �الجزائر، ألنه نا�ع  : إن ال�عد اإلسالمي �عد أص�الً المعجم الدیني - أ
من إ�مان الشعراء بوحدة الدین، واللغة، والعرف، والنضال المشترك؛ وألن هذا الدین من�ع 

   .1بنور، وهدا�ة، ومعقل هذه األمة الجزائر�ة، ومعینها الذ� ال ینض
�حول دون ذو�ان األمة ،�مثل ثقافة صدٍّ وُمَماَنَعٍة  ،فالم�ون اإلسالمي للشعر الشعبي 

في ��م�اء الثقافة الفرنس�ة، ألن المسلم الجزائر� ُمْسَتْعٍل بإسالمه على اآلخر الكافر، ف�انت 
هي الصخرة الصل�ة التي تكسرت علیها  ،هذه الثقافة على �ساطتها في المخ�ال الشعبي

  ،  ولذا �قول الشاعر:2وم�ر اللیل و النهار ،أسالیب الكید
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  . 52، ص2005، نوفمبر 03

 .27نسمات من الصحراء، ص ،حسان درنون  - 2

 بدار الش�اب سید� خالد و ألقیت القصیدة �مناس�ة مهرجان األغن�ة الشعب�ة . 14/05/2011بتار�خ  ،مقابلة مع الشاعر ال�ار أحمد - 3

ـــــــادI �ـــــــــــــــا مجاهـــــــــــــــدین    نـــــــــــــــادI المنــــــــ

ـــــــــــــــاd رب العـــــــــــــــــــــــالمین    ا�مـــــــــــــــــــــــان �ــــــــ

ـــــــــــر ضــــــــــــــد المعتــــــــــــــدین    قلنــــــــــــــا هللا اكبـــ
ــــــــــن و العـــــــــــــین �ـــــــــــــالعین   الســـــــــــــن �الســـ
ــــــة و ســــــالح تنقلــــــت فــــــي الحــــــین   المون

  

  حــــــرروا �الد�ــــــم مــــــن هــــــاذI االشــــــرار  
  و غیـــــرة عـــــالوطن خرجنـــــا بیهـــــا جهـــــار

  �ــــا �ــــالدI نخــــرج االســــتعمارنعاهــــدك 
ــة مــــــــــــا ف�ــــــــــــه اخت�ــــــــــــار   ح�ــــــــــــم العدالــــــــــ
ـــــــــــر قالوهــــــــــــا احــــــــــــرار......   3و هللا أكبـ
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  :"ملحمة الجزائر"في قصیدته  ،و�قول ال�ار أحمد

ـــــــــــــــــار  ـــك واحـــــــــــــــــد هللا الج� ــــــــــــــ   �اســـــــــــــــــم المال
ــــــــى الهــــــــــــــاد� بولنـــــــــــــــوار   و الصــــــــــــــالة علـــــــ
  ز�ــــــــــــن النظــــــــــــرة راه وحشــــــــــــه عــــــــــــن جــــــــــــار

  

ـــــــــول   ـــــــــاب المقف ـــــــــتح ال� ـــــي تف ــــ Eـــــــــدرت ر   ق

  صـــــاحب العلـــــم المنـــــزول وعـــــده صـــــادق

    1صالته تــــــــــــــــــــبر� �ل مسقـــــــوم ومعلول

  و�قول حو�لي مزروع:

  یتــــالیـــــــــــــــــــم شتـــــاتــــتنا �ــــمـــــــــا �نـــــــــــــــــا

  �حرمــــــــــــة م�ـــــــة �اd و المـــــدیــــــــــــــــــــنة
  ـــاه النبــي و األسمــــــــاء الحسنىو بجـ

ـــــي �ا خــــــــــــــــالقي الحرمــنـــــــــــــا   �ا رEــــــــــ

  أنـــت قـــادر �ا هللا نصــــــــرك مبــــــــین  

  ولمســـجد األقصى و �تـــاب الستـین

  وفاطمة الزهراء و لحسن و الحسین

  2مـــحبینتغفــــــــــرلي ذنبـي و ذنب ال
         :األب�ات �حس �القاموس القرآني �اد ��ل معان�ه، إذ األلفا[ التال�ة فالمتأمل في

الواحد، الج�ار، الصالة، الهاد�، الصادق، الجنة، d، نصر رّب، التكبیر، یرحم،  المالك،« 

�ة، المدینة، الكتاب، �ارEي، �ا خالقي، تغفر ذنبي، رب العالمین، قادر �ا هللا نصرك مبین، م

المسجد األقصى، �تاب الستین، النبي، األسماء الحسنى، فاطمة الزهراء، الحسن، الحسین، 

مثل: هللا         ألفا[ دین�ة بل نجد فیها الم�رر في هذه األب�ات من » هللا أكبر، �اهللا...

  اكبر مرتین، �ا هللا مرتین، ... الخ

في إلهاب نار المقاومة  ،لعب دوًرا محفًزاالم�ون الثقافي الدیني «  و�ل ذلك ألن: 
الجهاد�ة ضد المحتل؛ ولذلك ل�س غر��ا أن تكون �لماتُ  السر في لیلة الفاتح من نوفمبر 

في ثقافة المعر�ة دوال:  ول�س غر��ا أن تتفB ،أسماء ل�عض رموز الفتح اإلسالمي، وأعالمه

                                                           

 .26،ص2011حو�لي مزروع،قوافي ودموع،دار الفجر، الجزائر، 1

  .53ومة الجزائر�ة، صادمحم زغوان، الم�ون الق�مي الراتب في ثقافة المقأ - 2
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معارك، وزغردة الثكالى واألرامل لفقد المجاهد،والشهید، وهللا أكبر عند اندالع الرصاص في ال
  .1»رجالهن، وفلذات أك�ادهن

مستلهما الحس  ،مستحضرا ثقافته اإلسالم�ة العر�قة ،ولذا �قول الشاعر تومي سعیدان
اغفر رEي، رافع «مستخدًما اللغة الدین�ة الصر�حة ،االستشهاد�، مبرزا العمB اإل�ماني

عمار، دین، علي، عثمان، �تاب  ،ألبرار، بو��رالسماء، نجیني، استشهد، قصور النع�م، ا
  :إذ ال ن�اد نجد لفظة أو تر�ی�ا ال ینتمي إلى الثقافة اإلسالم�ة في األب�ات التال�ة» الفرقان

ــــــي مــــــن االشــــــرار ــــــا رافــــــع الســــــما نجین ــــــي � ــــــر ذنب   أغف

ــــالة یت�عــــــــوا احســــــــن الطرقــــــــاني    اصــــــــلح القلــــــــوب الضــــ
  وانســــــــــــیروا مجمــــــــــــوعتین مجــــــــــــد و �ــــــــــــرم و احســــــــــــان

ــــــهد لینـــــــــــــــا �العـــــــــــــــاني ارحـــــــــــــــم    ذاك الملیـــــــــــــــون استشـــــــــ
ــــي النعــــــــــ�م جــــــــــوار االبــــــــــرار    یبنــــــــــوا لینــــــــــا قصــــــــــور فــــــ
ـــــــــو��ر و عمــــــــــــار دیــــــــــــنهم مــــــــــــا ���فــــــــــــوا االد�ــــــــــــاني    بـــ

ـــــافظین �تـــــــــــــــاب الفرقـــــــــــــــان   2علـــــــــــــــي و عثمـــــــــــــــان حــــــــــ
  

  و�قول عبد الحمید ع�ا�سة:
ــــــــــــــــــي Eـــــــــــــــــــلم عر ــــي مسـ   مــــــــــــــــــن روحــــــــــــــ
  مــــــــــــــــــــن دمـــــــــــــــــــــي مســــــــــــــــــــلم عرEـــــــــــــــــــــي
ـــــــــــــــــالم أســـــــــــــــــــــــــ�اد�    أ�طـــــــــــــــــــــــــال اإلســــــــ
ــــــــــــــــؤاد� ـــــــي ودمــــــــــــــــي وف   مــــــــــــــــن روحـــــــــ

ـــــوا قــــــــــــــــــرات قو�ــــــــــــــــــهالعــــــــــــــــــرب    فتحـــــــــــــ
ــــــــــــــــــه اإلســـــــــــــــــــــــــالم�ه   جـــــــــــــــــــــــــاو �الد�انـــــــ

  مـــــــــــــــــــــن أصـــــــــــــــــــــلي أمـــــــــــــــــــــي وأبـــــــــــــــــــــي  
ـــــــــــــــــــــــــــــي Eــــــــــــــــــي عر ـــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــي عرEت Eعر  
ــــــــــــــــــرب أجــــــــــــــــــــــــــداد�   زعمــــــــــــــــــــــــــاء العــــــــ
ـــــــــــــــــل العرEــــــــــــــــــــــــــــي   أهــــــــــــــــــــــــــــوI األصـــــــــــ

  فر�ق�ـــــــــــــــــــامـــــــــــــــــــن آســـــــــــــــــــ�ا حتـــــــــــــــــــى اإل
ــــــــــــــــــــــــــــــــي Eــــــــــــــــد ر ــــــــــــــــــــــــــــا الواحــــــــــــــــ ــــ   أعرفن

                                                           

  .95تومي سعیدان، دیوان مغذ� األرواح ومسلي األش�اح، ص - 1
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ـــــــــــــــــــــد ـــــــــــــــــــــد بـــــــــــــــــــــن الولی   تـــــــــــــــــــــار�خ خال
ــــــــي الــــــــــــــــدین شــــــــــــــــدید   ســــــــــــــــیف هللا فــــــــ
ـــــــــــــــــــــن نـــــــــــــــــــــافع ـــــــــــــــــــــة ب ـــــــــــــــــــــد عق�   والقائ
ــــــالم نـــــــــــــــــوره طـــــــــــــــــالع   خلـــــــــــــــــف اإلســـــــــــ
ــــــــي تار�خــــــــــــــــه مبــــــــــــــــین ــــــــ   وال�طــــــــــــــــل الل
ـــــــــــــــــر فلســـــــــــــــــطین ـــــن الكف   حـــــــــــــــــرر مــــــــــــ

  

ــــــــــــــــارموك الصــــــــــــــــــــــــندید   �طــــــــــــــــــــــــل ال�ــــــــ
  قائــــــــــــــــــــــد فــــــــــــــــــــــي جــــــــــــــــــــــ�ش النبــــــــــــــــــــــي
ـــــي إفر�ق�ـــــــــــــــــا ســـــــــــــــــاطع   تار�خـــــــــــــــــه فــــــــــــ

ـــــــــــــــل المغــــــــــــرب العــــــــــــرEي   فـــــــــــي �ـ
  أهـــــــــــــــــــزم جیـــــــــــــــــــــــــش الصــــــــــــالبیین

   1الــــــــــــــدین األیــــــــــــــــــــــــوEيصـــــــــــــــــالح 

التعاطف و  �لها إسالم�ة متدفقة �الحر�ة ،لقد عمد الشاعر إلى �لمات، وأعالم، وص�غ

والتصور �االنتماء؛ فتغدو بتلك األحاس�س  ،لتحرك لد�ه اإلحساس ،والنفاذ إلى قلب المتلقي
وتأثیرها  ،للفظة الروح�ة المقدسة إل�حائهاالمنصهرة إحساسا واحد، ألن الشاعر �عتمد ا

  والذوق والتخیل، من أجل إیجاد تواصل بینه وEین المتلقي. ،وانع�اسها على السمع

  �قول أ�ضا:، �غرف من هذه الثقافة اإلسالم�ة في أشعاره  ،ولذا فالشاعر الشعبي

  ،ملحمته �ا عید األحرارفي 

  فتوح اإلســـالم على الكــــفر انتــصر
  شمــــــال إفر�ق�ه الدین انتشـــــــر في

  اعتنقنا اإلســــــالم القــــــرءان إذ�ـــر
  ماذا من أجنــــاس ح�مــــــت هذا البر
  دولة بني رستــــــم ملكـــت بر وال�حر
  و المرا�طیــــــــن تار�خــــــهم یذ�ـــر
  عبد المؤمــــــن بن علي أسمــه اشتهر

  ـاء و ح�مــاء اتف�رخرجــــــت علمــــ
  طــــــارق ابن ز�ـــــاد قائــــــد مف�ـر 

ـــــــــع قا   ـــــــــن�عق�ــــــــه ابــــــــن نافـ ـــــــــد المؤمنیــ   ئــ
ـــــــــــــن ـــــــــــــول األمیــــــ   أمنــــــــــــا �ــــــــــــاd و الرســـ
  بوحــــــــــده اإل�مــــــــــان قلوEنــــــــــا مترEطیـــــــــــــــن
ـــــــــــوار�خ للجزائر�یــــــــــــــــــــــــــــن   خـــــــــــــــــــالو التــــــــ
ــــــــــــــــــــــن ـــــة الحمادییــــــــــــــ   �ـــــــــــــــــــــذالك دولــــــــــــــــ
ـــاوش دولـــــــــــــة الموحدیـــــــــــــــــــن   مـــــــــــــا ننســــــــــ
  الوحـــــــــده المغـــــــــرب �ـــــــــالتقوI و الـــــــــدین
  زعمــــــاء و أ�طــــــال �الح�مــــــه م�مــــــولین

  ألنــــــــدلس أخصــــــــاله مشــــــــهور�نفــــــــاتح ا
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  أسد ابن الفـــــرات شجیـــع مدبــــــر 

  ابن رشد ح��م في الطب أمخیر

  ابن طفیل في الفلسفة �ان إعبر

  الشاب الظر�ف التلمساني شاعر

  جوهر السقلى في علمه ظاهر
  ابن خلدون دواو�ن تشتهر

  

ــــــوغى أعــــــداه مخجــــــولین ــي ســــــاحة ال   فــــ
ـــــن �اجـــــه و ابـــــن �طوطـــــة معـــــروفین   اب
  ابــــــن حــــــزم فــــــي علــــــم الــــــنفس �ــــــا قــــــین
  ابــــــن هنــــــي فــــــي علمــــــه حــــــاذق فطــــــین
ــــي النقــــد األدبــــي حصــــین   ابــــن رشــــB ف
  فیلســــــــــــوف مشــــــــــــهور مــــــــــــن الفــــــــــــائز�ن

  

  :�ظهر أ�ضا في قصیدة الشاعر سعیدان وهذا ما
ـــــــا األح�ـــــــاب اهــــــــل النیـــــــوف موال   نـــــــا ینصــــــــر �

  و مـــــــــن �عمـــــــــل مثقـــــــــال شـــــــــرا افضـــــــــلو لقبـــــــــر 
  �ــــــــــــــي لحجــــــــــــر لكتاب جامد ینظر ال�عرف

  ال �فهـــــــــــم شـــــــــــرف بـــــــــــیهم و حشـــــــــــي متهـــــــــــور 
ــــــاوتي العــــــــــزة فــــــــــي خطــــــــــر    نوصــــــــــ��م �ــــــــــا خــــ

  ایز�د یبرI من ن�سر اجم�ع اتحـــــــــــــــــــــــدو
 هي  تحرر  ــــــداتز�ـــــــ القرآن لغـــــــــــــــــــــة

ـــــــــــد یوصـــــــــــل  ـــــــــــر الب ـــــال خی ــــــ   مـــــــــــن �عمـــــــــــل مثق
  الخطـــــــــر ف�ـــــــــروا خبیـــــــــث خـــــــــارج مـــــــــن الملـــــــــل 
ــــــــل    خــــــــالي مــــــــن االحســــــــاس قصــــــــة �ــــــــي لمبهل
ــــــل  ــــــو لعق ــــــون مــــــرض ســــــاكن ل   خــــــالي مــــــن الفن
ـــــــــــــــــد �الدنــــــــــــــــــــــا افر�ق�ــــــــــــــــــــــا تكمــــــــــــــــــــــل    ردوا مجـــــ

  المنابر �شمــــــــــل هللا  فوق  أو�عمــــــــــــــــــل دین

   1قر�ة  تتهول ـــــــــــــوم اتعم �ـــــــــــــــــلوالعلــــــــــــــــ

ألس�اب ثقاف�ة نفس�ة   ،شدید االرت�اc �الثقافة اإلسالم�ة ،فالشاعر في قاموسه الشعر� 

 مما �ون منظومة إسالم�ة ف�رةً  ،ولذلك تناغم قاموسه الشعر� مع زاده الوراثي والمعرفي

�ر�ة اللغو�ة سوI صدI للواقع الجزائر� آنذاك؛ واقع وتعبیرا، وما هذه التداع�ات الف وتصوًرا

ألن المعر�ة على أرض الجزائر �انت  ،خوفا من الض�اع ،قرآني، إ�ماني من�مش على نفسه
بل قاومها  ،هالل�ة صلیب�ة، فاالستعمار في الجزائر لم �قاوم الثورة �النار والسالح فحسب

 �ة، تجعل المتت�ع ألحداثها �عتقد جازما�الف�ر النصراني المس�حي؛ حیث أظهر روحا إجرام
أن هدف االستعمار من عمل�ات االضطهاد والتقتیل ل�س القمع فحسب، بل إش�اع غر�زة 
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شاذة في اإلجرام، و�التالي �ون القتل والتن�یل هدفین في حد ذاتهما، ال مجرد وسیلة للقضاء 
    .1على الثورة

  إذ �قول: ،ل معجمه الشعر� من خال  ،الشعبي وهذا ما یؤ�ده تصور الشاعر
ــــــلیب مـــــــــن صـــــــــمعته و تكســـــــــر    َطـــــــــاْح الصـــ
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــالي  ــــــــــــــــــاح التـــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ   طــــــ
ــــــــــي  ــــــــــي هــــــــــا ل   �ــــــــــا االب لبــــــــــ�ض صــــــــــد خل
ـــــــــــــــع �شـــــــــــــــالي  ــــــــــر  طل ـــــــــــــــم لزهـــــ   هـــــــــــــــاو العل
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــي ــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــامع ل ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ   الجــــــ
ــــــــص �عــــــــــــــــد الم�ــــــــــــــــة    ثالثــــــــــــــــین عــــــــــــــــام ونــــــــ
ـــــمعة ینـــــــــــــــــاد� ح�ـــــــــــــــــا   االذان فـــــــــــــــــي الصــــــــــــ
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة  ــــــــــــــــــا الحفلــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ   قمنـــــــ
  قلعــــــــــــــــــــت قفلــــــــــــــــــــة العال�ــــــــــــــــــــة و الســــــــــــــــــــفلى 
ــــة و النصـــــــــــــــر م المفصـــــــــــــــل    قـــــــــــــــرا الفاتحـــــــــــ

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــا صــــــــــــــــــــــ   ارت ه�ـــــــــــــــــــــــــ
ـــــــــى الصـــــــــــــــنم اتكـــــــــــــــى    و�ـــــــــــــــن االمـــــــــــــــام علــــــ
ــــــــــــــــى  ـــB و الحــــــــــــــــB راح تعل   ال�اطــــــــــــــــل زهـــــــــــــ
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــارة  ـــــــــــــــــي نـــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ   طفــــــــــــ
ــــــــــقم وخـــــــــــــــش لغـــــــــــــــارة    مثـــــــــــــــل الحـــــــــــــــنش ســـــ
ــــــــــــارة  ــــــــــــاس ن�غــــــــــــي ث ــــــــــــو المســــــــــــح و الف   جیب
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــال  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــون الحــــــــــــــ   هللا �صــــــــــــ

ـــــــــــــــــــــا تتحســــــــــــــــــــــــر    ــــــــــــــى عل�ــــــــــــــــــــــــه فرنســـ   ت�قــــــــــ
ــــــــــــي  ــــــــــــه وال ــــــــــــى ل ــا �ق   تكســــــــــــر عمــــــــــــودة مــــــــــ
ــــــــــــــه تخســــــــــــــر  ـــــــــــــاف ف�   مــــــــــــــاذا ســــــــــــــرقت أوقـ
ـــــرت و الشــــــــــــــــ�اب �قصــــــــــــــــر    حرایــــــــــــــــر تزغـــــــــــ

ــــــــــــــــــــي  ــــــــــــــــــــة اســــــــــــــــــــتعمار �انســــــــــــــــــــ�ة الل   حول
ــــــــــــــــث معســــــــــــــــر  ــــــاه الخبی ــــــــــ   قلعنــــــــــــــــاه و طردن
  و مـــــــــا اخـــــــــاله یـــــــــوم النصـــــــــر �ـــــــــي یت�ســـــــــر 
ــــــــــان طفــــــــــــــل و طفلــــــــــــــة    قـــــــــــــام شــــــــــــــعبنا فرحـــ
ـــة و الخطیـــــــــــــــــب �فســـــــــــــــــر    یـــــــــــــــــوم الجموعــــــــــــــ
ـــت و النــــــــــــــــواقض تنصــــــــــــــــل    لصــــــــــــــــنام رابـــــــــــــ
ــــــــــول مســـــــــــــــجد م�ـــــــــــــــة    یـــــــــــــــوم الفـــــــــــــــتح الرســـــ
  خــــــــرج جــــــــان مــــــــن تحــــــــت الحجــــــــر یتوســــــــل 
  ســـــــــــــقطت معابــــــــــــــد �ـــــــــــــل ملكــــــــــــــو ق�صــــــــــــــر

  وم ولــــــــــــــى لــــــــــــــدارة و لــــــــــــــى الكســــــــــــــر مهــــــــــــــز 
  تـــــــــــــارك أثـــــــــــــواب البـــــــــــــ�ض فیهـــــــــــــا الكســـــــــــــر 
ـــــــــــاس لـــــــــــــــو یتعســـــــــــــــر    عـــــــــــــــرق العـــــــــــــــدو دســــ

ــــــــــــــــــــــــة ــــــــــــــــــــــا رجال ــ ــــــــــــــــــــــــدین � ــــــــــــــــو لل    2نتحزمــــــــ

                                                           

 .74،ص1882/1978ورة، الهاد� جاب هللا نموذجا، ثال إلىصالح أحمد زغب، الشعر الشعبي الجزائر� من اإل - 1

  .62:بر�همات ع�سى، الشعر الشعبي حصن الهو�ة المهرجان الوطني الثاني للشعر الشعبي واألغن�ة البدو�ة،ص أنظر - 2
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إذ ال تخلو قصیدة من �عضها        ،لقد استخدم الشاعر هذه األلفا[، والتراكیب �قوة

 الجامع، اآلذان، الصمعة، یوم النصر،والخطیب �فسر، قرا الفاتحة، لصنام، الفتح، الرسول،«

  » مسجد، م�ة، االمام علي، ال�اطل زهB، الحB، معابد، ق�صر، للدین، ح��م  ...الخ

تصدقه ثقافته، وأصداء ثورة الجزائر، وEیئتها المحافظة:ولذا  ،ولؤ وهو استخدام واع مس

  �انت لغة الشاعر لغة رسال�ة إ�مان�ة �عیدة األغوار، عفو�ة االسترسال.
واألقدر على امتصاص اللغة العر�Eة  ،المقاومة ومایزال هو َفنُّ «�ان الشعر الشعبي 

ضمن بن�ة متعارف  ،إلى جانب �عضها ال�عض ،القرآن�ة، ��ل سالسة، مع حسن رصفها
لها قابل�ة االنتقال من فم إلى فم، ومن  أذن إلى  قلب، مما وفر لهذه اللغة الشعر�ة  ،علیها

 1هي لغة الشعب، فهي تع�س ح�اتهالتداول والذیوع في األوساc الشعب�ة؛ ألن هذه اللغة 

الر�یزة األولى للعمل�ة اإلبداع�ة، إذ تلعب دورÉا هاما في تحدید ماتجود �ه قر�حة اإلنسان، 

على اعت�ار أن لكل  ،�ما تجعله یتفرد عن أخ�ه اإلنسان �لما استعملها استعماال خاصا �ه

  .2» شاعر لغته الخاصة

اكرة الشعب�ة، و�ستل منها لغة الهو�ة �ان ��تب من الذ ،ولعل الشاعر الشعبي

أقرب منها إلى لغة  ،اإلسالم�ة؛ لفظا وتر�یً�ا، مما حول �عض قصائده إلى نظم تعل�مي

ومن ذلك  3و خ�اله الخالق المبتكر ،التي �ضفي علیها الشاعر من روحه، ونفسه ،الشعر

  هذین المثالین الشعر�ین للشاعر سعیدان:

                                                           

  .25ص،1985ة،: جون �وهن، بناء لغة الشعر، ترجمة أحمد درو�ش، م�ت�ة الزهراء،القاهر أنظر - 1

 ،د.ت ،:دمحم زغینة، الخصائص الفن�ة في سجن�ات شعراء جمع�ة العلماء المسلمین الجزائر�ین، الهالل�ة ألعمال الط�اعة والنشر، الجزائرأنظر - 2

  .15ص

  .114ص  ، لي األش�احالتومي سعیدان، مغذ� األرواح ومس - 3
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  رهاللــــــــــــي دار الخیــــــــــــر ی�شــــــــــــر �ال�شــــــــــــ

ــــي دار الشــــر �ضــــحى فــــي حیــــرة    و الل
 

*  

* 

  اللـــــــــــــي دار الخیـــــــــــــر ی�شـــــــــــــر �ال�شـــــــــــــره 

   1و اللـــــي دار الشـــــر �ضـــــحى فـــــي حیـــــرة
 

  وقوله: 

  �ـــا األح�ـــاب اهـــل النیـــوف موالنـــا ینصـــر

  و مـــــن �عمــــل مثقــــال شــــرا افضــــلو لقبــــر
 

*  

* 

  مـــــــن �عمـــــــل مثقــــــال خیــــــر البــــــد یوصــــــل 

  2الخطـــر ف�ـــروا خبیـــث خـــارج مـــن الملـــل
 

  ن ع�ارة عن نظم لسورة الزلزلة، �ما یتحضر شاعر آخر غزوة بدر االن المثافهذ

  ثــــــــــــــــــــورة شــــــــــــــــــــعب�ة ا�عز�مــــــــــــــــــــة تبهــــــــــــــــــــر 
  

  3حرســـــــــــوها لمال��ـــــــــــة �ـــــــــــاذن القهـــــــــــار  
  

هو الذ� حصن العام�ة الجزائر�ة  ،ولعل التعلB �القرآن في الخطاب الشفو� الشعر� 

ر�، ألن تراثها األدبي في التقاc مخ�ال ووجدان الجزائ ،ف�انت أقدر قوالب التعبیر اللغو� 

 اً المتمیزة بثقافة شفو�ة متوارثة أ� ،أعمB غوًرا وأوسع نفوًذا في الشرائح االجتماع�ة الشعب�ة

  . 4عن جد، ضمن أسالیب ترEو�ة تكت���ة محل�ة

�لمة موروثة   ،وEذلك �م�ن أن نقول: إن الكلمة الشعب�ة في القاموس الشعر� لشعرائنا

وEیئتها، ومشاعرها؛ إن �لمة الثقافة  ،مشارEهامة؛ تعبر عن من التجرEة الجمال�ة لأل

الصحراو�ة، لها قوة االرت�اc �الواقع المع�ش، واالنبثاق الشعور�  اإلسالم�ة في المجتمعات

�ش�ل وحدة تعبیر�ة شعب�ة؛ مما  ،في نسیج شعبي ،المستمد من الطاقات الوجدان�ة العم�قة

و�ثرة  ،تطغى على الحقل المعرفي بتكرارها ،سالميیجعل الدالالت المعجم�ة للموروث اإل

                                                           

  .69، صنفسه - 1

 .وال�ة �س�رة ،�قر�ة لغروس، 30/05/2013بتار�خ  ،الراو�: لخذار� مسعود، أخذنا عنه القصیدة 2

  .67الشعر الشعبي حضن الهو�ة،ص ،: بر�همات ع�سىأنظر - 3

  .51أدمحم زغوان، الم�ون الق�مي الراتب في ثقافة المقاومة الجزائر�ة، ص  - 4
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وEخاصة �عض ألفا[ األدع�ة، واألماكن  ،ورودها، وعدم تحر�رها من معناها المعجمي

  ین�ة.التي لها مرجع�ة د واألعالم و الص�غ التعجب�ة، و�ل ماله سمة �الثقافة اإلسالم�ة

  المعجم التار�خي :  - ب

مة، والمرآة التي ترI فیها روحها، والجذور التي دون شك في أن التار�خ هو ماضي األ

تشدها إلى الح�اة، ف�التار�خ تتنفس، و�ه تتغذI، ومن ال تار�خ له ال أصالة له. ولذا استغل 
واستقى من مجار�ها،واستحضرها في  ،الخاص�ة، وَنهل من منا�عها ذهالشاعر الشعبي ه

ألن التار�خ « في المواقف الكبرI عبرة ؛ساعة العسرة، وافتخر بها في غمرة الفرحة، وجعلها 

و�ل سلسلة هي مرحلة عمر�ة ال مناص من  ،سلسلة من الحلقات متصل �عضها ب�عض

ت�ازها �حلوها ومّرها؛ وٕانَّ أ�َّ تجاهل إلحدI هذه المراحل هي حالة مرض�ة؛ جوإ  ،قطعها

  .1» والمشافي طل�ا للعالج  ،حالة فقدان ذاكرة تستدعي دخول المصحة

متأمل في نصوص الشعر الشعبي الجزائر�، �حس بثقافة الشاعر الشعبي التار�خ�ة وال

من تلك الص�غ  ،التي تمده �ما �حتاج إل�ه ،العر�Eة اإلسالم�ة، ألن هذه الثقافة حصیلته

   :�ما في قوله  ،ولذا �ستعرض تار�خ الجزائر 2والتراكیب

  تبر�نــــــــي لـــــــــو �ـــــــــان تنطــــــــB �ـــــــــا ذا البـــــــــر 

ـــــة عق�ــــــــــــــــة و صــــــــــــــــالح و   حیــــــــــــــــدر  ذر�ـــــــــــ

ــــد ذاك حمــــــــــــــــزة ذا عنتــــــــــــــــر   هــــــــــــــــذا خالــــــــــــ
  

ـــــــي هنــــــــــا �ــــــــــانوا خطــــــــــار     تخبرنــــــــــي إلـــ

  هبــــــــــــوا للجهــــــــــــاد فــــــــــــاتو �ــــــــــــل ع�ــــــــــــار 

   3و اذا فزعــــو ل�ــــك �شــــفوا مــــت لضــــرار
  

  وقول عبد الحمید ع�ا�سة :

ـــــــــــــــــــــد ـــــــــــــــــــــد بـــــــــــــــــــــن الولی   تـــــــــــــــــــــار�خ خال

ــــــــي الــــــــــــــــدین شــــــــــــــــدید   ســــــــــــــــیف هللا فــــــــ

ــــــــــــــــارموك الصــــــــــــــــــــــــندید     �طــــــــــــــــــــــــل ال�ــــــــ

  قائــــــــــــــــــــــد فــــــــــــــــــــــي جــــــــــــــــــــــ�ش النبــــــــــــــــــــــي

                                                           

  .425، ص 1975اعیل عز الدین ، في األدب الع�اسي الرؤ�ة والفن، دار النهضة العر�Eة،بیروت،إسم - 1

 وال�ة �س�رة. ،�قر�ة لغروس 30/05/2013 ،الراو�: لخذار� مسعود، أخذنا عنه القصیدة بتار�خ - 2

 .496عبد الحمید ع�ا�سة، الشعر الملحون ، ص 3



 

237 

ـــــــــــــــــــــن نـــــــــــــــــــــافع ـــــــــــــــــــــة ب ـــــــــــــــــــــد عق�   والقائ
ــــــالم نـــــــــــــــــوره طـــــــــــــــــالع   خلـــــــــــــــــف اإلســـــــــــ
ــــــــي تار�خــــــــــــــــه مبــــــــــــــــین ــــــــ   وال�طــــــــــــــــل الل
ـــــــــــــــــر فلســـــــــــــــــطین ـــــن الكف   حـــــــــــــــــرر مــــــــــــ

  

ـــــي إفر�ق�ـــــــــــــــــا ســـــــــــــــــاطع   تار�خـــــــــــــــــه فــــــــــــ
ـــل المغــــــــــــــــــرب العرEــــــــــــــــــي ــــــــــــــــــي �ـــــــــــــــ   ف
ـــــــــــــ�ش الصـــــــــــــــــــــــــــالبیین   أهـــــــــــــــــــــــــــزم جــــــــــــــ
ـــــــــــــــــدین األیـــــــــــــــــــــــــوEي ــــــــ   1صـــــــــــــــــــــــــالح ال

  
  وقوله أ�ضا:

ـــــــــــا راه مســــــــــطر ــــــــاهل تار�خنــــــ ـــ ــــــــــا جــــــ �  

ـــــــــــال مـــــن ملـــــك و شـــــج�ع اتكســـــر   أشعــــ

  الــــــــــــــــــبرEرمسن�ســــــــــه مشــــــــــهور مــــــــــــــــلك 

ــــه �غــــدر Eــــي حر ـــــع ف ــا غورطــــه شجیــــــ   �ــ
  تاكفار�نــــاس مشــــــــــهور �األعــــداء �م�ـــــر
ــــــــهر ــــــــلك مشتــــــ   یو�ـــــــه الثـــــــاني �ـــــــان مــــــ
ــــــــــــحر ــــــــــــاهنة تســـ   مل��ـــــــــــة األوراس الكـــــــ

  

  مـــــــن قبــــــــــــــل الزمــــــــــــان �ـــــــآالف الســـــــنین  

  و أشـــحال مـــن غـــزات خرجـــو منهـــزمین
ـــــــــداء خــ ـــــــــم األعـــ ـــــــــالهم داهشــــــــینحطــ   ـــ

ـــرمان منـــــــــــــه مذلولیـــــــــــــــــــــن   قـــــــــــــــــواد الــــــــــــــــ
ــــــــن ــــداه فـــــــي حــــــــرب الكمیـــــــــ   إدهـــــــش أعـــ
  حــــــــاكم فــــــــي شرشـــــــــــــــال و الناموذییـــــــــــن
ـــــــــــــــروف للمــــــــــــــؤرخین ـــــــــــــــلة معــــــــــ    �2سیـــــ

  

  :�قوله ،و�ؤ�د الشاعر تومي سعیدان هذه المرجع�ة التار�خ�ة

  نـــــــا انظـــــــر فـــــــي التـــــــار�خ و اعـــــــرف ف�رت
ــــــــا  ــــــــدر ســــــــطعت نجمتن ــــــــي حنــــــــین و ب   ف

 

*  

* 

ـــــــــــع ســـــــــــــــواللة رجـــــــــــــــال   لعرو�ـــــــــــــــة جم�ــــ

  3نســــل ابــــن الولیــــد ینتصــــر فــــي الحــــال
 

یدل على مدI تشرب  ،��ل أ�عاده الروح�ة والرمز�ة ،فاستحضار التار�خ اإلسالمي
الشاعر من هذا المعین، ول�س ذلك تقلیدا أو عجزا؛ ألن المسألة مسألة انتمائ�ة، ولذا �انت 
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حنین، وغزوة بدر حاضرتین، و�ان المثل الكبیر المتمثل في خالد بن الولید رضي هللا غزوة 
ل�عطي للف�رة معناها الداللي  ،والمعارك الكبرI متضمنا لغو�ا وف�ر�ا ،عنه رجل الحرب

ل��ون م�ونا  ،وتبرز النجمة اإلسالم�ة، رمز األر�ان الخمسة؛ مما یوجه المخزون التار�خي
  خرج الف�رة المقصودة في قالب شعر� موٍح وفعال.لت ،للغة الشاعر

خالصة الماضي، و روحه اللتین تش�الن عنصر االستمرار  « و�ل ذلك ألن التار�خ  
  .1»والوجود  المتجدد أل�ة أمة

ولذا یر�ز على استدعاء األماكن المقدسة في الجزائر، وذ�ر أسماء البلدان، ورجاالت 
  لثور� للجزائر، ومن ذلك قول الشاعر: المقاومة المسلحة عبر التار�خ ا

ـــــم ملكـــــــت بــــر وال�حــــر   دولــــة بنــــي رستـــــ
ــــــــــــــهم یذ�ــــــــــــــــر ـــــن تار�خـــــ ـــــــــ   و المرا�طیـــــــ
ــــه اشـــتهر ــــن بـــن علـــي أسمـ   عبـــد المؤمـــــ
ــــــــاء اتف�ـــــــر ــــــــاء و ح�مـ ــــت علمــــ ــــ   خرجـــــ
ــــــــــد مف�ــــــــــر  ــــــــــاد قائـــــ ــــــــــارق ابـــــــــن ز�ــــ   طـــــ

  یـــــــــــع مدبــــــــــــــر أســــــــد ابــــــــن الفـــــــــــــرات شج
  ابــــــن رشــــــد ح�ــــــ�م فــــــي الطــــــب أمخیــــــر
  ابــــــن طفیــــــل فــــــي الفلســــــفة �ــــــان إعبــــــر
ــــــاب الظر�ــــــــف التلمســــــــاني شــــــــاعر   الشـ
  جــــــــوهر الســــــــقلى فــــــــي علمــــــــه ظــــــــاهر
ـــــــــــــــن تشـــــــــــــــتهر ـــــــــــــــدون دواو� ـــــــــــــــن خل   اب

  

ــــــــــــــــــــــن   ـــــة الحمادییــــــــــــــ   �ـــــــــــــــــــــذالك دولــــــــــــــــ
ــــــــــــــن ـــاوش دولـــــــــــــة الموحدیـــــ   مـــــــــــــا ننســــــــــ
ـــــــــدین   الوحـــــــــده المغـــــــــرب �ـــــــــالتقوI و ال

  أ�طــــــال �الح�مــــــه م�مــــــولینزعمــــــاء و 
ـــاتح األنــــــــدلس أخصــــــــاله مشــــــــهور�ن   فـــــ
ــــــوغى أعــــــداه مخجــــــولین ــي ســــــاحة ال   فــــ
ـــــن �اجـــــه و ابــــــن �طوطـــــة معــــــروفین   اب
  ابــــــن حــــــزم فــــــي علــــــم الــــــنفس �ــــــا قــــــین
  ابــــــن هنــــــي فــــــي علمــــــه حــــــاذق فطــــــین
ــــي حصــــین ــــد األدب ــــي النق ــــن رشــــB ف   اب
  2فیلســـــــــــوف مشـــــــــــهور مـــــــــــن الفـــــــــــائز�ن
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. بدالالت األصالة، والمقاومة لتص�ح الحظة الشعر�  وهذه التار�خ�ة ُتْغِني النَّصَّ 
عن طر�B اإلثارة ال�طول�ة الثور�ة الحبلى  ،الحضار�ة الراهنة؛ والنفوذ إلى نفوس المتلقین

 لجمال�ةا إلى نص تعبو� للروح مما�ّحول النص الشعر�، والفداء، �العطاء
�خ مصدر َتَنفُّسي ومفتاح والجماع�ة،وااللتجاء إلى هذا المعجم حالة روح�ة، نفس�ة، ألن التار 

و�عود إلى االحتقان الثور� الذ� بثته األحزاُب «  حین تتماثل المواقف، و�طغى االستحضار،
 Iإضافة إلى أّن  1»الس�اس�ة من قبل، ووطدته جبهة التحر�ر أثناء الثورة التحر�ر�ة الكبر

  ر الوطني  ولذا مناضل وس�اسي، حامل للف�ر األیدیولوجي لجبهة التحر� ،الشاعر الشعبي
  

فال عجب أن نجده یتنفس في التار�خ، و�ستخدم دروسه نبراسا للناشئة؛ وهو إذ یلتجئ 
  فهو یرسم القاتم منه، و�صور المضيء، ألن هذا التار�خ عبرة ،إلى استدعاء التار�خ
  على مصدر هذه الهو�ة التار�خ�ة. وموعظة، ولذا یر�ز

  :لتار�خمفتاح افي قصیدته  ،�قول �شیر مسعود�
ـــــــــف الضــــــــمار ـــــــــا �اشــ ــوفمبر یــــ ـــــــــا نــــــ   یــ
ـــــــــــه لك�ــــــــــار ـــــــــــخ بوابـــ ـــــــــــاتح لتار�ــــ   �ــــــــــا فـــ
ــــــــا مســـــــدیها فأن�ـــــــار   �ـــــــا ناســـــــــــج غزولنـــ
  �فضــــل الجــــدود ألــــي مــــا رضــــوا �العــــار
ـــــــــــــــم ثــــــــــــــوار ــــــیرتهم قلبتهــ ـــــــــــــــارة غــــــــــــــ   ثــــــ
ــــــــــا األعمـــــــــار ــــــــــش ّحـــــــــر و ال تفنـــــ   نعیــــ

ـــــــــحس الراحــــــــة فأرضــــــــنا   دمــــــــار و ال یـــ
  

ــــن ف�ـــــــك شـــــــمرنا علـــــــى درعتنـــــــا     یــــــــــا مـــــ
ـــنوان �تا�ــــــه �ــــــا الرمــــــز لوحــــــدتنا   �ـــــا عــــــ
ـــــا ـــــك نفـــــذنا خطتن ــــــع الشـــــمل ف� ـــ   �ـــــا جمـ
ـــــــوا هانـــــــــت غر�ـــــــــب لترEتنـــــــــا ـــ   و ال رضـ
  تعهــــــدوا مـــــا نهـــــدا أال لـــــو طهـــــر منبتنـــــا
  و ال نـــــــطئطي للغیــــــر و نســــــلم لجمتنــــــا
  2و ال یتمتــــع بخیرهــــا مــــن غیــــر خلفتنــــا

  

  :54في قصیدته ثورة نوفمبر  ،حاجو�قول لعمارة ال
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ـــــــورة ـــــــهد الــثـــــــ   �ــــــا أم الملیــــــون �ــــــا مـ
ـــــعرة  ــــنهم نــــاس النـــــ   و�ــــن ا�طالــــك و�
ــــرة    اللـــي ثـــور� مـــن امجـــادك �ـــا حــــ
  عــن حــرب التحر�ــر �ع�طنــي صــورة 

  

  و�ــــــــا رمــــــــز التــــــــار�خ �ــــــــا مــــــــواطن لحــــــــرار  
  رجـــــــــال الم�مــــــــــر و�ــــــــــن ســــــــــادتنا لــخیــــــــــــار 

ــــــدقني فـــــــــــــالقول ینبینـــــــــــــي ب ــــــــــــــار �صـــــــ   ــــخبــ
   1و یوضــــــح لخطــــــوc �ح�یلــــــي مــــــا صــــــار

  

  
  

 Iو�قول أ�ضا في قصیدة أخر:   

  �ا وطني عن حالتك عدت انســول
  ا�عید التار�خ عـــــنهم ما سـجــــل 

  

  ونسقسي على ناس قالوا ف�ك ارجــال   
   2وما عملوا سادتنا خـــــیرة لـــ�طـــال

  

  :أ�امتف�رت في قصیدته  ،�ما �قول �شیر مسعود�
  جیــت نــــعد أمجــادنا هاضت لجراح
  سنـــــین مـــضت غصــبنا فیـها م�اح
  ســـال عنهـــم جـ�النا و ود�ا و أ�طاح
  و ســال غـــیبنا للیــــلها �ـانت أش�اح
  و ســال لیــلة نوفمبر و أش فیها طاح
  و قـــدر وزن مـــقامها نعمــت لمراح

  لتنفاحقرن و نصــف ما ذقـــنا طعـم ا
  

  
  

  و تفــــ�رت أیــام عــــشــنا مضیومین
  و قــــتـــل أخـــیــــر أوالدنا المجهدین
  و ســـــال دشــــرنا ألــي عشهم مر�ن
  و ســــول أرض روات بـــــدم الحیین
  و أش ســنتات أج�ال الرEعة و خمسین
  و�یـــل عـــمB غـــرامها واصل لو�ن

  3م سوا�عه حلو�نو ال ر�ـــنـــا فــیها یو 
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تعبB اللغة الرمز�ة األسطور�ة، بتصورات  ،فمن هذا المعجم االنتمائي التار�خي
َسْرَخِس�ٍَّة، ورؤI تلونها األلوان األصیلُة، ألوان االستشهاد والتضح�ة، فامتزجت لغة التار�خي 

ئر� مستمدا الواقعي، �األسطور�، ألن الشاعر التجأ إلى التار�خ اإلسالمي، والتار�خ الجزا
  طاقاته اإل�حائ�ة لبث الروح الوطن�ة.

مصدًرا مهما من مصادر  ،جعل الم�ون التار�خي ،وعلى العموم فإن الشاعر الشعبي
  .ألما و فرحا، بلغة واقع�ة تارة إ�حائ�ة طوًرا ،معجمه الشعر� ل�فصح عن م�نونات نفسه

  المVّون  االنتمائي الوحدو  (القومي): -ج

والقرEى، ووحدة المصیر، و�رI  ،یدرك وشائج الدم، وصلة الرحم ،يإن الشاعر الشعب
تكمن في هذا الم�ون، ولذا تس�طر لغة قوم�ة، إنسان�ة  ،�أن مصادر القوة، والعزة والمنعة

وEخاصة �عد االستقالل، ألن هذه اللغة أص�حت لغة تواصل  ،على القصائد الشعر�ة الشعب�ة
  من جهة أخرI. ،هة، ولغة نضال مشتركبین المشرق والمغرب العرEیین من ج

فالتجرEة المع�ش�ة هي التي توحي للشاعر �األلفا[ التي تنتظم من خاللها، أن یتدخل « 
وألن الشاعر في مثل هذه  1» ألن اللغة عجینة  قابلة للخلB والتش�ل ،الشاعر شعور�ا وٕاراد�ا

ه نحو إحداث �، قدر سعال �سعى إلى إحداث ثورة التش�یل والص�اغة«المرحلة القوم�ة 
        وهذا ما نحسه، 2»النهضة عبر ما �حمله األدب من ُمُثل النهضة، وتطلعات الواقع 

  :تمسه عند الشاعر الشعبي �قولهنلو 
ــــــــــــاد� ســــــــــــــــــــــــــــــیدنا  ــــــــــــــــــــــــــــى الهــــــــــــــــــ ــــــــلوا صــــــــــــــــــــــــــــــلوا علــ   صــــــــــــــــــــــ
ـــــــدس غــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــارق فالن��ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــات ــــــــــــت المقـــــــــــــــــــــــــــــــــ   بیــــــــــــــــــــــــــــ
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــرات ـــــــــــــــــــــــــــــــــــي االخیــــــــــ ـــــــــــــــــــف�عنا فـــــــــــــــــــــــــ   دمحم شــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ــــى رشـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــدنا    والصـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــح�ة اجم�ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــع وٕالـــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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                             *     *     *  

ــــ�ش الغــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــزات ـــــــــارEوا جــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــاء حـــــــــــــــــــــــــــــــ   والعلمــــــــــــــــــــــــ
ــــــف انقـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــذو مســـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــجدنا  ـــــــــال النیـــــــــــــــــــــــــــــــــــ   �ارجــــــــــــــــــــــــــــــــ
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــا  ـــــــــــــــــــــــــــــــــل خوتنــــــــــــ ــــــــــــود� راه �قتـــــــــــــــــــــــــــــ   الیهــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ــــــن الكرمــــــــــــــــــــــــــــــــــــــات ـــــــــــــــاد مــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــي ارض الم�عـــــــــــــــــــــــ   فــــــــــــــــــــ
                           *     *     *  

ــــرر ع�شـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــتنا  ــــــــــــدار مـــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــهیوني غـــــــــــــــــــــــــــ   الصــــــــــــــــــــــ

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــات  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــاء والفت�ــــــ ـــــــــــــــــــــــذب فالناســـــــــــــــــــ   راه ا�عــــــــــــــــــــــــــــــــ

ــــــــــــــــــــــــــــــــا  ــــــــــو�ة فظهرن ــــــــــــــــــــتعمار دار شــــــــــــــــــــــ   شــــــــــــــــــــــــــــــــوف االســــــــــــ
ـــوفوا دلغبنــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة ـــــــــــرقین شـــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــة متفـــــــــــــــــــــــــــ   اولعرو�ـــــــــــــــــــ

                            *     *     *  
ــــــــــــــــي عزتنــــــــــــــــــــــــــــــا ـــــــــــــال  الف�ــــــــــــــــــــــــــــــر و�ــــــــــــــــــــــــــــــن راهــــــــــــــ   �ارجـــــــــــــــــ
ـــــــــــــــــرنا ســـــــــــــــــــــــــــخر�ات ــــى العرEـــــــــــــــــــــــــــان صــــــــــ ـــــــــــــــــــــــار أعلـــــــــــــــــــــــ   عــــ
ــــــــــان ســــــــــــــــــــــــــــــــــــــلحوا شــــــــــــــــــــــــــــــــــــــبیبتنا  ـــــــــــــــدة واال�مــــــــــــــــــــــــــــ   �الوحـــــــــــــــــــــــ
ـــــــــــــــا االبنـــــــــــــــــــــــــــــات ـــــــــــــــــد واحمــــــــــــــــــــــــــــل ازعرتــــــــــــــــــــــــــــو فیهـــــــــــــ   انز�ـــــــــــ

  

 Iو�قول في قصیدة أخر  

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــطین امخرEــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة �انــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــت خضــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــر    فلســـــ

ــــــــجد احزنــــــــــــــــــــــــــــــــــي حر  ــــــــــه الصــــــــــــــــــــــــــــــــــالة المســــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــوا ف�ــــــــــــــــــــــــ   مــــــــــــ

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــعب المقهــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــور عرقلــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــوه الخســـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــر    الشــ

ــروا الشـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــو�ات    �1ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــون امعـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاهم �اللها��ســـــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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العرو�ة، االخوان، «وEخاصة ألفا[  ،ولذا نرI انتشار اللغة القوم�ة في هذا النص 

  ».الحر�ة، الوحدة، الكفاح
�ینا هذه ألفا[ قاموس�ة نا�عة من مرحلة القوم�ة العر�Eة، وقد زادتها قض�ة فلسطین تم

  :ومن ذلك قول الشاعر لمدI وعي الشعراء، حیث �انوا �قصدون إلى ذلك قصًدا،
ــــي  قحطـــــــــان ز�ـــــــــدوا غصـــــــــبتنا    �ـــــــــا بنـــــ
ـــــــــــــــــــــرب رحلتنـــــــــــــــــــــــا  ــ   اإلرادة هـــــــــــــــــــــــي تق
ــــــــل الیـــــــــــــــوم حر�تنـــــــــــــــا    هـــــــــــــــو مـــــــــــــــا قبـــــــ
ــــــا  ــــــردوا جامعن ــــــان مــــــا ن ــــال ای� ــ   حتــــــى ق
ــــــــــــــدتنا  ــــــن هللا دائمــــــــــــــا عقی   نصــــــــــــــر مــــــــ
  ال ی�قـــــــــــــى عرEـــــــــــــي خـــــــــــــارج ســـــــــــــاحتنا 

 

ـــــــذال ضـــــــرEة وحـــــــدة قاســـــــ�ة تهـــــــر     ب األن
ــال أن�ســــــــــروا بهــــــــــا األغــــــــــالل    و األعمــــــــ

ـــــــــنهم و قلنــــــــــــا ذا محــــــــــــال     اســــــــــــ�تنا  عـــ

  و عیـــــد األضـــــحى �فـــــوح عنـــــا ثـــــم الفـــــال 
  و الهاشـــــــــــــمیون دخلـــــــــــــوا فـــــــــــــي القتـــــــــــــال 

ـــــــــــال ـــــــــــوا األثق ــــــــــؤول و انحمل   �1لنـــــــــــا مسـ
 

  و�ردد قائال : 

  �اموشي �ا �لب �عد ساحتنا

  بیت المقدس ثم ثاني قبلتنا
 

  

 

  ال قبل ماتموت �اشین السرو 
   2و ال نرضى  دخیل �س�نها محال

 

وم�ادp القوم�ة  ،أسلوب تغلغلت ف�ه الروح العر�Eة  ،وهذا اللون من المعجم الشعر� 

  . العر�Eة روحا ، ون�ضا و تصوًرا

  المVون اإلنساني :  -د

والفلسفات واآلداب، والواقع  ،هما من أعقد المفاه�م في ف�ر األد�ان ،الحر�ة والتحرر

والنفسي والس�اسي لذلك فهمت ب�عدین متناقضین ومتواز�ین �معنى "أن لهما  ،االجتماعي

األولى تعني عدم االنض�اc أل� قید، و�ل  :إیجاب�ة ىسلب�ة �ما ��ون لهما معان ىمعان

وأبناء المجتمع  �فعل ما یر�د وما یهوI، غیر أن الحر�ة �معنى التحرر من قید ال وجود لها،
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ال سبیل للخروج علیها، و�م�ن أن ��ون لهما  ،تنظ�مات مشتر�ةالواحد یخضعون لقواعد و 

التي هي ضرب من التوازن بین  ،معاني إیجاب�ة تتمثل في استقالل�ة اإلرادة المرت�طة �الحر�ة
والمذاهب  ،مصدر خالف بین الفلسفات وهذا التصور المتطل�ات الفرد�ة واالجتماع�ة،

  .1الس�اس�ة واالجتماع�ة "
التي فرضها اإلنسان القو� على أخ�ه الضعیف، مما جعله  ،سر للقیودهو � فالتحرر

ل�عوض  ،یخوض حرو�ا طل�ا لحر�ته، التي طالما افتقدها، وصار متلهفا للحصول علیها
وهذه الحروب تتطلب �ثیرا من التضح�ات، ولكنها  ،التي حرم منها ،�امتالكها تلك السنین

  .2»وشرفه في النها�ة فهي تهدف إلى سعادة اإلنسان
والف�ر ورجل  ،وقض�ة تشغل رجل الدین ،وقد ظل التحرر مطل�ا لكل المسلوEین لحقوقهم

الس�اسة واالقتصاد، ألن النفس ال�شر�ة فطرت على الحر�ة ال على القید، ألن اإلنسان حتى 

  ضطهاد.الوالقهر ا ،تحمل �ل معاني الت�ع�ة ،فهو یرفض أن �قید �سالسل اً وٕان �ان ضع�ف
متى استعبدتم الناس وقد ولدتهم «أطلB عمر بن بن الخطاب ص�حته المدو�ة،  وعندما

غدا في طل�عة رواد التحرر، إذ یدعو إلى اإلقدام ��ل إصرار، على �سر » أمهاتهم أحراًرا
  .3القیود والثورة على الظلم والظالمین

اء العرب لقد أص�حت الدعوة إلى التحرر، واستنهاض الهمم القض�ة الرئ�سة لدI الشعر 

فقد وجدت منذ العصر الجاهلي، حین �ان الشاعر یدافع عن  ،لكونها ل�ست �الشيء الجدید
شرف قبیلته، وأخذ هذا النوع من األدب عدة أسماء على مدار التار�خ، ف�ان �سمى قد�ما 

خط�اؤه، وشعراؤه الذین یجاهدون �الكلمة و إلسالم �ان �افع عن اأدب الجهاد عندما 
مع الحمالت الصلیب�ة، فقام الشعراء  لمین لیتقدموا للجهاد، ثم عاد للظهورو�حمسون المس
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بتحس�س األمة لمقاومة هذا الغزو، ثم أخذ اسما جدیدا في العصر الحدیث وهو"أدب 
  المقاومة أو األدب الثور� أو األدب الوطني أو األدب الس�اسي"

أو یدور حول محاور  قد یتناول ،إلى أن هذا النوع من األدب ،و�شیر الدارسون «
ألن األدب �ش�ل عام هو أدب ثورة ، تختلف �اختالف الظروف الس�اس�ة واالجتماع�ة

�غ�ة  ،ألجل محارEة �ل ماهو سيء ،ألنه  یثور على الواقع و�قاومه ،ومقاومة �الضرورة
 فالشيء اإلیجابي في هذا النوع ،النهضة والتقدم، والتغییر �ش�ل عام، وجعل المجتمع موحًدا

  .1»ال من عوامل التفرقة ،هو أنه من عوامل التجمع ،من األدب
الحر�ة، اإلنسان�ة، التحرر، القضا�ا العادلة، « فهو الم�ون الذ� �حمل ألفا[، وتراكیب

  ».المستضعفون، حر�ات التحرر، االستقالل، إفر�ق�ا... الخ 
   :في قصیدته �ا مقوانا ن��وا ،دمحم بوجلة �قول الشاعر

ــــــینو فلســـــطین مـــــ   ع الشـــــعوب المظلومـ
  خلیـــــت و صـــــا�ات فیهـــــا �ـــــالم ارز�ــــــــن
ــــــــــــین ــــــا ســـــــــــاس متـــــــــــــ   �مؤسســـــــــــات لیهـــــ
ـــــــــن ــــورات الــــــــثالث راهــــــــم معروفیــ   و الثــــ
ــــــن ـــــ�س منتخبیـ ـــــي و رائ ـــــس وطن   و مجل
  و الطــــب المجــــاني و انجــــازات آخــــر�ن
ــــــــن ــــى العهـــــــد د�مـــــــا س�ار�ــــــــ ـــ   ن�قـــــــاوا عل
ــــــــ   ن�قظـــــــة و تجنیـــــــد فـــــــي �ـــــــل م�ادیــــــــــ

ــــــي اوالد شــــــــــع�ك ثور�ــــــــــــــــــین   �ــــــــــن مهنــــ
  و المجــــد و الخلــــود للشــــهداء الم�امیـــــن

 

  حزنــــــت افر�ق�ـــــــا ��ـــــــات فـــــــي محـــــــنتنــــــــا 
  �ـــــــــا حســـــــــراه اقبیـــــــــل �نـــــــــت تحدثنــــــــــــــــــــــا
ـــــــنا   قلــــــت فــــــي مــــــرة جهــــــار نبنــــــوا دولتـــــــ
ــــــــــــــا   تـــــــــــــام�م البتـــــــــــــرول رفـــــــــــــع ق�متنــــــــــــــــ

ـــــــــامیثــــــــاق و دســــــــتور �ضــــــــمن خطتنــــــ   ــ
ـــــــا  ــــــB لوحدتنــــ   الســــــد االخضــــــر و الطر�
ــــــــــــــا   بهـــــــــــــم نـــــــــــــذ�روك هـــــــــــــذا عاهدنــــــــــــــــ
ــــــــــــــا   اســـــــــــــتمرار الثـــــــــــــورة هـــــــــــــو مبدانــــــــــــــ
ــــــــــــة ــــي و تســـــــــــ�ن الجنـــــــــــ   یرحمـــــــــــك رEـــــــ
ـــــــــــا  ـــــــ�م یــــــــــرحم رائ�سنــــــــــ   هللا اكبــــــــــر عظـــ

 

                                                           

  14ج�ة، ص أنثروEولو ن�ة واألهاز�ج الشعب�ة الشاو�ة إ�ان الثورة التحر�ر�ة مقارEة منصور مختار، األغ- 1
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والعمالء والخونة،  ،والمعمر�ن ،لتسم�ة وتصنیف المستعمر�ن اً �ما استوحى لذلك رموز  «

 ، فال غرا�ة أن تجد مسم�ات الغول والذئبلوطن�ةعن دعم ومساندة القض�ة ا ،والمتخاذلین

ضمن مسم�ات المستعمر واإلدارة الفرنس�ة، وهذه المسم�ات مستوحاة من  والخنز�ر(الحلوف)
 .1» لحیوان�ةاومناس�ة لطب�عة الممارسات االستعمار�ة ذات الصفة  ،البیئة الجزائر�ة

متلونا بتلون المواقف  ،�ان في معجمه الشعر�  ،أن الشاعر الشعبي ،وخالصة القول

ألن ارت�اc  الكلمة  بروح األداء الشعبي  ،والثور�ة الس�اس�ة، و�انت الع�ارات مختارة الف�ر�ة

 2.أكسبها داللة معنو�ة، وشعور�ة، تتجاوز الدالل�ة الم�اشرة لما لها من وقع في النفس ،للغة
أن یؤثر فینا و�نقل إلینا إحساسه  ،ب�ساطة لغة معجمه الشعر�  ،قد استطاع الشاعر الشعبيو 

التي استقى منها إ�مانا وانتماء، وثقافة،  ،وأن �ط�ع لغته بهذه الم�ونات ،الثور� التحرر� 

  ومسایرة للواقع في أدق تفاصیله الح�ات�ة.

انتمائه الثقافي، مما �حدد �شف لنا عن  ،للشاعر الشعبي ،�ما أّن المعجم الشعر� 

 ،واإلنسان�ة نتماء الحضار�، والتحرر،معالم شعره �شعر ملتزم �الم�ادp السمحة، وقضا�ا اال

  في مسیرته الشعر�ة. ت�اثوال ،مما یدل على الوعي الذاتي

  :ثان*ا: بناء القصیدة  الشعب*ة
وقد جاء  ،وشعوره و�صور عاطفة الشاعر ،�ف�ض من القلب ،لقد ظل  الشعر الشعبي غنائ�ا

مستمدة من الح�اة  ،متعدد األوزان والقوافي، معان�ه فطر�ة ،غني األلفا[، قو� األسلوب

  الیوم�ة ومشاهدها.

أو من  ،فالقصیدة الشعب�ة صن�عه موس�ق�ة، تستو� استواء �امال من حیث اتحاد النغم

، فإنَّ بناءها یتر�ب من في جمالیتها البنائ�ة، والموضوع�ة � حیث حر�اتها اإل�قاع�ة لَتْستو 

 Iالمتبلورة في  ،یتم ف�ه تكامل المعاني الشعر�ة ،التي تتظاهر على نحو ،العناصر والقو

                                                           

  .438ص ،سماعیل، في األدب الع�اسي الرؤ�ة والفنإ: عز الدین أنظر - 1

  .198ص  ،1982 ،: لطفي عبد البد�ع، التكامل في القصیدة العر�Eة، دار الكتاب اللبنانيأنظر - 2
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حقائB لغو�ة؛ ألن العالم الذ� تتألف منه القصیدة عالم متجانس تتالقى ف�ه أف�ار، وتتعاقب 
   .1ف�ه حر�ة معینة لتكو�ن القصیدة 

او�، قد نظم شعره وفB حدود بیئته الصحراو�ة،  فإن الشاعر الشعبي الصحر  ،ودون شك
  :بناًء  وموضوعا، وتصورا ولذلك �م�ن استنتاج المالحظات التال�ة

  

  البناء اله*Vلي للقصیدة الشعب*ة الثور�ة 

هناك قصائد شعب�ة تنزع إلى نوع من الوحدة الموضوع�ة الواضحة الجل�ة ، إذ نجد  «
یلتزم موضوًعا واحًدا، �ما أن هناك قصائد أخرI  ،االشاعر من بدا�ة القصیدة إلى نهایته

التي  ،مجموعة من الوحدات الموضوع�ةالى إذ تتو  ،ولو ظاهر�ا ،تتعّدد فیها الموضوعات
وهذه الظاهرة ل�ست غر��ة عن تراثنا الشعر� العرEي 2»تش�ل في النها�ة بناء القصیدة الكّلي

أهمها دراسة  ،دید من الدراساتالقد�م فقد عرفت في الشعر الجاهلي، وتعرضت للع
  القرطاجني في منهاجه حیث قسم القصائد القد�مة إلى قصائد �س�طة و قصائد مر��ة. 

الیتفرع إلى غیره  ،هي وحدة مستقلة �ش�لها، وتعالج موضوًعا واحًداالقصیدة ال(س*طة : - أ 
موضوعي  قصائد �سودها َنَفْس شعر� واحد، و�ح�مها إطار «من الموضوعات الجانب�ة 

على الرغم من �عض االسها�ات في  الوصف والمحاكاة، التي قد ینساق الشاعر  ،متحد
  .3»وراءها أح�انا في أثناء القصیدة 

  :54في قصیدته �لمة لنوفمبر  ،�قول الشاعر حسان درنون 
  

                                                           

 .126ص  ،الفني في القصیدة الشعب�ة الجزائر�ة منطقة شمال الصحراء أحمد قنشو�ة ، البناء- 1

 .127نفسه ص - 2

 .13حسان درنون، نسمات من الصحراء، ص - 3
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 .130أحمد قنشو�ة، البناء في القصیدة الشعب�ة الجزائر�ة، ص :أنظر - 1

  نـــــــــــــوفمبر هللیـــــــــــــت مرح�ـــــــــــــا بـــــــــــــذ�راك
  �ــــــذا مــــــن ذ�ــــــرI مــــــرت عــــــن صــــــ�اك 
  اشـــــــــــهودك ال زلـــــــــــوا تلقـــــــــــاهم �حـــــــــــذاك 

  اتحــــــــــــد و انهــــــــــــض لفــــــــــــداكالشــــــــــــعب 
ـــــك اجتمعـــــــــــــوا و قـــــــــــــرارهم دواك   ا�طالــــــــ

ـــــد�قك االوراس هــــــــــــو اللىســــــــــــماك    صـــــــ
  جرجــــــــــة ســــــــــانداتك و شــــــــــعبها هــــــــــواك
ــــــــبتمبرو ثمـــــــــــــــة خـــــــــــــــواك   ودعـــــــــــــــك ســـــــ
  فـــي الشـــرق و الغـــرب �ـــانوفمبر �شـــراك

  ورة هن�ا �ا وهناكـــــــــــــــــــــــــــــــــــفجرت الث
  و شــــــــــــعلت الثــــــــــــورة نتیجــــــــــــة صــــــــــــداك 

  ار الكاس الي سقاكـــــــــــشرEت االستعم

ـــــــل الیـــــــــــــوم نترجىالم�عـــــــــــــاد     نحـــــــــــــن جیــــــ
  و الیــوم راك أصـــ�حت فـــي ســـن الرشـــاد 

  عا�شــــین فــــي الـــــدن�ا أو تحــــت األلحـــــاد

  شـــ�اب و فالحـــین و نســـوة و أوالد ....

ــــــــــــر صــــــــــــــ�حة الجهــــــــــــــاد ــ ــــــــــــــاd أكب   و �

  و الصـحراء اعطاتـك مـا ت�غـى مــن زاد 
  و متیجـــــــــــة و الغـــــــــــرب قـــــــــــامو للمنـــــــــــاد 

  ت المــــــــــــراذو مــــــــــــع ا�طالــــــــــــك و نفــــــــــــذ
ــــــــــین عمل�ــــــــــة مجموعــــــــــة و افــــــــــراد   ثالث

  ن الحادـــــــــــــــــــــــــو اعدمت العد�ا �الس�ی
  ســــ�ع ســــنین ز نصــــف االخضــــر رمــــاد

  داء من أعز االك�ادـــــــــــــــو دفعت الشه

  جبهة التحر�ر و ج�شها ضواك

  و التار�خ ال ینسى الوسام اعطاك 
  و على �ل الشهور مجدك و عالك 

  شعب فرح و في اللحظة هناكو ال
  نوفمبر ما نسینا و هذا هو مناك

  �االمس �برنا و عشنا في حماك 
  

  و رعتو العلم فوق أرض ال�الد  

  لما قاومت الحلف الي ج�شوا جراد 

  لما خللیت العدو في حیرة و تشراد

  و �عد الذل طو�ل رجعتم اس�اد

  �ا مفتاح الثورة �ا رائد الرواد

  1ائمة االمجادو الیوم سجلناك في ق
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وترتیب  ،إن وحدة موضوع القصیدة، یتطلب وحدة المشاعر القصیدة المرV(ة: - ب
على ش�ل وحدات یجمعها الترا�C والتسلسل، تم�ن الشاعر من الوصول  ،الصور واألف�ار

الذ� من أجله أتت القصیدة، قد یتفرع لموضوعات  ،للخاتمة، بید أن الموضوع الرئ�س

   .د في موضوعات أخرI، وٕانما هو تفرع في أغراض الموضوعأخرI، وهو ل�س تعد

وقد اقترنت القصیدة الثور�ة بثورة التحر�ر، وموضوعها جزء ال یتجزأ من بناء بنیتها 

على سبیل التمثیل في قصیدة حسان درنون "أمجاد األ�طال" التي تتدرج فیها الموضوعات 

 -ثورة أول نوفمبر –منظمات واألحزاب ال –المقاومة الشعب�ة  -1830اآلت�ة (دخول فرنسا 

یخدم غا�ة الشاعر المرت�طة �الموضوع  ،ثورة البناء والتشیید) جاءت في ترتیب متسلسل
واتقانه معالجة الوحدات  ،أظهر براعة الشاعر ،الرئ�س، والتفرع البنائي منسوج ببناء مح�م

ات موضوع�ة أو وحدات تتر�ب القصیدة من موج «المتفرعة من بناء القصیدة العام �حیث 

موضوع�ة،...هذه الوحدات الموضوع�ة التي تتوالى في هذا النوع من القصائد الشعب�ة 

و�ش�ل یبدو في الّظاهر غیر متوفر على الوحدة، و�ظهر أنه متنافر وقد ��ون حضور 

�عض الوحدات الموضوع�ة داخل القصیدة في ش�ل إسهاب یخرج من خالله الشاعر من 
ة األساسي إلى عنصر معّین �سترسل في وصفه حتى تكاد تحّس أنه �مثل موضوع القصید

  1»وحدة موضوع�ة قائمة بذاتها

  :في قصیدته أمجاد اال�طال ،�قول الشاعر حسان درنون 
  1830دخول فرنسا  •

ـــــــــم هللا رب العــــــــــــــــــــــــــــالمین  ــــــــــــــــــــــــــدا �اســـــــــــــــــــ   نبــ
  و الصـــــــــــــالة علـــــــــــــى شـــــــــــــافع یـــــــــــــوم الـــــــــــــدین 
ــــــــــر شــــــــــــــهداء و حیــــــــــــــین    و ا�طــــــــــــــال الجزائــــ

ـــــــة الــــــــــــــــدا� حســــــــــــــــین ... لــــــــــــــــوح �الم   روحـــــــــ

ــــــــــره رب الســـــــــــــــــــــــــــموات ...     اللـــــــــــــــــــــــــــه غیـــــــــــــــــ

ـــــــــــــید المخلوقـــــــــــــــــــــــــــاتدمحم    الحبیــــــــــــــــــــــــــب ســـــــــــــ
ـــــــــــات  ـــــــــــي هـــــــــــاذ االب�   ســـــــــــجلنا  امجـــــــــــادهم ف
  فـــــــــــي دفـــــــــــع الـــــــــــدیون الش فرنســـــــــــا �طـــــــــــات 
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ـــــــــــا وجــــــــــــــدها منــــــــــــــین    القنصــــــــــــــل د�فــــــــــــــال مـــ
ـــــــــــــــــــین  ـــــــــــــــــــت فرنســـــــــــــــــــا عـــــــــــــــــــام الثالث   و دخل
ـــل فــــــــــي الشــــــــــعب المســــــــــ�ین    تحــــــــــرق و تقتـــــــ
  نهضــــــــوا لهــــــــا االســــــــود بــــــــدفاع فــــــــي الحــــــــین 
ــــــــــین  ــــدوا ســــــــــالحو �ــــــــــان مت ــــــــــد لعــــــ   لمــــــــــا جن
  و �ــــــــــان خــــــــــروج الــــــــــدا� طعنــــــــــة �الســــــــــ�ین 
  قــــــــــــــــــــالوا هللا اكبــــــــــــــــــــر فــــــــــــــــــــوق المعتــــــــــــــــــــدین 

  

ـــــدا� امـــــــــــــــام ال�عثـــــــــــــــات  ــــــــــ ـــــــــــــــم ههـــــــــــــــان ال   ث
ـــــالح و جنــــــــــــــــــد قــــــــــــــــــو� و �ــــــــــــــــــاخرات    �ســـــــــــــ
  و فـــــــــي ســـــــــید فـــــــــرج الشـــــــــعلة راهـــــــــي بـــــــــدات
ــن لـــــــــ�الد و صـــــــــنعوا المعجـــــــــزات    دفعـــــــــو عـــــــ
  تقـــــــــــــــــدم لالمـــــــــــــــــام و ف�العاصـــــــــــــــــمة �ـــــــــــــــــات 

  الوج�ــــــات و ه�ــــــذا ا�طــــــال الب�ضــــــاء عرفــــــوا 
  للمقاومــــــــــــــــــة نجنــــــــــــــــــد جم�ــــــــــــــــــع الطاقــــــــــــــــــات 

  

  المقاومة الشعب*ة •
ـــــــــــ�عة عشـــــــــــــــر عـــــــــــــــام    نظـــــــــــــــم االمیـــــــــــــــر ســــ
ـــــة مـــــــــــا خـــــــــــاله ینـــــــــــام    فـــــــــــي الجهـــــــــــة الغر�Eــــــ
  جبهــــــــــــة قســــــــــــنطینة دتفعــــــــــــوا عــــــــــــن لعــــــــــــالم 
ــــالعزم و رفـــــــــــــــض االستســـــــــــــــالم    حـــــــــــــــرب �ـــــــــــ
ـــــــــــي قلــــــــــــــب اللئــــــــــــــام    بوعمامــــــــــــــة ضــــــــــــــرب فـــ
ـــــــــه ح�ـــــــــــــــم االعـــــــــــــــدام  ــــــ ـــــــــــــــذ ف�   بوز�ـــــــــــــــان تنف
ــــــــــــــــــن عبــــــــــــــــــد هللا �الشــــــــــــــــــي تســــــــــــــــــئام    دمحم ب
ـــــــــــــــــــاوم الحــــــــــــــــــــداد ��فــــــــــــــــــــاح العظــــــــــــــــــــام    و ق
  بجبـــــــــــــل جرجـــــــــــــرة ســـــــــــــالح لعـــــــــــــدو حطـــــــــــــام 
ـــــــــــــــــام    و ســـــــــــــــــاند الشـــــــــــــــــعب �ـــــــــــــــــالمجهود الت
ــــال علیهـــــــــــــــــا الكـــــــــــــــــالم   استشـــــــــــــــــهدت ا�طـــــــــــــ

  

ـــتعمار فــــــــــي �ــــــــــل الجیهــــــــــات      حــــــــــارب االســـــــ
  الكــــــــــــن فــــــــــــي المنفــــــــــــى رمــــــــــــاتو الموجــــــــــــات 
  ال�طــــــــــــل احمــــــــــــد �ـــــــــــــا� صــــــــــــد الهجمـــــــــــــات 
  و �عــــــــد االستشــــــــهاد الدوعــــــــة عل�ــــــــه جــــــــرات 

ـــــــــات  و شـــــــــ�ى المســـــــــتعمر مـــــــــن ذوك   الطعن
ـــــــــــــین �رمـــــــــــــات ـــــــــــــورة الزعاطشـــــــــــــة ب ـــــــــــــي ث   ف
ــة و االغــــــــــواc ضــــــــــرب بث�ــــــــــات    فــــــــــي ورقلــــــــ
ـــي ضــــــــــــــــرب و ارخ صـــــــــــــــــفحات    و المقرانـــــــــــــ
ــــــــــــــــــــن اشــــــــــــــــــــــهیدات  ــــــــــــــــــــة فاطــــــــــــــــــــــة مـ   و اللـ
ـــــــر ال�شــــــــــرة راهــــــــــي جــــــــــات    و بهــــــــــذا  التعبیـــ
ـــــــــــانة بـــــــــــــــــــــــــــــدهم روات   و االرض العطشــــــــــــــــــ

  

  : حزاباألالمنظمات و  •
ـــــــوطن خـــــــراب  ـــــــرك ال   �عـــــــد مـــــــا المســـــــتعمر ت
  الشــــــــــــــــــــعب صــــــــــــــــــــاح �الحر�ــــــــــــــــــــة حــــــــــــــــــــاب 

ـــــي �ـــــــل شـــــــمعة منـــــــا ضـــــــوات      و حـــــــاب �طفــ
ــــــاد بوطــــــــــــــوا �النجمــــــــــــــات و ظهــــــــــــــ   ر االتحــــــــ
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  ب؟أرض الجزائــــــــــــــــــــر تفــــــــــــــــــــرق الضــــــــــــــــــــ�اب 

ــــــاد�س و �ســـــــــــــــر ال�ـــــــــــــــاب    قـــــــــــــــام ابـــــــــــــــن �ـــــــــ
ــنین طــــــــــوال ظهــــــــــرت الشــــــــــهاب    و �عــــــــــد ســــــــ
ــــــة هــــــــــــــــذاك المصــــــــــــــــاب    قالمــــــــــــــــة و خراطــــــــــ
  �ســــــــــــــــــــطیف العــــــــــــــــــــالي نــــــــــــــــــــزل العــــــــــــــــــــذاب 
  و قامـــــــــت االخـــــــــوان تطـــــــــرق فـــــــــي االبـــــــــواب 
  و �غـــــــــــــــــــــاة فرنســـــــــــــــــــــا تجعلنـــــــــــــــــــــا ســـــــــــــــــــــراب 
ــــد �المـــــــــــــــــو مســـــــــــــــــتجاب    و ظهـــــــــــــــــر الرائـــــــــــــ

  

ــــــــــــــــــــــات  ـــــــــــــــــــى الجمع� ـــ ــــــــــــــــــــــة تل ــــــــــــــــل منطق   �ــــــ
ــــــــــدو الصـــــــــــحف و الـــــــــــدعا�ات    وســـــــــــحB للعـ
ــــــــــــرت ووعــــــــــــات  ــــــــــــي اوســــــــــــاc الشــــــــــــعب ق   ف
  القتـــــــــــــــــل الجمـــــــــــــــــاعي نســـــــــــــــــة و ولیـــــــــــــــــدات 
ـــــــــــــــــــف توفـــــــــــــــــــات    خمســـــــــــــــــــة و أرEعـــــــــــــــــــین أل
ــقات جــــــــــــــــات المســــــــــــــــاعدات    مــــــــــــــــن االشــــــــــــــ
ـــــــال بللـــــــــــــــى عصـــــــــــــــا�ات    و تقـــــــــــــــول عال�طــــــــ
ــــــــــــــــر ب�انــــــــــــــــــــــاتوا �انهــــــــــــــــــــــا آ�ــــــــــــــــــــــات    و نشــــــ

  

  :1954ثورة أول نوفمبر  •
ــــدو لحقنــــــــــا �ــــــــــان ان�ــــــــــار    لمــــــــــا جــــــــــواب لعــــــ
  النصـــــــــــر ام االستشـــــــــــهاد الشـــــــــــعب اختـــــــــــار 
ـــــــة و اصــــــــــــــــدر القــــــــــــــــرار    اجتمعــــــــــــــــت اللجنـــــــــ
  فــــــــــي الرEعــــــــــة و خمســــــــــین لیلــــــــــة االنفجــــــــــار 
  الســــــــــــــــــــالح حملنــــــــــــــــــــاه �ایــــــــــــــــــــدینا شــــــــــــــــــــعار 
ـــــــــــن ضـــــــــــــــرب الثـــــــــــــــوار    نقهقـــــــــــــــر لعـــــــــــــــدو مــــ
  و ســــــــــــمع العــــــــــــالم بللــــــــــــى �ــــــــــــان و صــــــــــــار 
ـــــــــومام اجتمعــــــــــــــت الحــــــــــــــرار   مــــــــــــــؤتمر الصـــــ

ــــــــــا عــــــــــــــــرف لعــــــــــــــــدو    الــــــــــــــــدهر غــــــــــــــــدار لمــــــ

ـــــــــة ذ�ر�ـــــــــات �ـــــــــل مـــــــــا عمـــــــــل ودار    و �اق�
ـــــــة و االوراس حتـــــــــــى للهمقــــــــــــار    مـــــــــــن جرجـــــ
ــر قامــــــــــــــــــت �المشــــــــــــــــــوار    جبهـــــــــــــــــة التحر�ــــــــــــــــ
ــــف شــــــــــــــــــهداء ابــــــــــــــــــرار    �ملیــــــــــــــــــون و نصــــــــــــــ

ــــــــــــى مــــــــــــن المجاعــــــــــــات      و لمــــــــــــا شــــــــــــعب فن
ـــعب عنـــــــــــــــــدو ب�انـــــــــــــــــات    و اخت�ـــــــــــــــــار الشــــــــــــــ
ــــة فــــــــــــــــراد و مجموعــــــــــــــــات    ثالثــــــــــــــــین عمل�ــــــــــــ
  فـــــــــــوق ارض الجزائـــــــــــر ظهـــــــــــرت ال�ســـــــــــمات 
ــــــــــــــــــاd اكبــــــــــــــــــــــر عز�متنــــــــــــــــــــــا قــــــــــــــــــــــوات    و �ــــ
ــــــــــــــب النجــــــــــــــدات  ـــــــــي  طل ــــــــــــــف االطلســـــ   للحل
ـــــــــــــــــات و و ال طــــــــــــــــــــائرات    ال نفعـــــــــــــــــــت د�ا�ــ
ــــــــــــات  ــــــــــــود و ضــــــــــــ�اc مــــــــــــن �ــــــــــــل الوال�   جن
و تحولــت الحــرب  الرض فرنســا ذات ا�ف�ــان 
  وض تكــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــون المفاوضــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــات

ـــــــــــــــــــدمائنا طفـــــــــــــــــــــات ن ـــــــــــــــــران العـــــــــــــــــــــدو  بــ   یــــ
ــــتعمر ســـــــــــــــــ�ع ســـــــــــــــــنوات    حارEـــــــــــــــــت المســـــــــــــ
  تحــــــــــــــرت الجزائــــــــــــــر أرض ال�طــــــــــــــوالت ....
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ــــف اطــــــــــــــــــالق النــــــــــــــــــار  19   مــــــــــــــــــارس وقــــــــــــــ
  و الثورة للجیــــــــــــــــــــــــــــل مــــــــــــــــــلك و افتخار 

ـــــــات  ـــــة جو�ل�ـــــــة االرض ال�ا�ســـــــة ح�   و خمســ
  و التـــــــــــــــــار�خ سجـــــــــــــــــــــــــــل آالف الصفحات

  :ثورة البناء و التشیید •
ــــــر حصـــــــــــــــــل عالحر�ـــــــــــــــــة    شـــــــــــــــــعب الجزائـــــــــــ

ــــاق فـــــــــــــــــــي �ـــــــــــــــــــل ب   لد�ـــــــــــــــــــة العلـــــــــــــــــــم خفـــــــــــــــ
ـــــــــــذ المدرســــــــــــة االساســــــــــــ�ة    افــــــــــــرح �ــــــــــــا تلمیـ
  المســــــــــــــــــتفید �عمــــــــــــــــــل للثــــــــــــــــــورة الزراع�ــــــــــــــــــة 
ـــــــــــــــــــة    العامـــــــــــــــــــل �عمـــــــــــــــــــل ��ـــــــــــــــــــل د�مقراط�
  درعنـــــــــــــــــــا شـــــــــــــــــــ�اب الخدمـــــــــــــــــــة الوطن�ـــــــــــــــــــة 
ـــــــــر و الطر�ـــــــــــــB االفر�ق�ـــــــــــــة    الســـــــــــــد االخضــــ
  العمـــــــــــــــل مضـــــــــــــــمون و الســـــــــــــــ�نة ملك�ـــــــــــــــة 
ــــــــطین و الصــــــــــــحراء الغر�Eــــــــــــة    نســــــــــــاند فلســــ
ــــــــــــــة  ــــــــــــــامج تمن� ــــــــــي برن   المخطــــــــــــــC الخماتســــ

  غواتــــــــــــــوا الرجع�ــــــــــــــة  نحـــــــــــــارب �ــــــــــــــل مــــــــــــــن
  نعـــــــــــــــم للمیثـــــــــــــــاق و الخطـــــــــــــــة الدســــــــــــــــتور�ة 
ــــــــــــــة �Eالشــــــــــــــعر الملحــــــــــــــون و اللغــــــــــــــى العر�  

  

ـــــــــى أمـــــــــس ��ـــــــــات      و ضـــــــــح�ت العینـــــــــین إل

  و القلـــــــــــــــــوب الحـــــــــــــــــائرة الیـــــــــــــــــوم  تهنـــــــــــــــــات 

ــــــم فــــــي اقســــــام الجامعــــــات  ــب العل   و �ــــــا طالــــ

  التســـــــــــییر  االشـــــــــــتراكي لكـــــــــــل المؤسســـــــــــات 
ــــــــــــــــــعارنا الوحیـــــــــــــــــــــد ثـــــــــــــــــــــالث ثـــــــــــــــــــــورات    شـــ

ـــــاع و بنــــــــــــــاء و تطبیــــــــــــــB م   خططــــــــــــــات دفـــــــــ
  الطــــــــــــــــــب المجــــــــــــــــــاني لكــــــــــــــــــل العــــــــــــــــــائالت 
ـــــــــالم �ونــــــــــــــا عالقــــــــــــــات    و مــــــــــــــع �ــــــــــــــل العـــــ
  قصـــــــــــــدنا اشـــــــــــــتراكي مـــــــــــــا ف�ـــــــــــــه شـــــــــــــبهات 
ــا �ـــــــــــــــــام اللغـــــــــــــــــات ...   و العر�Eـــــــــــــــــة لغتنـــــــــــــــ
  نعـــــــــــــــــون المظلـــــــــــــــــوم ��ـــــــــــــــــل االم�ان�ـــــــــــــــــات 
ـــــــــــــــد  المنظمـــــــــــــــــــــــــات  ــــــــــ   و الحـــــــــــــــــــــــــزب الوحی

ـــــــال ســــــــــــــــارت اوEیــــــــــــــــرات   1امجــــــــــــــــاد اال�طـــــــــ
  

ونة اعتمدت وحدة البیت، وفB القصیدة الشعب�ة في النصوص المد الوحدة العضو*ة: -ج 
مؤلفة في أب�ات متجاورة  ،متحفا لموضوعات مختلفة« الذ� �ان ،ظاهرة الشعر العرEي القد�م

متناثرة �أب�ات الحّي وخ�امه، ف�ل بیت له ح�اته واستقالله، و�ل بیت وحدة قائمة بنفسها 
 Bوالح ،B2» وقلما ظهرت صلة وث�قة بین ساب.  
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أو  التأخیر لألب�ات الشعر�ة، �ما �م�ن لنا أن نحذف فیها ما نشاءو  ،ولذلك �م�ن التقد�م
وال یختل المعنى في معظم األح�ان، أو ال یجمع هذه األب�ات الشعر�ة سوI خ�C  ،نختصر

ثم ینتقل عنه سر�عا و�ثب وث�ا  ،ألن الشاعر یر�ز حسه في معنى أول بیت« 1رقیB شفاف

، ألن القصیدة الشعب�ة 2»ما تكون �ح�اته الراحلة أو �قفز قفًزا هنا وهناك؛ فقصیدته أش�ه
والقرائن التقلید�ة، وهدفها  ،خطاب�ة شفو�ة؛ إبداعا وتلق�ا، تعتمد الم�اشرة، والتنغ�م  اللفظي

  دمحم بن بر��ة في قصیدته واحة العامر�: اإلمتاع و اإلش�اع، ومن ذلك قول الشاعر

ــــا جـــــــــات �مثـــــــــل الـــنمــــــــــال   فرنســـــــــا راهـــــ

ـــــــــــهوال والعســــــــــاكر جــــــــــات   واشــــــــــتدت لـ

ـــــــى �ـــــــــا رمــــــــــز النــضـــــــــــال   �ـــــــــا دمحم �حیـــ
  

ــــف فــــــي لشــــــعاب وال فــــــي الـــــــواد�     تزحــ
ــف العنیــــــــف و الفعــــــــل الــــــــــــراد�   القصــــــ
ــــــــــاد ــــــــــوم الجـــهـــ   �3ـــــــــا قایـــــــــد لشـــــــــراف یــــ

  

إذ �م�ن أن ��ون البیت الثاني هو األول، و ��ون البیت األول هو األخیر، و�م�ن 
اني موال�ا له، و��ون البیت األول هو الخاتمة... وه�ذا إال االبتداء �البیت األخیر و��ون الث

تدل في معناه على مضمون  ،ألن األب�ات الشعر�ة السا�قة ،أن المعنى العام ال یتغیر
  مهما قلبنا الترتیب و البناء. ،متقارب عموما

  و�م�ن أن نالحP أ�ضا هذه األب�ات الشعر�ة:

ـــــــى اللـــــــي مـــــــا یتف�ـــــــر-1 ـــــراه عل ـــــــا حصــ �  

ــــــك ف�رتــــــــــــــــه الفقهــــــــــــــــار نــــــــــــــــوع �ع-2   ج�ــــــــــ

  والنــوع االخــر قصــتو �یــف الصمصــار -3
ــــــــــر الصــــــــــورد� -4 ــــــــــد غی ــــــــــدینار  و�عب   ال
  ولــــــــد ابــــــــن آدم طینتــــــــو أصــــــــله فخــــــــار -5

  ال �فهـــــــــــــــــم  الكـــــــــــــــــالم و ال المعنـــــــــــــــــي  
  ضـــــــ�ه �ـــــــي القنـــــــدیل نـــــــور األذهــــــــاني 

ــــــد ــــــى الشــــــر عن   وجهــــــاني  ومتحــــــزم أعل
  ي فــــــــي أمــــــــر العصــــــــ�ان یخــــــــدم مجــــــــان

  مــــــــن وحلــــــــه مخــــــــدوم خلــــــــB الرحمنــــــــي 
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  واحــــــد محمــــــي ســــــومتو تســــــو� مل�ــــــار -6
 

   1و األخـــر فــــي األســــواق ب�عــــو زهــــداني
 

 pان�ة، قرآن�ة ثم  ،إذ �استطاعة القارEالبیت الخامس لح�مة أصیلة وحق�قة ر� pأن یبتد
ألن الثالث مرEوc  ،یرتب �ق�ة األب�ات �ما �شاء، �شرc احترام ترتیب البیت الثاني والثالث

  ».الواو «�الثاني بواسطة حرف العطف 
ألن القصیدة الشعب�ة  ،وفي جم�ع الحاالت �ستق�م المعنى، والوزن، وتصدق الرؤ�ة

خواطر م�عثرة تتجمع في إطار موس�قي، �بن�ة نا�ضة �الح�اة، تتجمع فیها إحساسات 
لتكون مز�جا لم �سبB إل�ه الف�ر والشعور، فهي مجموعة عناصر تصوغها �صیرة  ،الشاعر
  .2ع معین من موضوعات الح�اةمن خالل موضو  ،الشاعر
  
  
  
  

  :في قصیدته نوفمبر ، وهذا ما نراه أ�ضا عند الشاعر بلقاسم حرزهللا
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ـــــــك ــــــي ینســــــب لیـــ   �اســــــم المخلصــــــین والل
ـــــــــــك   لبــــــــــوا لستشــــــــــهاد �ــــــــــا وطنــــــــــي نفدیــــــ
ـــــــــــــك  ــــــــــــالي ا�امــــــــــــك و ل�الیــــــــــــ   ســــــــــــود الل�

ــــــب �ــــــ   ر�خ عــــــنهم مــــــا یرضـــــــــــ�كاتــــــ ااكت
ــوفمبر �ـــــــــــا عزنــــــــــــا تح�ـــــــــــة   لیــــــــــــــــــــــــــــك نـــــــــ
  كـــــــــــــــــــــــــ�ابني لو شفت ما شافو ابـــــــــــی

  شـــــــــهر ال�طـــــــــوالت �ـــــــــا ســـــــــایل نور�ــــــــــــــــك
ـــــــــك ــــــــار�خ رضــــــــا المالیــــــ ــي الت ــــــ ــــــــوا ف   دخل

 ـكـــــــــــــــــــــــ�الدم و �الروح �ا وطني نفدیــــــ

ــــــــر-1  ــــي ضـــــــحاو جم�ـــــــع داروا مفاخـــــ   واللـــ
ــــــر مســـــحوا-2 ـــــذل و الح�ـــــم الجایـــــــ   عنـــــا ال
ــــل مـــــــا فـــــــیهم صایـــــــــــــــــــــر-3   �علـــــــم رEـــــــي �ـــ
ــــــــر-4 ـــن رفـــــــاتهم فـــــــي المقابــــــــــ   وا�حـــــــث عــــ
ــــر-5   مـــن عنـــد االج�ـــال ماضـــي و الحاضــ
ـــــــــــــادر-6 ــــــــــــك القــــــــــــــــ ــــــــــــي المال� Eتتوحــــــــــــد ر  
ـــــــر-7   مــــــنهم االســــــتعمار فــــــي امــــــرو حایــــــــ
ــــهدا ابــــــــــــــرار نــــــــــــــالوا مفاخــ-8 ـــــــــــــــرشــــــــــ   ـــــــــــــــــ
 �سم المخلصین تح�ا الجزایــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــر-9

  شهر امخیر دولتي تفتخر بیــــــــــــــــــــــــــك
ــــــــك ـــــــا شـــــــهر الزم نحمیـــــ ـــــــا �   فضـــــــلك عن
ـــــــــا عـــــــــالم عـــــــــالي ونحییــــــــــــــــــك ـــــــــرف �   رف
  تتعلـــــــى فـــــــوق الســــــــطح حـــــــراس علیـــــــــــــك

ــــــاج المخلصــــــین مــــــن ـــــــك ت   ضــــــحاو علیــــ
  �1ـــــا وطنـــــي مـــــا عـــــاش مـــــن راه �عادیـــــــــك

 

  مــــا ی�قــــى انســــان فــــي وطنــــي حایــــــــــــــر-10 
ـــــــر-11 ــــا �شــــــت�ك ضــــــنیتو �افــــــــــــ   واللــــــي مــ
  اب�ض و اخضـر هـالل �النجمـة نایـــــر-12
ـــــع رمـــــز الجزایــــــــــــــر-13 ـــــاس جم� ـــــوق الن   ف
ـــــــــر-14   شــــــــ�ان و شــــــــیوخ و نســــــــا وحرایــــــــــ
  حـــــــدة النجــــــــاح وعــــــــدوك حایــــــــــــــــــــر�الو -15
 

  
  
  

  قد نقرأ النص �الص�غة التال�ة:  
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ـــا تح�ـــــــــــة لیــــــــــــــــــــــــــــك   نـــــــــــوفمبر �ـــــــــــا عزنـــــــــ

ــــــــك ـــــــا شـــــــهر الزم نحمیـــــ ـــــــا �   فضـــــــلك عن

ــــــــي نفدیـــــــــــــــك ــــــــا وطن ـــالروح � ـــــ ــــــــدم و �   �ال
ــفت مــــــــا شــــــــافو ابـــــــــــــــــــ�ك   �ــــــــابني لــــــــو شــــــ
ـــــــــك ــــــــار�خ رضــــــــا المالیــــــ ــي الت ــــــ ــــــــوا ف   دخل

ـــــــك�اســــــ ــــــي ینســــــب لیـــ   م المخلصــــــین والل
ـــــــــــك   لبــــــــــوا لستشــــــــــهاد �ــــــــــا وطنــــــــــي نفدیــــــ

ــــــب    عــــــنهم مــــــا یرضـــــــــــ�ك تــــــار�خ �ــــــااكت
  شـــــــــهر ال�طـــــــــوالت �ـــــــــا ســـــــــایل نور�ــــــــــــــــك 
ـــــــــا عـــــــــالم عـــــــــالي ونحییــــــــــــــــــك ـــــــــرف �   رف
  تتعلـــــــى فـــــــوق الســــــــطح حـــــــراس علیـــــــــــــك
ـــــــك ــــــاج المخلصــــــین مــــــن ضــــــحاو علیــــ   ت

ــــــــــــالي ا�امــــــــــــك و ل�الیـــ ـــــــــــــك ســــــــــــود الل�   ـــــــــ
ـــــــــك ــــــــي تفتخــــــــر بیـــــــ ـــــر دولت ـــ   شــــــــهر امخی
  �1ـــــا وطنـــــي مـــــا عـــــاش مـــــن راه �عادیـــــــــك

 

ــــــــر-5    مـــــــن عنـــــــد االج�ـــــــال ماضـــــــي و الحاضــ
ـــــــــــر-11 ــــــت�ك ضــــــــــنیتو �افــــــــــــ   واللــــــــــي مــــــــــا �شــــ
  �ســـــــــــــــم المخلصـــــــــــــــین تح�ـــــــــــــــا الجزایـــــــــــــــــــــــــــر-9
ــــــــــــــــــادر-6 ـــــــــــك القــــــــــــــــ   تتوحـــــــــــــــــد رEـــــــــــــــــي المال�ــــــ
ــــــــــــــــــــرشـــــــــــــــــــهدا ابـــــــــــــــــــرار -8 ــــالوا مفاخـــــــــــــــــــ   نـــــــــــــــ
ـــــــــــــر-1 ــــحاو جم�ــــــــــــع داروا مفاخـــــ   واللــــــــــــي ضــــــــ
ــــــــــر-2   مســـــــــحوا عنـــــــــا الـــــــــذل و الح�ـــــــــم الجایـــــــ
ــــــــــــر-4 ـــــاتهم فـــــــــــي المقابــــــــــ   وا�حـــــــــــث عـــــــــــن رفــــــ
ـــــــــــر-7   مــــــــــنهم االســــــــــتعمار فــــــــــي امــــــــــرو حایــــــــ

ــــــر-12 ــــ�ض و اخضـــــر هـــــالل �النجمـــــة نایـــ   ابـ
ـــــــــع رمـــــــــز الجزایــــ-13 ـــــــــاس جم� ـــــــــوق الن ــــــــــرف   ــــ
ــــــــــــــر-14   شـــــــــــــ�ان و شـــــــــــــیوخ و نســـــــــــــا وحرایــــــــــ
ـــــــــــر-3 ــــــــا فــــــــــیهم صایـــــــــــــ   �علــــــــــم رEــــــــــي �ــــــــــل مــ

ــــــــر-10   مـــــــا ی�قـــــــى انســـــــان فـــــــي وطنـــــــي حایـــــــــ
ــــاح وعــــــــــــدوك حایــــــــــــــــــــــــر-15   �الوحــــــــــــدة النجــــــــ

 

عن الوحدة العضو�ة للنص الواحد، أو  ،ولذلك ال �م�ن لنا أن نتكلم في هذه القصائد
مما یؤ�د على تقلید�ة  ،وتلك سمة أساس�ة في هذه المدونة التزمها الشاعر الشعبيالقصیدة؛ 

  الشاعر، من حیث البناء، وتش�ل النص الشعر�.
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 الفواتح و الخواتم : د.

  الفواتح: االستهالل، والمطلع أو الوصل:  .1

ع، و�شترc أن ��ون مالئما للموضو  1»وهي أوائل األب�ات، أول بیت من القصیدة  «
أوله الشعر و  «ألنه شعر ،وموج�ا للتنب�ه، وموح�ا بدالئل الب�ان ،وجاذ�ا لإلنت�اه، وملفتا للنظر

��ون على �قظة  في حسن اإلبتداء فإنه أول  «وعلى هذا یجب على الشاعر أن 2»مفتاحه

و�غیر  النظر في أحوال المخاطبین والممدوحین، هشيء �قرع �ه األسماع ،و�تعین على ناظم

  3.» تطیرون منه، و��رهون سماعه، و�تجنب ذ�رهما ی
وفB وحدة موس�ق�ة    ،ال �عني سوI تداعي الخواطر ،وهذا التنسیB بین المطلع والمقطع «

على األقل في البناء، لك�ال تكون  ،وانفعال �الموقف، مما یجعل القصیدة متصلة الحلقات
ر ما ینتظم القول ف�ه انتظاما، ما �قول ابن ط�اط�ا أحسن الشع ع�ارة عن ثوب مرقع ، ولهذا

و�جب أن تكون القصیدة �لها ��لمة   هعلى نحو ما ینسقه قائل ،ینسB �ه أوله مع آخره

وفصاحة، وجزالة ألفا[، ودقة         ،وحسنا ،نسجا ،واحدة في اشت�اهه أولها �آخرها

  4.»المعاني، وصواب تألیف
ان �عمل جاهًدا على توج�ه القصیدة إن هذا القول �ستنتج منه أن الناقد العرEي، �

تؤلف بین هذا الخل�C المتنافر من األب�ات     ،العر�Eة وجهة فن�ة، محاوال تلمس وحدة معنو�ة

نه یدرك غ�اب مثل هذه ألو�الوحدة النفس�ة تارة أخرI،  ،وتسّمى هذه الوحدة �الموضوع�ة تارة

ش�ل األب�ات فیها بناءا معمار�ا �ل�ا ت ،الوحدة التي تساعد على خلB قصیدة متالحمة األجزاء
 5.من �حر القصیدة ال ُجُزًرا متفرقة من هذا ال�حر
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واختلفت مضامینها الموضوع�ة، وتقالیدها الفن�ة ، فلكل  ،ولقد تعددت هذه المقدمات
مقدمة مشخصاتها، ورسومها، بل أن المقدمة الواحدة قد تت�این صورتها عند الشاعر الواحد، 

 .1»عند أغلب الشعراء  ،على الرغم من تشا�ه الصورة العامة للمقدمة ،آخر ومن شاعر إلى
تعود إلى أن الشعر الشعبي، والشعر العرEي التقلید� �عتمدان  ،ولعل دراسة هذه الظاهرة

�ما بیننا في الوحدة العضو�ة سا�قا،  ،تصالنفصال أكثر من عناصر االعلى عناصر، اال

لقد سایر النقاد العرب الشعراء في «  ولهذا �قول أحد النقاد: ،أو ما أطلقنا عل�ه وحدة البیت

منهجهم الذ� رسموه على قدس�ة منذ العصر الجاهلي، أو على نحو �قرب منه ف�انت 
عنایتهم �األجزاء، وتوثیB الصلة بینها أكثر من عنایتهم �النظر إلى وحدة العمل الفني 

إن الشاعر الشعبي �حاول أن یوفر حسن  ، هذا من ناح�ة ومن ناح�ة أخرI، 2» �القصیدة
التلقي لشعره، ألنه یدر�، و�عرف حالة الناس �ع�ش بینهم و�خاطبهم، و�وجه لهم شعره، لذلك 

  3.�عرف �یف یخاطبهم، و�یف یبدأ و�ختم
یولون اهتماما خاصا �الفواتح  ،نحس �أن الشعراء ،وحین نتأمل هذه النصوص الشعر�ة

وختم قصائدهم لكي  ،ر�ة، مما �ستلزم أخذ الح�طة في استهاللهموالخواتم في قصائدهم الشع
   .یتجنبوا أس�اب الفشل
للشعر العرEي     ،تعبر عن مدI مسایرة الشعر الشعبي ،ستهالل�ةالفهذه الظاهرة ا

یؤثر في  ،ومقتضى الحال، وأحوال المخاطبین ،الفص�ح، وألن مراعاة العرف الشعر� 
�شوقهم إلى السماع، و�دعوهم إلى اإلصغاء إلى ما �عد المطلع و  ،و�ثیر انت�اههم ،السامعین

د و فإن ور  ،أخرI  هذه من ناح�ة، ومن ناح�ة، 1مما یوفر للقصیدة أس�اب النجاح والرواج
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الذ� یر�د أن یثبت رجولته،  ،��شف عن نفس�ة العرEي المسلم األنوف ،الحس الدیني والفخر
، »أناه«له وترحاله، مما یؤد� �ه إلى إبرازه وفروسیته ألن البدو� یتعرض للمصاعب في ح

التي تبرر وجوده، وتبلور ��انه، وEخاصة �النس�ة للشعر الثور� التحرر� الذ� » األنا« هذه
یبرهن على الصراع الدائر في أرض الجزائر، وعلى شراسة الفعل االستعمار�،وعلى المقاومة 

  خر، ورفع الروح المعنو�ة للمقاومة.الصابرة الشجاعة، مما �قتضي إث�ات الذات أمام اآل
فتعود في أساسها إلى  ،وأما الش�وI والتبرم من مصاعب الح�اة، وأش�ال المصاعب 

، ألن الشاعر  من جهة أخرI  ٕالى حالة االستعمار، وتصرفاتهو الحالة البیئ�ة من جهة، 
من خالل  دقیB المالحظة، مما یجعل المظاهر اإلنسان�ة تتبلور في ذهنه، ف�حاول حساس،

الش�وI إبرازها وأما الح�مة فهي الح�اة، وٕاحدI مظاهر التأمل في الكون والوجود، والسلوك 
ال�شر�، مما یجعلها مطلعا للقصائد التأمل�ة في حالة الثورة، واالستغراب�ة من تصرفات 

ر یلتجئ إلیها الشاع ،الخونة، ورمزا خوفا من االستعمار وأذنا�ه، فهي روح تأول�ة إ�مائ�ة
  إذا �ان موضوع الشاعر �حتاج ذلك. ،الستحضار أذهان المستمعین بتر�یز �بیر

َهمٌّ تحرر�  ،ألّن هّم الشاعر ،ماعدا الغزل الس�اسي التحرر�  ،أما الغزلي فهو قلیل
  �ا .هإنساني رسالي، ول�س َهمÉا عبث�ا ال

سلسلي للثورة في ولعل أهم ما �الحP على مسیرة هذه الفواتح، أنها تسیر وفB المنهج الت
مما یدل على أن المدونة  ،ع الفخر�ة الثور�ةلالجزائر إذ تكثر الفواتح الدین�ة، وتلیها المطا

 ا�ان ،أ� إن قاموس الشاعر الشعبي، وEناء القصیدة الشعب�ة.تزخر �الشعر ما�عد الثورة 
 ا�حت، وتطور طا�ع دیني  وافي البدء ذ اإذ �ان، وفB المراحل الس�اس�ة في الجزائر ان�سیر 

  الف�ر الس�اسي التحرر�. ینإلى النضال�ة الس�اس�ة، و�عدها إلى اإلشادة الس�اس�ة حامل
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   مثلة للفواتح الدین�ة:ألوهذه �عض ا

  �ســـــــــــــم هللا مجهـــــــــــــور فـــــــــــــي یـــــــــــــد� القـــــــــــــوال
ــــــى النبـــــــــي خـــــــــاتم األرســـــــــال    صـــــــــلى هللا علـــ

  

ـــدوا القوالـــــــــــــــــــــــــــــــــــــة    ـــــــــــرت مایبــــــــــــــــــــــــــــــــــ   خیــــــــــــــــــــــــــ
ــــــــــد اســــــــــــــم ال�ســــــــــــــمالة    1أســــــــــــــمو �ــــــــــــــأتي �عــــ

  

   :و�ذلك 
ــــــــــــــي صـــــــــــــــــــــــــــــــلیت  ـــــــــــــــــــــــــــى  النبـــــــــــــــــ ــــم هللا بـــــــــــــــــــــــــــــــدیت وعلــــ   �ســـــــــــــــــــــــــــ

ـــ�اح البیـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــت نبینـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــا دمحم  ـــــــید� مصــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ   2ســــــــــــــــــــــــــــــــــ
  

  :وأ�ضا 
ــم هللا وســــــــــــــــــالمي تكــــــــــــــــــرار    نبــــــــــــــــــدI �ســــــــــــــــ
ـــــــــــالقي عــــــــــــــالم لســــــــــــــرار   نطلــــــــــــــب رEــــــــــــــي خـــ

  

  ن�تـــــــــب عـــــــــن وطنـــــــــي العـــــــــالي فـــــــــي شـــــــــانو   
   3دهر�ــــــــــــــة مــــــــــــــن غیــــــــــــــر لرEــــــــــــــي ســــــــــــــ�حانو

  

   :و�قول الشاعر
  �اســــــــــــــــــم المالــــــــــــــــــك واحــــــــــــــــــد هللا الج�ــــــــــــــــــار 

ـــــــــــــــى الهـــــــــــــــاد� بول ـــــالة عل   نـــــــــــــــوارو الصــــــــــ
ــــــــــــن النظــــــــــــرة راه وحشــــــــــــه عــــــــــــن جــــــــــــار   ز�

  

  قدرت رEي تفتح ال�اب المقفول  
  وعده صادق صاحب العلم المنزول
   4صالته تبر� �ل مسقوم و معلول

  

  :�ضاأو 
ــــــــــــــــدا �ســــــــــــــــــــــم هللا موالنــــــــــــــــــــــا الجلیــــــــــــــــــــــل   نبــــــ
  ونصـــــــلي علــــــــى الرســــــــول صــــــــاحب جبر�ــــــــل 

  

ـــــــــــــــي القیــــــــــــــــــــــوم الواحــــــــــــــــــــــد القهــــــــــــــــــــــار      الحـــــــ
ــــــــــار ــــــــــة واألهــــــــــل واألصــــــــــحاب االخ�    1والذر�
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  ك :و�ذل

  الفواتح الفخر�ة: 

  عند الصالح بدر� في قصیدته نوفمبر 
  �ا نوفــمــبر فیـــــك مبــــــدا مــــن لخـــــ�ار

  اثل فیـــــك �ا شــــــارق لنـــــوارواش نمـــــ

  �ا عــــــز المضــــیوم في لیـــــالت أعســـار

  ما ر�نـــــــاش امثــیل قــــــــدرك في لقطــار
  

  أو خــــــیرك عنـــا فـــــاق لفضـــــي واعبـــارو  

  �ا نوفـــــــمبر بیــــــــــــك مجــــد اللـــي ســارو

  اللـــي احقـــــــر شـــــــــاوا أقحـارو�ا ف�ــــــاك 

  2و ا�عزمــــــك شبـــــــــــان �الفخـــــرة ســــــارو
  

 

  :في قصیدته " ل�ارح والیوم"  ،وقول الشاعر �شیر مسعود� 

ـــــــــــــــــــهم تعتمــــــــــــــــــد ـــــــــــــــــــال عنـــ ـــــــــــــــــــبت رجــــــ ــ   أنجـــ

ـــــــــــان الرجـــــــــــــــل أســـــــــــــــد ـــــــــــرة سنیـــــــــــــــــــــــن �ـــــــــ   مــــــ

ـــــــــــــــة أو وأش تطلـ   ـــــــــــــــب رجــــــــــــــال�ــــــــــــــل مرحلـ   ـ

ــــــــــــعش وراه مـــــــــــا �ســـــــــــلم محـــــــــــال   1مـــــــــــا یـــرجــ

                                                           

 .�سید� خالد 14/05/2011 ،مقابلة مع الشاعر بتار�خ - 1

 .�2008شیر مسعود� بن أحمد، من درة القوافي للملحون األوالفي،  - 2

 .2012أفر�ل  15 بتار�خ،�شیر مسعود�، mcadrar@live.comالبر�د اإللكتروني،  - 1

ــد الواحـــــــد اللـــــــي مـــــــا ینســـــــى    �ســـــــم الحـــــ

ـــــــي هـــــــي خرســـــــى  ــمو نســـــــتعین ملل   �ســـــ

  شــــــــــــــــــــ�اطین الجــــــــــــــــــــن و ال�الئســــــــــــــــــــى

  �حفظنــــــــا حفــــــــ�P مــــــــن هــــــــذا الو�ســــــــى 

  یلهمنــــــــــــي �ــــــــــــالم صــــــــــــایب للساســــــــــــى 

  الشــــــــــــعب الكــــــــــــر�م منــــــــــــي ذ البوســــــــــــى

ـــــــــي هـــــــــذ القصـــــــــى  ــــــــتعین ف   �ســـــــــمو نسـ
  

ــــوك و جم�ــــــــــــــــع الر�ــــــــــــــــاس    ــــــــــــــــك الملــــــــــــ   مل�

  و نتعـــــــــــود مـــــــــــا الناطقـــــــــــة شـــــــــــر الخنـــــــــــاس 

  لحاســــــــدةو القلــــــــب انحــــــــاس و العوصــــــــات ا

  او ینصـــــرنا او عالخاف�ـــــا همـــــس الوســـــواس 

ـــــــــــــــــــــاص  ــــــــــــــــــــال القن�   و المـــــــــــــــــــــوثقفین و رجـ

  بلســـــــــان الح�مـــــــــة قـــــــــولي مثـــــــــل رصـــــــــاص

ــــــارود للشــــــــــــــــارة ق�ــــــــــــــــاس    1و �المــــــــــــــــي �ــــــــــ
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   ":شهادة"في قصیدته  ،وقول الشاعر �شیر مسعود�

ـــــــــول الــــــــد�ار ـــــــــي فــــــــي حـ ـــ ـــــــــت مدحـ   جبــ
ــــــــــخر و افتخـــــــــار ــــــــــز و فـ ــمة عـــ ــــــــ   ب�صـــ

  

ــــل خــــــــــــــــلوا �ـــــــــه الجـــــــــرة   ــــــــــول و فعـــــــــــ   قــ
  1و نیــــــــــــــــــف عـــــــــــــــــالي الطیــــــــــــــــنة حـــــــــــرة

  

  :في قصیدته " یوم النصر" ،بد الرحمان قاسموقول الشاعر ع
ــــــــــبدر �ـــــــــانواره ـــي الـــــــــــــــــ   هلـــــــــل عنـــــــــا �ــــــ

  هـــــــــو الضــــــــــرEة القاضــــــــــ�ة للكــــــــــــــــــــــــــفار

ــــــــع ابنــــــــــــــــــــــــــــــــــــواره   2فــــــــــــــتح عنــــــــــــــا �ر�Eــــــ
 

ــــــــــــرار  ـــوفمبر عـــــــــــز االحـــــــــــــــ   مرح�ـــــــــــا نــــــــ

ــــــــوار ـــــــا ثــــــــــــــــ ـــــــا � ـــــــوم اســـــــعید لین   هـــــــذا ی

ــــــه االنتصـــــــــــــــــــار ــــــوم  ��ــــــون �   هــــــذا الی
 

  :الفواتح الغزل*ة 

   ":�حال القول علیها"في قصیدته  ،قول الشاعر �شیر مسعود�
  جبـــــت الـــقول علیها في د التنظام
  و نـــورك مقــــــامها فیــــــنا �أنغام
  مـــن بـــعد حب هللا و الرسول مقام

  

  ا فـي د الكلمةنرســــــم لك أنعـــــاته  
  ما نقــــارن �حبــــــها جـــــاء فالقمة
  3حبــــــــك لألیـــــمان مـــــعلم فاألمة

  

   ":متولع �الغال�ة"وقوله في قصیدته 
Bو تعل Bأنــا قلبـــي راد و عشـــــ  

Bطــول �سّ�ح بإسمـــها و ب�ه �عّش  
  

  و تولــــع �الغال�ة و عــزم و �غاها  

  1أوصافها و حولي بهاهاو یتأمـــل ف
  

                                                           

 .�س�رة ،بـسید� خالد، 2012ما�  30المهنة فالح، أخذنا عنه القصیدة  بتار�خ  ،1945الراو� مرغاد دمحم الصالح، من موالید  - 1

 .2012أفر�ل  15 ،بتار�خ،�شیر مسعود� mcadrar@live.comالبر�د اإللكتروني  - 2

 .نفسه - 3

 .نفسه - 1
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  �الحب �غمره وله �عصر قل�ه تشوقا للحر�ة: اً وجاء اإلستهالل في قصیدة من "هواك" مفعم
ـــــــبي د المــــــرة ـــــــر قلـــ ـــــــب عصــــ   ّحــــــر الحــ
  هیــــــــض غـــــرام قدیـــــــــم نطـــــف �ـــــا حســـــره
ــــــــداو� �یـــــــــــتي مـــــــن د العـــــــــصرة   أش یـــ

  

  جـــرI سیـــــــــله واد و لبـات أف�ار�   
  ي تف�ـــرت أذ�ـارها و قر�ت سوار� �

  1غیر نـــشوفك زاه�ة �ا ضــوء �صار� 
  

   :في قصیدته "روح ور�اح" ،و�قول عبد هللا برم�ي
ــــــــاحْ  ـــــــْة َلْلَمـ ـــــــا َز�َن ـــــــْك ْغــــــــَراْم َ� ـــــــْت  ِف�   ِمَی

ـــــــــــْم وَراحْ   ــــــــــا َسْهــ ــــــــــْك َالْح ِفَ� ــــــــــاَمْن ُحَ� �َ  
  

  
  

ــــــــانٌ  ــــــــْن ْیَ� ــــــــْن َالْنَســــــــاء َوْ� و   َ�اَوْحــــــــَدْك  َوْ�
                                                                   2وـــــــــوتسمر في  وسـC قلبي  �محان

  :�ضا في قصیدته "نشوة حب" أو�قول 
  برم�ـــي وعشـــت وطــني ف الـدَّ مْ 

  م اللـــي �نـت صبي فحجــــرأما نتلم 
  وم اللي �نت صغیر في راسي نرسم  

  ــر �النشیـــــد لتـزایـر نقسم ونجهــــ
  

حب لوطن و�ابر�Eه                                                                    قـلبيوفي   
نــرضع لبن اما والوطـن محل�ه                                                                             

نعلیـــه                                                                   ونلــــون فعــالم وطني و 
   1واللي مات فداءلوطنوواش عل�ه

                                                                         
  ":ل�ك فخ�الي صورة  "في قصیدته ،و�قول مسعود� �شیر

  ـــبيساكني ملي �نت فسن صــــــــ

  نطف لي لجراح وجدد الكـــــــــــي
  2و سقاني ��سان لمرارة و الغــــــي

 

  هبهب ر�ح هواك و تحرك فحــــشا�ة 
  ه�ض ل�ا غرمك �ا د العظــــــــــــا�ة
  خالني فهواك سارح ف�ه دوایــــــــــة

 

                                                           

 .2015جانفي  03بتار�خ  هللا برم�ي، عبد abdalla.bermaki@gmail.comالبر�د اإللكتروني  -1
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  ":الجرح الناطB"و�قول في قصیدته 
  حب الغالیــــة لطـــــــم لي لكنان

  ت �ل طب حتى طب زمانقصد
  

  مــا عرفــــــت �ي عل�ه نحائل  
  مــا جـــــبرت لــــــدواه وسائل

  

  :وهذا المطلع مز�ح بین الفخر� الدیني
ـــــــــــــــــت لینـــــــــــــــــــــــــــــا   العـــــــــــــــــــــــــــــزة �اخـــــــــــــــــــــــــــــاوتي قمــــــــــــ
ــــــــنة ظهــــــــــــــــرت معجــــــــــــــــزات   �عــــــــــــــــد اثلثــــــــــــــــین ســــــــ
ـــــــــــــه تو�لنـــــــــــــــــــــــــــــــا ــــــــــــــــــــــــــر�م اعل�ــــــــــــــــــ   رEنـــــــــــــــــــــــــــــــا �ـــــ
ـــــــــــــا فـــــــــــــــي خیـــــــــــــــرات    1النصـــــــــــــــر مـــــــــــــــن هللا لحنــ

  

والتي اعتبرها الد�تور أحمد قنشو�ة تقلیدا بنائ�ا  ،مطالع�ما ورد في المدونة نوع من ال
وأمره بتبل�غ رسالة من الشاعر،  ،وهو مطلع مخاط�ة طائر الحمام ،عند شعراء سید� خالد

�فضح  ،یؤد� دوًرا تعبیرً�ا ،وقد ��ون هذا التف�یر �اإلضافة إلى وظ�فته البنائ�ة في القصیدة
أو  ،، ولهذا یلجأ إل�ه حین یتعلB األمر �محنة �عانیهاالجو النفسي الذ� �س�طر على الشاعر

والحزن وال��اء،  ،حنین إلى الوطن واألح�اب �فسد راحته، فیلوذ �الحمام على أنه رمز للحنین
  1»ولذلك فهو أحسن معّبر عن مشاعر المعاناة التي �عانیها الشعراء

  :في قصیدته  ،�قول دمحم ل�شاني

  ابن الدونان  فرخ الحمام اسعاني �حم�ك �ا
  2توصل ال�ا� الصحرا سلم على بوز�ان

  

   ":خیرة بن الدونان"في قصیدته  ،و�قول دمحم بن ق�طون 
                                                           

 .�108ة الجزائر�ة،صأحمد قنشو�ة،البناء الفني في القصیدة الشعب- 1

1 c ،دار ال�الغ، الجزائر ،B37، ص 2001، 1دمحم االمین بلغیث، تار�خ الجزائر المعاصر دراسات ووثائ. 

 .78حمد عاشور، دیوان الشاعر دمحم بن ق�طون، صأ - 2
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ـــــــــــــني ــــــــــــي ظـــــــــــــــــــ ــــــــــــك ف ــــــــــــالزرق �حم� �  
  لـــــــــــــــــــوالدة لشـــــــــــــــــــراف �عدونــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــي
ــــــــــــــطار   �امضـــــــــــــنوني واه خـــــــــــــف اشــــــــــــــ

ـــامنش اطیـــــــــــــــــور س�فــــــــــــــــــ   ــــــــــــــــــــانيالتــــــــــــــ
ـــــــــــــ�ر ــــــــــــل واتبـــــــــــــــــ ــــــــــــي اللی   التــــــــــــزرش ف
ــــــــاع واتجینــــــــــــــــــــــــــــــــــي   1ســــــــــــلم عــــــــــــنهم قــــ

 

ـــــــــــــــــــــــــان  ـــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــن الدونـــــ ــــــــــــرة ب ــــــــــــ   خی
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــوان ــــــــــــــــــــــد�ش ذا العنــــــــــــــــــ   تــــــــــــــ
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ�ار ـــــــ ــــــــــــــــــك طــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــ   لكان

ــــــــــــاالك مـــــــــــــــــــــــن لطــــــــ   ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ�ار�ـــــــــــ
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــحذر ــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــاالك واستــــــــــــــــــــ   �ــــــــــــــ
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــر ـــــــــــــــــــاالك ال تعثـــــــــــــــــــــــ   �ــــــــــــــــــــ

 

  ":تف�رت أ�ام"في قصیدة �شیر مسعود�  ،�الش�وp  Iالمطلع الذ� یبتد 
  جیــت نــــعد أمجــادنا هاضت لجراح

  م�احسنـــــین مـــضت غصــبنا فیـها 
  

  
  

  و تفــــ�رت أیــام عــــشــنا مضیومین
  2و قــــتـــل أخـــیــــر أوالدنا المجهدین

  

   الخواتم:. 2
و�عدها  ستهالل والتخلص،الالشاعر الحاذق یجتهد في تحسین ا «�قول القاضي الجرجاني

ها حسن هي ما توفر فی ،فیرI �أن القصیدة الجیدة ،و�ؤ�ده ابن رشیB القیرواني 1»الخاتمة
 2» واشتملت على لطف الخروج ،الخواتم

وهذا ما جاء على لسان الد�تور  ،على تحدید شروc الخاتمة ،وقد اتفB النقاد العرب القدامى
�ما یناس�ه ساًرا في المد�ح  ،أن ��ون اإلختتام في �ل غرض « :�قوله ،یوسف حسین ��ار

لفP مستعذ�ا، والتألیف جزال متناس�ا وأن والتهاني ، وحز�نا  في الرثاء والتعاز�، وأن ��ون ال

                                                           

 .2012أفر�ل  15 خ،،بتار�mcadrar@live.com،البر�د اإللكتروني،�شیر مسعود�- 1

2 -  c، ة ، القاهرة�E48،دت ،ص 3القاضي الجرجاني ، الوساطة بین المتبني و خصومه، دار إح�اء الكتب العر . 

 .295ابن رشیB القیرواني، العمدة  ،ص  - 1

 .229یوسف حسن ��ار، بناء القصیدة في النقد العرEي القد�م ،ص  - 2
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وأدخل في المعنى الذ� قصد له الشاعر في نظمها، وأن  ،��ون أجود بیت  في القصیدة
 1»وأن ��ون تشبیها حسنا ،أو مثال سائرا ،یتضمن ح�مة

والصحراو�ة خصوصا ، توفرت لها جملة من الخصائص  ،والقصیدة الشعب�ة الجزائر�ة عموما
في م�انة أصیلة، وابنة العصر الذ� رأت ف�ه النور؛ ألنها ولدت من رحم واقع التي جعلتها 

والثورة الجزائر�ة واقع فتح الشاعر عین�ه ف�ه، ف�انت قصیدته رحلة رسمت حدود  ،الصحراء
صراع الجزائر�ین مع المستعمر، ف�انت تجرEة إنسان�ة مجسدا  تلك الح�اة؛ �ف�ره وأحاس�سه،

  ثي �الم�تسب.راوالو   الثور�،یتعانB فیها المقدس �
سواء أكان دعاء  ،ولعل الف�ر الدیني هو السائد، والمس�طر على خواتم القصیدة الشعب�ة

  في قصیدته "نوفمبر": ،في مثل قول صالح بدر� 

ــــــــــرار ــــــــــداء لبـــ ــــــــــي الشهــ ــــــــــا رEـــ ــــــــــم یـــــــــــ   ارحـــ

ــــــــــا ــــــــــك المختـــــــ ـــــاه نبیــــــ ـــــ ــــــــــي بجـــــــ   ر�ـــــــــا رEــــــ
  

ـــــــــــــو زارو   ـــــــــــــي هــــــــــ ـــــــــــــام و اللــــــــ ـــــــــــــاه المــــقــــ   بجــ
ـــــــــــــل مـــــــــــــاكر وام�ــــــــــــــارو   2ذهـــــــــــــــب عنـــــــــــــــا �ـ

  

  في قصیدته " سالك المرهون ": ،وقول دمحم بلخیر

  :اصالح ذات البین"في قصیدته " ،وقول الشاعر حو�لي مزروع
ـــم هذا القول �أحســـــــــــــــــــــــن ما قلـنا   �ا من قاضك حال وطنــي قول آمین    نختــ

                                                           

 .�سید� خالد 14/05/2011مقابلة مع الشاعر بتار�خ  - 1

 .138أحمد حمد�، دیوان الشعر الشعبي شعر الثورة المسلحة، ص- 2

 .01/12/2014بتار�خ ،حو�لي مزروع   mezrouahouili123@gmail.comالبر�د اإللكتروني: 1

  بجـــــــــــاه الرســـــــــــول و صـــــــــــحابو لبـــــــــــرار
ـــــدار  ـــــك وهـــــذا ال ــــي مـــــن هـــــول د�   تنجینـ
  اغفـــــــــر �ـــــــــا غفـــــــــار لجم�ـــــــــع الحضـــــــــار

  

ـــــهبـــــو��ر    ـــــي مصـــــدق �   الصـــــدیB و الل
  دنبــــــــــي راه �ثیــــــــــر �اســــــــــر ماتحصــــــــــ�ه 
  و النــــــــــــــــــاظم االشــــــــــــــــــعار و لوالد�ــــــــــــــــــه 

  

  1فرج �ا رEي على من ضاقت �ه
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  و الســــالم على إمام المرسلــــــــیـــــــــــــــــن    لصـــــالة على أحمــــــــــــد مولى السنةو ا

  1و الحمــــــد d رب العـــــالمیــــــــــــــــــــــــــــــــــن    و اآلل و األصحاب و اللي نصحونا

   :ء الشاملبهذا الدعا 54لیلة نوفمبر قصیدته  ،و�ختم لعمارة الحاج

  �حمینا و�عنا الرب الجـــــــــــــــواد 

  2یرحم رEي �ل من عاش الجهــــــاد
 

  و النصـــــــــر حل�فنــــــــــا �ـــــــــاذن الـــــــــــــــــــــودود 

ـــــــــــــــــود ــــــــــد و الخلـــــــــــــــ   وللشــــــــــــــــهداء المجــــــ
 

  في قصیدته "الجزائر": ،و�قول دحمان بلخیر� 

ــــــوا   مـــــن فضـــــل الوهـــــاب یخضـــــار جنانـــ

ـــــــــه �ســـــــــ ــــــــــواو المســـــــــتقبل ف�   عد انسانــــــــــ

ـــــــــــــوا ــــــــــــا قرآنـــــــــــــ ــا رفعن ــــــــــــا ��مــــــــــ   و یرفعن

ــــــــــوا   3و الفـــــــــردوس حنـــــــــا برEـــــــــي س�انـــــــــ
 

ــــــــــقم    یجعـــــــــل  وطنـــــــــي ذا احوالـــــــــوا تســــــــ

ـــــــــــم ــــــر مــــــــــع النعــــــــــــــــ   ��ثــــــــــر لینــــــــــا الخیــــ

  ینصـــــر امتنـــــا علـــــى الحلـــــف الغاشـــــــــــــم

ـــــــــــــــم ــــــــــــومن و المسلـــــــــــــ   هللا ینجــــــــــــــي المــ
 

  من مثل قوله: ،أو �ان �الصالة على رسول هللا ملسو هيلع هللا ىلص

  �1الصالة على النبي صاحب الفل هدام الطغ�ان

  في قصیدته "رجال الثورة " : ،وقول برمة عبد القادر

  �اســــــــمك �ــــــــا غفــــــــار 
  

  صلي علـى المختـار   
  

   2و اصـــــــــــــــحابو عشـــــــــــــــرة     طــــــــه بولنوار  
  

  3 :و�قول التومي سعیدان

                                                           

 ،�سید� خالد. 2012ما�  30الراو�: مرغاد دمحم صالح،أخذنا عنه القصیدة  - 1

 .50ب، وذاني بوداود، موسوعة األدب الشعبي شعر األطلس الصحراو�، صبراه�م شعیإبر�همات ع�سى،  - 2

  .37ص ، تومي سعیدان، مغذ� األرواح ومسلي األش�اح - 3

 .64برمة عبد القادر، الكنز المدفون في الشعر الملحون، ص - 1

  .55ص  ،تومي سعیدان، مغذ� األرواح ومسلي األش�اح - 2

 .95شعر الثورة المسلحة، ص  أحمد حمد�، دیوان الشعر الشعبي - 3
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  صـــــــلوا علـــــــى شـــــــف�ع الشـــــــجعاني صـــــــلوا
  الوثاني وا ـــــــــــــــــــــــهدم �املین   و الرسل 

  

 

ــــــــــــــــة الكامـــــــــــــــــــــــــــل    رســـــــــــــــــــــــــــولنا دمحم بواللـــــــــــ

  حـــرروا األمـــم مـــن األوهـــام ضـــر  عاضـــل
 

  :في قصیدته "الثورة الشعب�ة" ،أو بتسب�ح وحمد في مثل قول الساسي بن براه�م حماد�

رEما " هفي قصیدت ،اد�ة في ص�غة وصا�ا، من مثل قول بز�ز �ادرأو �انت دین�ة إرش

   ":الماضي �المستقبل
ـــــــي و ارEطـــــــــــــوا �الســـــــــــــتقبل    شـــــــــــــد الماضــــــ
  و اعتصــــــــــــــــــم �ـــــــــــــــــــاd عنـــــــــــــــــــه تتو�ـــــــــــــــــــل 
ــولي �الصــــــــــالة علــــــــــى الرســــــــــل    نخــــــــــتم قــــــــ

  

  و الــــــــــــدن�ا راهــــــــــــا اســــــــــــوا�ع �الــــــــــــداالت   
  هـــــــو قـــــــادر یرفعـــــــك ألعلـــــــى الـــــــدرجات 

   1دمحم عل�ــــــــــــــــــــــه الــــــــــــــــــــــف الصــــــــــــــــــــــلوات
  

  تومي سعیدان:وقول ال

  أوص��م �الرجوع إلى الحجرات أمعنها

  و �حرم العداوة و ال�غضاء ��رهها  
 

*  

*  
 

  إن القرآن یوصي �المح�ة و الت�صر

  2و ی�شر �الفردوس لمن �ه عمل و تعبر
 

المتلقین إلى نها�ة القصیدة  54في قصیدته ثورة نوفمبر  ،وقد ین�ه الشاعر لعمارة الحاج

  ل :�أن �قو  ،بلفP واضح

ـــــــــــــن ال�شـــــــــــــرة  ـــــــــــــى ز�    1والســــــــــــــــــــالم عل�ــــــــــــــــــــه نبینــــــــــــــــــــا المختــــــــــــــــــــار    نخـــــــــــــتم �الصـــــــــــــالة عل
                                                           

 147أعمال المهرجان الوطني الثاني للشعر الشعبي واألغن�ة البدو�ة، ص - 1

  .27ص  التومي سعد�ان ، دیوان مغذ� األرواح ومسلي األش�اح، - 1

 �سید� خالد وال�ة �س�رة.، 14/05/2013بتار�خ  ،لقاء مع الشاعر - 2

  لج�اراالظالم   على    قهار   اكبر و هللا 

  المدینة   مولى هللا  عبد   ابن �صالة نبینا 
  و یرضى على االصحاب اهل ال�شایر ساهر

  �صالة النبي اطیب االذ�ار الغنا� ینهى �المه   
الف صالة عل�ه االة ان یرضى علینا و یرضى 

  على االصحاب طول اللیل في نومي حایر نخمم 
  

  1عن الثوار اهل الجزایر
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  :�ما ختم الشاعر الشعبي سعیدان قصیدته من أجلك �ا وطني (فاتح نوفمبر) �ح�مة 
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــر ـــــومي ســــــــــــــــــــــــــــــــــــــــعیدان �شــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــهد وٕا�عب   التـــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ــــــــــــــــــــــــــاني ـــــــــــــــــهد عین ــــــي تحققــــــــــــــــــــــــــت تشـــــــــ ــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــداف الل   االهــ
ـــــــــــــا نحضـــــــــــــــــــــــــــــــــر  ـــــــــــــــــــــــــاد �لنــــــــــــــــــــ   فـــــــــــــــــــــــــــــــــي یـــــــــــــــــــــــــــــــــوم الم�عــــــــ
ـــــــــد المیزانــــــــــــــــــــــــــــــــــي ـــــــــــــــــــــاب عنـــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــاب او لعقـــــــــــــ   او لحســـــ

                            *     *     *  
ـــرح وا��بــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــر ـــــــــر �فـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــي دار الخیـــــــــــــــــــــــــــــــــ   الـــــــــــــــــــــــــــــــــ
ــــاور طـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــه النبــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــي العـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــدناني    واجــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ــــــح متحیـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــر  ـــــــــــــــر �ضـــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــي دار الشــــــــــــــــــــــــ   واللــــــــــــــــــــ
ـــا�م غر��ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة الشـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ�طاني  ـــــــــروا هــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ   ف�ــــــــــــــــــــــــــــــــ

                            *     *     *  
  

رها من دون غی ،وتمیزت �ه القصیدة الشعب�ة ،وهناك تقلید أوجده الشاعر الشعبي

 ،وتار�خ وم�ان قوله لهذه القصیدة ،ونس�ه ،ث�ات اسمهإالقصائد، حیث �حرص الشاعر على 

أن انتقالها شفاها عن طر�B  ،ألنه یدرك تمام اإلدراك ،و�أنه بهذا یوثB القصیدة و�ؤرخها

  قد �ض�ع نسبتها له : ،الروا�ة

  ":ال�ارح والیوم " ومن ذلك ما اختتم �ه الشاعر مسعود� قصیدته 
  رEــــي تحمــــــــي الجزایــــــــر مــــن شـــــر الغـــــد
ـــــــاظم و ألــــــي نشــــــد ـــــــب النـــــ ـــ   و غفــــــر ذن

ــــــن تســـــعة رEـــــي نحمـــــد ــــــة و عشر�ــ   س�عـ

  ألفـــــین و طنـــــاعش �الصـــــالة علـــــى دمحم
  

  و حضــــي صــــف أوالد مــــن �یــــد ألغــــال  

ــــــــب لقـــــــوال ــــــــیر مـــــــن رتــ   مســـــــعود� �شـــ

  �ــــــــي تمــــــــــــت أبیــــــــــــــــاتها قبـــــــــــل الـــــــــزوال

  1ضعـــــــیف تفصـــــالنخـــــــــتم هـــــاد القـــــول 
  

                                                                                                                                                                                     

 .2008في للملحون األوالفي، �شیر مسعود� بن أحمد، من درة القوا - 1

 وال�ة �س�رة.، �سید� خالد 14/05/2013بتار�خ  ،لقاء مع الشاعر - 1



 

270 

   ": الوطن والثورة"في قصیدته  ،و�قول لعمارة الحاج
  شــــــــــفینا �ــــــــــاذن هللا صــــــــــاحب الفضــــــــــل 
  مـــــــــن نظـــــــــم لب�ـــــــــات فـــــــــي قولـــــــــو قلـــــــــل 
  ســــــــید� خالــــــــد راحتـــــــــي عــــــــز المتـــــــــرل

  

ـــــــــــالل      و الحمــــــــــد ال�ــــــــــه رEــــــــــي ذو الجـــــــ
  بـــــــن لعمـــــــارة الحـــــــاج رتـــــــب ذا المــــــــــقال 

ــــــه انــــــــسال ــــــر ذاك وطنــــــي ف�    1و الجزای
  

  :في آخر قصیدته " ثمن�ة ما� " ،ل مسعود�و�قو 

ـــــــــــة أدرار ــــم فأولــــــــــــــــف فوالیــــ   الناظــــــــــــــ
  یــوم ثمانـــــــ�ة مــــــــا� �ح�ــي لألصــغار 
ـــین و ستـــــــــة بــــــــــعد طلــــوع لفجــــار   ألفـــــ

  

ـــــــیت تح�ــــــر   ـــــــشیر لــــــو �غـــــ   مســــــعود� بــ
ــــــــعاود ��ـــــــرر ــــــــان و یـ ــجلها فألذهـــ ــــــ   �ســ

ــــالت سی ــــدنا �ـــاه تضـــ�رنختمـــت �صــ   2ــ
  

  في قصیدته " الملحة الكبرI ": ،و�قول عیواج عبد الحمید

  و�قول  مسعود� أ�ضا :
ـــــي �صــــدق ـــــمها مــــن أولــــف رجـ   ناظـــ

ـــــة یولــ ـــــیو �مــــل فیهــــا و غلــــB خمســ   ــ
Bو �صــــــــالة الرســــول نخــــتم و نّعشــــ  

  

ــــــــاها   ــــــــلمته وفـ ــــعود� �شـــــــیر �ــــ ــــ   مســـ
ـــــة قلتهــــا للــــي یهواهــــا ـــــن و ثمنیــ ــ   ألفیـ
  2داوم عنــــــــها تز�ـــد لحســـناتك فنماهـــا

  

                                                           

 .�15شیر مسعود� بن أحمد، من درة القوافي للملحون األوالفي، ص - 1

 .21/06/2013بتار�خ ،الراو�: زالقي عبد ال�اسC أخذنا منه القصیدة �عین االحجل وال�ة المسیلة  - 2

 .2012أفر�ل  15 ،بتار�خ،�شیر مسعود�، mcadrar@live.com:اإللكترونيالبر�د - 1

 .01/12/2014،بتار�خ،حو�لي مزروع  ، Mezrouahouili123@gmail.comي:البر�د اإللكترون - 2

ـــــة    و لـــــي جـــــاب القـــــول مـــــن اهـــــل القمن
ـــــة هـــــي �ـــــالد� و الســـــ�نة    عـــــین الحجل

  

ــدة عیـــــــواج فـــــــي وطنـــــــو فرحـــــــان    ـــــ   أحمی
   1لمســـــــــــــیلة والیتـــــــــــــي نـــــــــــــاس البرهـــــــــــــان
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والتي أجمع فیها جملة من تقالید خواتم  "نوفمبر"و�برع حو�لي مزروع في ختم قصیدته 
وصلى على الرسول  ،عب�ة فأدرج الدعاء والتوسل، واالستغفار، ثم عرف بنفسهالقصیدة الش

   .ملسو هيلع هللا ىلص

إال أن الف�ر  ،على الخواتم أ�ضا�قال  ،وما قیل على الفواتح من الناح�ة الدین�ة       
�ما أن هذه الخواتم قد تطول، وقد تقصر حسب      ،ثر س�طرة�ان أك ،الدیني في الخواتم

الموضوع، ووفقا للحالة النفس�ة للشاعر والواقع المع�ش، ومتطل�ات المجتمع الجزائر� 
  ألن الدعاء أساس الع�ادة. ،والصحراو� منه خصوصا عموما، 

خرجا أ� قد وفر أس�اب النجاح لقصیدته مطلعا، وم ،وعلى العموم فإن الشاعر الشعبي
من جهة، ووفB  ،افتتاحا، واختتاما، وفB العرف السائد في الشعر الشعبي الجزائر� 

من أهم أسرار نجاح  ،من جهة أخرI، ألن مراعاة مقتضى الحال ،مقتض�ات المسیرة الثور�ة
  القصیدة الشعب�ة.

  ا : التشVیل الفني للمفردة :لثثا

مل الشعر�ة،  والتنسیB بینها ال �عني التي ُتش�ل الج ،إن األلفا[ هي اللبنات األولى
مما یجعل النص الشعر�  ،وفB وحدة موس�ق�ة، وانفعال الموقف ،معین � سوI نظام لغو 

یجب « بناًء �ي ال ��ون ثو�ا مرقعا. ولذا �قول ابن ط�اط�ا -على األقل–متصل الحلقات 

                                                           

  .167ابن ط�اط�ا، ع�ار الشعر، تحقیB دمحم زغلول سالم، ص - 1

ــــــــــــهَدا   أْرَحــــــــــــْم َ�ــــــــــــا َرEِّــــــــــــي النَّــــــــــــاس الشُّ
  و ْغفــــــــْر نــــــــْب اللــــــــي ْ�تــــــــْب  لَقصــــــــیَدة 
  َنْخــــــــَتْم َهــــــــَذا الَقــــــــوْل عــــــــن�ْم �ــــــــا َســــــــاَدة 
Iــــــَد ــــــور الُه ــــــى أْحمــــــد ُن ــــــالة ْعَل   و الصَّ

  

ـــــــــــابر ِفالجنَّـــــــــــة و ْنُعو      مهـــــــــــا َوْعـــــــــــْد الصَّ
ــــــــافْر  ــــــــرك َغ ــــــــاِتBْ األْرَواْح ال َغْی ــــــــا َع �َ  
ــــاعْر  ــــْوْل الشَّ ــــْب الَق ــــْزُروْع ْحــــَوْ�لي َ�ات   َم
  1َرُســـــــــوْل هللا َشـــــــــاِرْق النُّـــــــــوْر الَطـــــــــاهْر 
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ودقة معاٍن  ،فا[و جزالة أل ،وفصاحة ،وحسنا ،��لمة واحدة نسجا ،أن تكون القصیدة �لها
  .1»وصواب تألیف

          رغم ما یرمي إل�ه الناقد من الوحدة العضو�ة للنص ،وحین نستشهد بهذا القول
لمرزوقي اوفB عمود الشعر  ،وشروc المفردة في الشعر الفص�ح، وشعر�تها العر�Eة التقلید�ة

عما في  –ف�ما نعلم–تلفبن�ة المفردة في لغة الشعر الملحون ال تخ«إال أن ذلك �عود إلى أن
لغة الشعر الُمَعَرْب؛ إنها على وجه العموم، األجزاء المش�لة للغة المستعملة، �الفعل واالسم 

 ،وما إلى ذلك، و�ذلك ما �سمى استخدامها؛ إما بز�ادة أو حذف ،والحرف ،والظرف ،والصفة

  .2» أو مد، أو عدم تقید �القواعد اللغو�ة المع�ار�ة  ،أو قلب
الشعبي ولید بیئته، ومثقف مح�طه، ولذلك فإن اللغة التي �ستخدمها فهي  عرفالشا

  .3معجمه الذهني، الذ� �مثل ثروته المفردات�ة المخزنة في الراسخمخزونه اللغو� التلقائي 
التي تخلفها األلفا[  ،فمهمة األدیب الناجح أن �عمل على تحط�م االرت�اطات العامة«

إلى س�اق لغو� مليء �اإل�حاءات  ،یخرج عن الس�اق المألوفالتي یخلقها المجتمع، وأن 
 .1»الجدیدة 

عل لوالعادات والتقالید اللغو�ة السائدة في مح�طه الضیB، ومح�طه العام و  ،وفB العرف

ول�س من إنتاج  ،هذا ما جعل الشعر الشعبي یتناسب ومسماه، فهو من إنتاج العامة
      تتمتع �ه في مستواها؛ إذ هي التي أنشأته ،�ةالخاصة، فهو غذاء روحي للجماهیر الشعب

  .2وأنشدته
                                                           

  .�43وح، الخصائص الش�ل�ة للشعر الملحون الصوفي في شمال الغرب الجزائر�، صعبد الحB زر - 1

  .42صنفسه،   - 2

3 -c،ة�E19ص 1،1979دمحم ز�ي العشماو�، قضا�ا النقد األدبي بین القد�م والحدیث،دار النهضة العر  

نوفمبر  21الى 17من  ،الشعبي واألغن�ة البدو�ة ، األغواc : سالم العلو�، أصالة الشعر الشعبي، أعمال المهرجان الوطني الثاني للشعرأنظر - 1
  .26ص ،1999

  .62ص : بر�همات ع�سى، الشعر الشعبي حصن الهو�ة،أنظر - 2
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 التي یتعهدها �ل من المداح ،هي ذاكرة الشعب الح�ة الشفو�ة «ولغة الشعر الشعبي
  .1»وفي �ل عید ،وعند �ل مناس�ة ،ح�اء في �ل سوق إلوالقوال، والراو�ة �السقي وا

ذلك طر�قة تعبیر، فلكل وضع وٕانما هي � ،وذلك ألن اللغة ل�ست وسیلة تعبیر وحسب
تحاكي ما هو �ائن، فإن الشعر  ،اجتماعي لغته، وٕاذا �انت لغة الشعر القد�م وصف�ة التعبیر

یجتهد في أن �ستبدل بلغة التعبیر لغة الخلB، فل�س الشاعر الشخص الذ� لد�ه  ،الجدید
كلمة في ذاتها ألن شعر�ة ال2شيء ل�عبر عنه، بل الشخص الذ� یخلB أش�اءه �طر�قة جدیدة 

أ� البناء والتش�یل، ألن الكلمة هي بن�ة  ،أو أن الشعر ��من في عالقة الكلمة لما یجاورها
وهوائ�اته، فهو یوجهها من الداخل، و�حس  ومالقطه ،الّنص، فهي استطاالت لحواس الشاعر

  .1ال ��اد �ع�ه ی�سC عمله على العالم ،و�جسدها وهو محاc بجسد لفظي ،بها �ما �حس

  فما هي التش�الت الفن�ة للغة الشاعر الشعبي الصحراو� ؟ ،وٕاذا �ان األمر �ذلك
التي التزمها  ،قبل اإلجا�ة على هذا السؤال یجب أن نحدد أوال لغة الشعر الشعبي

  الشاعر  الشعبي ، ونبین مدI التزامه �اللغة الشعب�ة الشعر�ة.

�م�ن  ،مالحظات أساس�ةیخرج �عدة  ،إن المتأمل للغة الشاعر في هذه النصوص
  :استخراجها من النصوص التال�ة

  : "عهد نوفمبر"�قول الشاعر حسان درنون في قصیدته  -1
ـــــــــــات االشـــــــــــعار  ـــــــــــار�خ اب� ـــــــــــا ت ـــــــــــب �   اكت

  عــــــــــــن شــــــــــــعبي ال�طــــــــــــل اتخــــــــــــذ القــــــــــــرار

  قـــــــرن و نصـــــــف �ثیـــــــر عنـــــــا االســـــــتعمار 

ـــــــــــــزول    ـــــــــــــدم ذ�ـــــــــــــرI ال ت   و ســـــــــــــجل �ال
  �ـــــــــارض الجزائـــــــــر مـــــــــا ی�قـــــــــى مـــــــــذلول 
ـــــیف الغمــــــــود حــــــــاب اال مســــــــلول    و الســـ

                                                           

  .19ص ،c1 ،1972 ،بیروت ،زمن الشعر، دار العودة : أدون�س،أنظر - 1

    .1981تشر�ن األول، دمشB، ،126:خلیل الموسى، في لغة الشعر الحدیث، مجلة الموقف األدبي، العددأنظر - 2

  .10ص     

 .76نسمات من الصحراء، ص ،حسان درنون  - 1
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ــــــــــــــــوار و احــــــــــــــــرا ر ــــــدین ث ــــــــــ   ��ــــــــــــــــون �ای
  لیلــــــــــــــــــة نــــــــــــــــــوفمبر ســــــــــــــــــمعنا التك�ــــــــــــــــــار 

ـــــــــــي قمـــــــــــة االوراس  اول  ـــــــــــارف ـــــــــــة ن   طلق
ـــــــــــر رفعـــــــــــــــت الشـــــــــــــــعار    جبهـــــــــــــــة التحر�ــــ
  مـــــــــــــــــن ســـــــــــــــــواحلنا لجنـــــــــــــــــوب الهقـــــــــــــــــار 
  و ثورتنـــــــــا شـــــــــاعت فـــــــــي �ـــــــــل االقطـــــــــار 

  صار  دار و و التار�خ ما ینسى �ل ما 

  و الثع�ـــــــــــــان الوEـــــــــــــد یتخـــــــــــــ�C مقتـــــــــــــول 
  مــــــــن الهــــــــول و جــــــــ�ش فرنســــــــا �صــــــــ�ح 

  و الثــــــــورة انــــــــدلعت اصــــــــحارI و تلــــــــول 
  و ج�شـــــها القـــــوI فـــــوق ارضـــــو �صـــــول 
ــــــــدوا رجعنــــــــــــــاه مفعــــــــــــــول    مســــــــــــــتقبل لعــــــ
  و لــــــــو ح�یــــــــت عنهــــــــا �المــــــــي �طــــــــول 

  1هالقول في  �تب  و  و الشاعر نظم 
  

إذا لم یتأمله جیدا �أنه نص شعبي، إذ هو عرEي  –فهذا النَّص ال �م�ن أن �ظن أحٌد 

وهناك نصوص  ،ولكنه من حیث النطB یتغیر دون تغیر المعاني فص�ح من حیث الرسم،

  مالئي والنطB معا .إلأخرI عر�Eة النطB، ولكن ستجد فیها تعبیرا في الرسم ا
  في الغزل الس�اسي، متغزال �الحر�ة: ،�قول الشاعر سعیدان -2

  خــــــــــدك مرجان عقیB زادنـي األهـوال و األهـوال
  لحجه خالC بنعمـــــــــــــــــــان�اسمین و ورد اوفل و ا

  اسنانك تمبر وعاج صـانعــــــــــــو راجــل من ف�اللي
  ال تلقى مثلـــــــــــــــــــــه في األسواق ال یت�اع �میزان
  ر�قــك عسل النحلــــــــــــــــــــة هللا حني �ا زهوة �الي
  من أن ضقتوا ما صبـــــــرت عنو و أنا عطشان

  ما بیـــــــــــــــــــا �ــرشي مغرقتـني �یف السفالي أنا
  لكن ب�ا ض�قـــــــــــــــــه أتز�د تق�ضني في األكنان
  �ا فومها �اd ساولونــــــــــــــــــــــــي و أنغیــد أحــوالي

                                                           

  .36ص التومي سعیدان،مغذ� األرواح ومسلي األش�اح،- 1
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  1ذا الطفلة تستهل ذا الكالم و اال قولــــــــي بهتان      
  �م�ن أن �الحP ما �أتي : ،Bفالمتأمل في النص الساب

إذ اللغة معجم�ة،  ،غة عر�Eة فص�حة لوال رسم �عض الكلماتلالنّص أقرب ما��ون ب -أ
التي  ،ما عدا �عض الكلمات ،نحو�ة، صرف�ة، خاضعة للقواعد المتعارف علیها عموما

.Iتختلف من حیث الرسم �ما سنر  
م موقع �ل من المبتدأ والخبر في فالجمل التال�ة إسم�ة، تتكون من مبتدأ وخبر مع لزو 

ترتیب الجملة [خدك مرجان، خدك عقیB، خدك �اسمین، خدك ورد، خدك فل، اسنانك تمبر، 

  أسنانك عاج، ر�قك عسل، ذا الطفلة  تستهل ... الخ.

تلتزم ترتیب عناصر الجملة من فعل فاعل ومفعول  ،الجمل األخرI فهي فعل�ة اوأم

  » ال تلقى مثله، تق�ضني في األكنان ، قولي بهتان ...الخزادني األهوال، «  .�ه...الخ
نالحP �عض األلفا[ التي تلونت �البیئة، أ� هي ألفا[ لها سمات المحل�ة من  -ب

  مثل [صانعو: صانعها ، ضقتو أ� ذاقها ، عنُّو أ� عنه ، ب�َّا = بي ، ذا= هذه = ذه... 

تكون ال تنتمي إلى لغة قر�ش، قد  ،ومثل هذه األلفا[ ع�ارة عن لهجة عر�Eة أصیلة

  ألنها لغة الرحل والعرEان، وغیرهم من س�ان البواد�،  إذ �م�ن اعت�ارها لغة أصیلة.

یبن المفردة  �1م�ن حصر �عض حاالت التغایر والتمایز ،سلفنا في فصل سابBأو�ما 
  2من خالل هذه المدونة في هذه األمثلة : ،القرش�ة، والمفردة الشعب�ة في الجزائر

  االستغناء عن نطB �عض الحروف األصیلة : -1

  حذف الهمزة �عد المد –أ 

                                                           

 �ما تم تفصیل هذا التمایز من خالل فصل سابB في ال�حث.  *

  شعر الملحون الصوفي في �تا�ه الخصائص الش�ل�ة لل :معظم هذه المالحظات أشار إلیها،عبد الحB ز�وح، أنظر -1

  ، وما �عدها . 43شمال الغرب الجزائر�، ص   

 .50برمة عبد القادر ،الكنز المدفون في الشعر الملحون،ص – 2
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  االستغناءعن نطB التاء والهاء في آخر الكلمة من مثل[��ه،مره،جمره،نظره، الخ -ب

  :في قصیدته "شهر الشهداء" ،�قول برمة عبد القادر
ــــــما ال مــــــــــــــــا یثن�ــــــــــــــــه    رافــــــــــــــــع راســــــــــــــــو للســــــــــ

  

ــــــــــا أمــــــــــس �األمــــــــــان   ــــن جیتن ــــــــــا مــــــ    1أهــــــــــال �
  

  :"1961كتوEرأ 17ول عبد الحمید ع�ا�سة في قصیدته "حوادث �ار�س و�ق
ـــــــــــــــــي جملـــــــــــــــــــــــــــة   ـــــم الشـــــــــــــــــــــــــــعب فــــــــــ اتلــــــــــــــــــــــ

  

ـــــــى المذلــــــــــــــــــــــــــــــــــــة    ـــــــــــــــــوا علـــــــــــــــــــــــــــــ   �1حتجـــــــــــــــــــ
  

، "الذ�"إث�ات حرف الهمزة في غیر موضعه األصلي وEخاصة في اسم الموصول  -2

  للخاص والعام . �قول البرم�ي : "ألّلي"إذ ��ون 

ونجهـــــــــــــــــــــر �النشـــــــــــــــــــــید لتزایـــــــــــــــــــــر نقســـــــــــــــــــــم  
  

ـــــــــ   ــات فـــــــــداء لوطنـــــــــو واش أعل�ـــــــــهوالّل    2ي مـــــــ
  

»  ذا« إذ ترد دائما» الهاء«وعدم إث�ات حرف التنب�ه  ،تخفیف أسماء اإلشارة  -3
  .3وورودها  بهذه الص�غة لغة عر�Eة أصیلة

  

  

  ":صالح ذات البین"إفي قصیدته  ،�قول الشاعر حو�لي مزروع
ــــــــــــــــدعوة منــــــــــــــــا  ـــاب ذا ال ـــــــــــــــل �ــــــــــــــــا وهـــــــــــــ   اقبـ

  

ـــــــــــــــــــي البـــــــــــــــــــین   ـــــــــــــــــــا نتصـــــــــــــــــــالحو ف    4واجعلن
  

            منه تص�ح َمنُّو، قلب الهاء المتصلة �عد حرف الجر إلى واو مثل: -4
  عنه= َعنُّو... الخ  و�ذلك من الظروف من مثل قبله= قبلو، �عده= �عدو،...

  "البواز�د" :�قول الشاعر أحمد سعدون في قصیدته
                                                           

 .483عبد الحمید ع�ا�سة،الشعر الملحون،ص - 3

 .2015جانفي  03بتار�خ  ،عبد هللا برم�ي  il.comAbdallah.bermaki@gmaالبر�د اإللكتروني:  - 4

  .416ص ، 1981               ،ناصف ال�ازجي ، العرف الطیب في شرح دیوان أبي الطیب ، دار بیروت للط�اعة و النشر :أنظر -5
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ــــاك عنـــــــــــــــــو یتكبـــــــــــــــــوا  ــــــــــــي ینـــــــــــــــــدهم �ـــــــــــــ   أللـــــ
  

ــــــــــیهم �ــــــــــاب   ـــــــــن جــــــــــا ل ــــــــــدم محــــــــــال مـ    1ماین
  

وEخاصة �عد حرف النداء �ا: �قوله: �الح�اب،  ،التعر�ف» ال« ف َأِلف حذ -5

�الخاوة،...الخ  وتحذف ألف أنا = نا �ما تحذف هذه األلف من �عض الكلمات تخفیف من 

  مثل : القبر= لقبر، الحرب =لحرب...الخ.

  ":�ا وطني عل�ك نظمت األشعار" ،�قول الشاعر دمحم بن جد�ة

ــــــــــــــــــــا غال�ــــــــــــــــــــــا أم الثــــــــــــــــــــــوار   �ــــــــــــــــــــــالجزایر �ــ
  

   1أول رصاصــــــــــــة انطلقــــــــــــت مــــــــــــن لـــــــــــــوراس  
  

ولكنها على وجه القطع  ،أو تحلیلها ،من الصعب وصفها« وعموما إن هذه اللغة 

  2».ل�ست عام�ة، وعلى أساس الترج�ح فصحى راعت السهولة في إنشاءها 

إذ تت�این فیها طر�قة نطB  ،ال تتفB في نطقها مع لغة مَضر ،غیر أنها فصحى خاصة

           3أو تأخیرها ،أو تقد�مها ،�اختصار الحروف أو إبدالها �غیرها ،ات، وتغیر األلفا[األصو 

  

  

  وهذا ما نراه في هذا النص الثاني: 

                                                           

 .29دمحم بن جد�ة ،الكنز الم�نون في الشعر الملحون،ص - 1

ائص الشـ�ل�ة للشـعر الملحـون الصـوفي، ص عبد الحB زر�وخ، الخصـ:، وأنظر81، األدب الشعبي العرEي، مفهومه ومضمونه، صيمحمود ذهن - 1

19.  

  .20ص ،: عبد الحB زر�وح، الخصائص الش�ل�ة للشعر الملحون الصوفيأنظر - 2

  .المیلي: هو م�ارك المیلي أحد أعضاء جمع�ة العلماء المسلمین  - *
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  �ـــا خـــاوتي جـــاء للصـــحرة  *المیلـــي 
  ســـول فـــي األغـــواc �عطـــوك المـــارة 
ـــــــــــا لخــــــــــــــاوة صــــــــــــــ�اره  ـــ   العلمــــــــــــــاء �
  اللــي یتــ�عهم  ال یخــاف الصمصــاره

 

*  

*  

*  

* 

  فـــــــــــــي وســـــــــــــC الرمـــــــــــــال ازرع الرحمـــــــــــــة 
ـــن مـــــــرة حـــــــارEوه أهـــــــل األمـــــــوال   و�ـــــــم مــــ
ــــــــــدروس خـــــــــــــالو المنـــــــــــــوال    أعطـــــــــــــاو الـــ

 1القتال في  یخافوا   ال رEي  خافوا 

والتي تنسحب على  ،التي تالحP على هذه األب�ات ،لعل المالحظة التر�یب�ة األولى
 ،لفعل واحد أ� استخدام فاعلین»أكلوني البراغیث« لتجاء إلى لغةإلالعرف الشعر� الشعبي، ا

  وهذه لغة عر�Eة، ومن ذلك قول الشاعر:

وه�ذا  إذ الواو ضمیر في محل رفع فاعل وأهل فاعل أ�ضا،» حارEوه أهل األموال« 

» نصروه الناس، والعلم رفعوه المجاهدین« فإننا نجد في لغة الشاعر الشعبي مثل هذه الص�غ
وله: المجاهدین، رفعا ونص�ا وقد ال تنصرف �عض الكلمات، وال تخضع لقوانین النحو �ق

أ� إنَّ الكلمة تلزم حالة واحدة، ومثل هذه �م�ن ق�اسا أن ��ون لغة عر�Eة �ما في  .وجرا
  �ما هو مشهور لدI النحاة. ،إعراب المثنى في �عض اللغات العر�Eة

  التعر�ف الشمس�ة وه�ذا. "أل"التعر�ف القمر�ة، ونطB ألف" ال ""ألف "�ما �الحP حذف

إن الشاعر الشعبي �ش�ل لغته وفB العرف اللغو�  ،ماسبB �م�ن القول من خالل

تكمن في تأثیره في متلق�ه،  ،ألن �الغة الشعر ،ول�س وفB اللغة العر�Eة المع�ار�ة ،العامي

  .1ومدI مطا�قته لمقتضى حالهم

�ش�ل مفرداته وفB التش�یل العرفي لبیئته، هذا العرف الذ� صار  -إذن –فالشاعر

لمن یتقن استخدام تلك اللغة ، ولذا قال العالمة عبد الرحمان بن  ،له جمال�اته الشعر�ةقانونا 

لمن خالC لغة �االستعمال  الكثیر، والتخاطب بها  -ملكة الجمال�ة - إنما تحصل« خلدون: 

وال  ،مع أصحابها حتى تحصل له الملكة، فال األندلسي �شعر ب�الغة الشعر المغرEي

                                                           

  .105ص ،التومي سعیدان، مغذ� األرواح مسلي األش�اح  - 1

  .22ئص الش�ل�ة للشعر الملحون الصوفي في شمال الغرب الجزائر�، ص: عبد الحB زر�وح، الخصاأنظر - 1
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الشعر األندلسي، وال المشرقي یتذوق �الغة شعر األندلسي والمغرEي  المغرEي یدرك �الغة
 .1»ألن �ل واحد من هؤالء عارف ب�الغة لغته، وذائB حسنات الشعر لدI بني جلدته

یخضع لمعاییر اللغة المحل�ة الشعب�ة الصحراو�ة،  ،إن تش�یل المفردة في هذه األشعار
غة المع�ار�ة لغة القرآن الكر�م، أو ما �سمیها و�قترب في �ثیر من الحاالت إلى معاییر الل

فهو ینتقي  ،أو الم�تو�ة، وذلك ألن الشاعر ابن بیئته أو المدرس�ة، ،ال�عض اللغة الرسم�ة
و�ش�ل بها قصیدته، هذا من جهة ومن جهة أخرI،  جمال�ات هذه اللغة الموروثة شفو�ا،

     االسم�ة، اسم�ة، والفعل�ة فعل�ة،     فهذه اللغة تلتزم الس�اق المعرفي المتداول، فالجملة 
والفاعل هو الفاعل، والمفعول �ه هو المفعول �ه. وه�ذا ولكن یختلف ح�ُم الكلمات من 

بل �أتي مجزوًما مخالفا القاعدة التي �قول  ،حیث اإلعراب، إذ ال �أتي الفاعل مثال مرفوعا
وألن البدو� یلتجئ إلى  ،�Eة المع�ار�ةفي اللغة العر  ،وال جر في األفعال ،ال جزم في األسماء

الساكن أكثر من المتحرك حین �ستخدم النحو العرفي؛ إال أن الترتیب الس�اقي للجملة ی�قى 
�ستغل �ل إم�ان�ات اللغة  ،هو �ما في اللغة المع�ار�ة؛ ألن العمل األدبي بناء لغو� 

لقصیدة؛ ولذلك �ش�ل الشاعر تلك الموس�ق�ة والتصور�ة واإل�حائ�ة لهذه اللغة التي قیلت بها ا
العالقة اللغو�ة في نسB خاص، أو هیئة خاصة، و�صدق هذا على الع�ارات والتراكیب 

    1.والرموز والصور وما إلى ذلك
وٕا�قاعه  والتش�یل الموس�قي ،وهذا ما �م�ن استنتاجه أ�ضا حین ندرس الصورة الشعر�ة

  انون الشعر الشعبي.لهذا األشعار، إذ البیئة هي التي تتح�م في ق
  
  
  

                                                           

  .790مقدمة، صالعبد الرحمن بن خلدون،  - 1

  .  91، ص 1997قراءة الشعر، دار غر�ب للط�اعة والنشر والتوز�ع، القاهرة، : محمود الر�Eعي، أنظر- 1
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  الصورة الشعر�ة:  -را(عا

 Iمن حیث أصالة العمل األدبي ،الصورة من أهم العناصر التي تمیُز قصیدًة عن أخر 
وتقرEه من عالم الفنون الجمیلة، ولذلك قال عبد الرحمن بن خلدون معرفا الشعر �أنه  

  .1»والرو�  زاء صنعته في الوزن المفصل �أج واألوصاف،الكالم البل�غ المبني على االستعارة «
ولذا �ان الخ�ال أّول�ا قبل �ل العناصر  ،إذ یرI �أن الشعر�ة تبنى على الخ�ال الخالق

.Iالم��ان���ة األخر  
یوحي �أن الصورة عمل تخییلي        ،الشعر التعر�ف من حیث عناصر وهذا

ة والكون والوجود �قوم �ه الشاعر، و�لتقC أجزاءها من الح�ا ،تصور�، ذهني أو حدسي
ن هذه الصورة، وEذلك فعمل الشاعر أش�ه ما ��ون �عمل الرسام، وأ�عد ما ��ون  �انتقاء ل��وِّ

            التعني من الناح�ة الفن�ة "Image"عن عمل المصور الفوتوغرافي، ألن الصورة 
وانز�احات،  بإ�حاءات ،والشعر�ة صورًة طبB األصل للواقع ؛ وٕانما هي إعادة تش�یل الواقع

�سعى الشاعر ألن ��ون « ومعنى المعنى وظالل معاني المعنى، ولذلك تعط�ك المعنى،
 1»ون�ضه و�صماته، وEذلك تكون �شفا نفس�ا لشيء جدید ول�س معرفة المعروف ،فیها دمه

حیث قال: إن الصورة الشعر�ة من أهم ما �حقB خاص�ة  ،ولعل هذا ما ذهب إل�ه أحد النقاد

�ًة تنفعل لها الحواس انفعاال، إجماًال الّشْعِر و  هي أن تجعل المعاني المجردة امتثاالت َعْینِّ

  .2وٕابداًعا، وتأثیًرا یهز النفس
الشعر ما « حین قال عن تعر�ف الشعر:  ،وهذا ما حاول ابن رشیB القیرواني إرساءه

لك فإنه لقائله فضل اشتمل على المثل السائر، واالستعارة الرائعة والتشب�ه الواقع، وما سوI ذ

                                                           

  .1104ص، 1960 ،بیروت ،الكتاب اللبنانيخلدون، تار�خ العالمة ابن خلدون، منشورات دار ن بن اعبد الرحم- 1

  .432، ص1،1985، بیروت، c، دار الغرب اإلسالمياتجاهاته وخصائصه الفن�ة ،دمحم ناصر، الشعر الجزائر� الحدیث - 1

  .35، ص1968مارس ،135العدد ،عبد الرحمن بدو�، الصورة الشعر�ة عند سانت جون بر�س، مجلة المجلة - 2
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وضرب من النسیج   الشعر صناعة« :الجاحP حین قال ه. وهو ما اهتدI إل�ه قبل1» الوزن 

  .2» وجنس من التصو�ر

ال تخرج عن �ونها: االستعارة              ،إال أن الصورة عند هؤالء النقاد العرب

اللة على �ل ماله صلة واألوصاف الجمیلة، والتشب�ه الواقع، وهي استعماالت للد الرائعة،

 في نقل ف�رته وعاطفته إلى قرائه أو سامع�ه ،�التعبیر الحسي، وهي وسیلة الشاعر واألدیب

 Iقدرتها على تأد�ة هذه المهمة، ومد Iتناسب بین حالة الفنان الو�قاس نجاح الصورة في مد

قتها �الش�ل وعال و�ل ذلك ألن القدماء یهتمون �الصورة 3الداخل�ة وما �صوره في الخارج

والمضمون، ووظ�فتها المتمثلة في إلحاق ناقص ��امل في وجه الش�ه تدل�ال على مهارة 

   1 .و األ�عاد بین عناصرها ،الشاعر وEراعته،  في مراعاته قوانین النسب

القائم على قوة التر�یز، ونفاذ  ،نوع من الكشف أو االن�شاف« وٕانما الصورة الشعر�ة

كه، أو نادًرا ما ندر�ه، ومن هنا تكون الهزة المفاجئة ادر إا لم �سبB لنا التي تدرك م ،ال�صیرة

؛ أ� إن 2»التي تصنعها الصورُة، وتكون حالة االرت�اح، والتوازن التي تدر�نا �عد قراءتها

الصورة الشعر�ة؛ هي عمل�ة تحقB االندماج بین الشعور والالشعور والتوافB بین الوحدة 

 ،وال التف�یر العلمي ،، ألنهاال تخضع لمنطB الواقع الماد�3ألدبيوالتنوع في خلB العمل ا

إلى أقصى حد مم�ن، وتؤلف منها صورة واحدة  ،ألنها تؤلف بین أطراف مت�اعدة في الحس

  . 4جدیدة في طب�عتها وسماتها عن العناصر التي تكونت منها
                                                           

  .122ي، العمدة،صالقیروان Bابن رشی - 1

  .131ص،3،1948، جط�عة القاهرةمرون ومصطفى ال�الي الحلبي، االجاحP، الحیوان، تحقیB عبد السالم ه - 2

  .51، ص1982 ،عمان ،: عبد الفتاح نافع، الصورة في شعر �شار، دار الف�رأنظر - 3

  .100ص،2000، 1س��ولوج�ة الشعر، عالم الكتاب، بیروت،cدمحم طه عصر،  :أنظر - 1

  .33، ص1981،مصر ،المعارف دمحم َحَسْن عبد هللا، الصورة والبناء الشعر�، م�ت�ة الدراسة األدب�ة، دار - 2

  .67: نفسه، صأنظر - 3

  .228ص ،1دار الوفاء للط�ع والتوز�ع، مصر، c سید قطب ح�اته وأد�ه،ین، : عبد ال�اقي دمحم حسأنظر - 4
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ثم تعید ترتیبها  ،ادتفرق العناصر وتنشر المو  ،فالصورة الشعر�ة تتألف من قوI داخل�ة 
من  �طل علینا«  :أو �ما قال د� لو�س عنها 1وتر�یبها في قالب خاص جدید متحد منسجم

  .2» مرآة ال ترI فیها الح�اة الكثیر من وجهها، ولكنها تدرك الحق�قة عفو�ا
إن الصورة الشعر�ة؛ هي تجرEة في ص�غة لفظ�ة �قدم الشاعر بها         ،وعموما

مما ترك أثرا في  ،، وعفو�ة االنسجام الخ�الي والعاطفياالنطالقتجرEته �حر�ة ف�رته، مصوًرا 

  �شحناتها العاطف�ة، وٕا�حاءاتها النفس�ة، مما ی�عث على المتعة واإلحساس �الجمال.ي المتلق

یجد أن الشاعر الشعبي الصحراو� �حسن التصو�ر     ،لنصوص المدونةلوالمتأمل 

صوًرا من جهة، ومن جهة  هذه الصورة الشعر�ة إل�صال معان�الفني، إذ �عتمد على تنو�ع ه
وEیئته العر�Eة  ،أخرI لتشخ�ص �عض التصرفات، والقضا�ا الوطن�ة، بخ�ال مستمد من ثقافته

  اإلسالم�ة.
  و�م�ن أن نصنف هذه الصورة الشعر�ة إلى:

  غ ومن ذلك وسیلة للرسم واإل�حاء، واإل�ال،التي تعتمد التشب�ه البل�غ الصورة ال(الغ*ة: - أ
  :قول الشاعر 

ــــــي األهــــــــــــــوال و األهــــــــــــــوال    خــــــــــــــدك مرجــــــــــــــان عقیــــــــــــــB زادنــــــــ

ـــه خـــــــــــــــــالC بنعمــــــــــــــــــان    �اســـــــــــــــــمین و ورد اوفـــــــــــــــــل و الحجــــــــــــــ

ـــنانك تمبـــــــــــر و عـــــــــــاج صـــــــــــانعو راجـــــــــــل مـــــــــــن ف�اللـــــــــــي    اســــــــ

ــــــــــــــــزان ـــواق ال یت�ــــــــــــــــاع �می ــــــــــــــــي األســـــــــــــ ــــــــــــــه ف ــ   ال تلقــــــــــــــــى مثل

ــــــل النحلــــــــــــــة هللا حنــــــــــــــي �ــــــــــــــا زهــــــــــــــوة �ــــــــــــــالي     ر�قــــــــــــــك عســــــــ

ـــــــ ـــــــو و أن ــــقتوا مـــــــا صـــــــبرت عن ـــــــوم أن ضـــ    1ا عطشـــــــانمـــــــن ی
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فهذه الصور، خدك مرجان، خدك عقیB، خدك �اسمین، خدك ورد أسنانك نمیر،أسنانك 

وهي صور وصف�ة  عاج...ر�قك عسل... الخ.صور �الغ�ة متداولة عند العامة والخاصة،

توحي �المعنى التصو�ر� ال�الغي، وتز�ده جماال، والشاعر �عتمد �ثیرا على مثل هذه  ،حس�ة
فیها على التشب�ه البل�غ، سواء بإث�ات المش�ه والمش�ه �ه، أم بإث�ات  الصور التي یتكئ

المش�ه وعطف المش�ه �ه عل�ه بواسطة حرف العطف، وتكرار الضمیر �ما في المثال 
  السابB أو �ما في الصورة ال�الغ�ة التي تعتمد: التشب�ه، أوالكنا�ة أو االستعارة قول الشاعر:

  هـــــــــا �ـــــــــل ألـــــــــواننـــــــــار المحنـــــــــة �ـــــــــي صـــــــــهد اآلخـــــــــرة فی
  و بلــــــــوا شــــــــاطت راهــــــــي تمــــــــزق الــــــــداخل مــــــــا یبــــــــرI لــــــــي 
ــــــــاو�لي مــــــــــــــن األمحــــــــــــــان  ــــــ ــــــــــــــا �الســــــــــــــموم �   یــــــــــــــتخلC ما�
  خـــــــایف تشــــــــفى الخلــــــــوق أیز�ــــــــد ��ثــــــــر قــــــــالوا لــــــــي قــــــــالي 

  1و أنولــــو فــــي تقصــــیر األعصــــاص �ــــل اخــــر قــــال ألــــوان
  

والتي  »�ي« تشب�ه بواسطة أداة التشب�ه» نار المحنه �ي صهد االخره«:نالحP قوله
  في مواضع قلة  من مثل:» مثل«وقد �ستعمل  ،مثل، والتي �ستخدمها الشاعر ��ثرة ىتغن

ـــــال ســــــــــا�قا یـــــــــوم الفقــــــــــد   ســـــــــعدان قــــ
 

*  
 

ـــــــود ـــــــا جن ـــــــل ذا � ــــوا رجـــــــال مث   2ال تنســـ
 

أو  ،ال ��ون إال في القصائد التي تغلب غلیها اللغة الفصحى» مثل« إال أن استخدام 
ف الس�راني، �ي الش�طاني، �یف من مثل قوله: �ی »�ي«و »�یف« داةألا �ستخدم

  .3الصمصار
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هذه الكلمة  "یلوا "و "و�لوا شاطت: "وأما االستعارة �ما في األب�ات السا�قة، مثل قوله
التي �م�ن أن تكون عر�Eة من الش�اc، والتي تطلB على " شاطت"، و"و�حه "التي تعني

ودون شك  ،تراق والتبخرالتي تنطلB من القدر حین تفقد ماءها، وتبتدp في االح ،الرائحة
. وأضفى "شاطت " ورمز إلیها �شئ من لوازمها وهو ،�القدر، وحذف القدر "�الو" �أنه ش�َّه 

مما یوحي  ،على الصورة لونا من التفصیل والتنو�ع، والتسلسل المنطقي التفصیلي للتصو�ر
َطْت راهي و�لوا شَ « وحین یتأمل المرء قول الشاعر ،�معاناته، وحسن تصو�ر هذه الحالة

ُ�ِحسُّ بروعة » تمزق الداخل ما یبرI لي، یتخلC ما�ا �السموم �او�لي من األمحان....
الصورة المعنو�ة التي نقلها  الشاعر إلى صورة محسوسة حین تش�C حاله، وتتمزق من 
الداخل ألن ماء هذه الحال أو النفس المش�ه �القدر، اختلطت �السموم؛ مما یوحي �األلم 

ألن الش�اطان ��ون بتبخر الماء ول�س �اختالطه �مواد أخرI، وألن المسألة هي القاتل، 
احتراق في الصورة األولى، أما الصورة  الثان�ة التي ولدها الشاعر عنها، فهي صورة امتزاج 
ضدین في َحاِله، وانقلبت م�اهه إلى سم أفعى قاتلة؛ إذ ��ون االحتراق سب�ا من أس�اب 

حتى تص�ح سامة، قالتة؛ مما یوحي �األلم والعذاب، واإلحساس  التي تستمر ،معاناته
التي نقلها في هذه الصورة الداخل�ة. و�ل ذلك ألن الشاعر أطلB عنانه  ،�التجرEة الخارج�ة

للخ�ال، وهذه الصور ال تكون إال في الحاالت الوجدان�ة، التي یرسم فیها الشاعر معاناته، 
ُب في النص إلى ووجدان�اته ��ل صدق، وٕا�غال في ا لتصو�ر، فتتحول اللغة العاد�ة حین ُتَر�َّ

ولذلك تجد الشاعر �ستخدم المفردة الموح�ة لیرسم لها صورة موح�ة   ،شعاع�ةإلغة: إ�حائ�ة، 
  :مثل قوله عن ثورة المقراني  

  في جرجـرة مقـران فـرعس أهـل الفسـاد
 

*  
 

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاني ـــــــــــــــــــــــــــــــــــومهم �اال�مــــــ ــــــــــــــــــــ   1ق
 

عبي ، تعني أن الذ� قام �مثل هذا الحدث لم َیَذر لها عمB داللي ش "َفْرَعْس  "ف�لمة 

مترام�ة في �ل اتجاه؛ ففیها  ،من عدوه شیًئا فقد تر�ه شذر مدر، أو �أعجاز نخل خاو�ة
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وهذه الصور صور فائقة  ،والتشتیت ،والهوان ،الذل  التفر�B، وفیها الهز�مة، وفیها �ل ألوان
شاهداته في الواقع، ومن الح�م الشعب�ة و�عقد الجمال ألن الشاعر یلتقطها ببراعة فائقة من م

بینها أواصر تهز المتلقي من العمB، حین �حللها و�درك أثرها ف�ه مما یهزه، فینتشي �سحرها 
  ورؤI الشاعر.

إذ  یبدأ الشاعر �صورة  ،وتتوالد  نعني بها الصور التي تتناسب الّصور الشجر�ة : - ب
را�طا بین هذه الصور الفرع�ة �شحنات  ،أساس�ة، ثم �عرض صوًرا أخرI �طر�قة سر�عة
ة   �ل�ة ومثل هذه الصور نراها 1عاطف�ة مر�زة، لیبدع الشاعر مشهًدا أو صورة وEخاصَّ

  . 2في الغزل الس�اسي، حین �صف الحر�ة 
  وهي في الوقت نفسه تكثر في مجال الح�مة من مثل قوله:

ــــــــــي مــــــــــا یتف�ــــــــــر ــــــــى الل ــ   �ــــــــــا حصــــــــــراه عل

  ال �ف�ــــــــــــــــــــر فــــــــــــــــــــي حــــــــــــــــــــال و العــــــــــــــــــــار 
ــــــــــــل �حـــــــــــــدق �الجــــــــــــــار یـــــــــــــ   تعمم عـــــــــــــن �ـ

ـــف خشـــــــــــمه ف�ـــــــــــه العـــــــــــار    ال ید�ـــــــــــه النیــــــــ
ــــــــــاوه أهــــــــــــــل األف�ــــــــــــــار    ســــــــــــــوالن هللا �الخــــ
  نـــــــــــوع �عج�ـــــــــــك ف�رتـــــــــــه �یـــــــــــف الفقهـــــــــــار 
  و النـــــوع االخـــــر قصـــــتو �یـــــف لصمصـــــار 
ـــــــــــدینار  ــــــــــر الصـــــــــــورد� و ال ال ـــــــــــد غیـ   �عب

 ولد ابن آدم طینتو أصلـه فخــــــــــــــــــــــــــــــار

*  

*  

*  

*  

*  

*  

*  

*  

* 

  �فهــــــــــــــــــم الكــــــــــــــــــالم و ال المعــــــــــــــــــاني ال
  ال �قبــــــــــــــــــــل نصــــــــــــــــــــوح و ال رEــــــــــــــــــــاني 
ـــــــف الســـــــ�راني  ـــــــي األمـــــــور �ی ــر ف   �ف�ـــــ
  ا�ــــــال نصــــــحك غــــــارك �ــــــي الشــــــ�طاني 
ـــــــــي اإلنســـــــــاني  ـــــــــواع بن ـــــي ان ــــ   نظـــــــــروا ف
ــــــي القنــــــــدیل نــــــــور األذهــــــــاني    ضــــــــ�ه �ــ
  متحــــــــزم أعلــــــــى الشــــــــر عنــــــــد وجهــــــــاني
  فــــــــي أمــــــــر العصــــــــ�ان یخــــــــدم مجــــــــاني 

 3ة مخدوم خلـــــB الرحمنيـــوحل من 

ومثل هذه الصور المتناسلة عن طر�B العطف، هي صور جزئ�ة تتتا�ع، وفي تتا�عها 
ُن في األخیر الصور المر��ة من تلك األغصان. ز�ادة في المعنى،   والتخیل مما ُ�َ�وِّ
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وهي في الوقت نفسه تبنى على �عض الصور المتقابلة والمتضادة، أو ما�سم�ه ال�عض 

التي تجسد هذا الصراع المبني على  ،د دینام���ة الصور�صور اإلیجاب والسلب، مما یول

  تضاد الجمل في األب�ات السا�قة بهذه الطر�قة :

  ما�فهم الكالم  ≠اللي ما یتف�ر 

  ال �قبل نصوح و ال رEاني  ≠ال �ف�ر في حال الدن�ا و العار
  إف�ر في األمر �یف الس�راني  ≠ما �حدق  �الجار 

  عار خشمه ف�ه ال ≠ال ید�ه النیف 
  غرَّك  �ي الش�طاني  ≠إ�ال نصحك 

�حیث لو حللنا الصور الكل�ة �عد تر�یبها(صورة الخونة، وأعداء الثورة الذین ال غیرة 
�ونت مشهًدا، تنمو  فهذه الصور المتوالدة، ،لهم على دینهم ووطنهم، ألن الش�طان فرخ فیهم)

فهو في األول ال �ف�ر " وطنخائن ال" صوره شیئا فشیئا، و�لما نمت ازدادت قتامه؛ صورة
یلقي الكالم على عواهنه، و�قبله دون  ،أ� إنه أبله ،وعدم تف�یره یؤد� إلى عدم فهم المعاني

معاٍن ف�ه؛ فهو إنسان جامد ال شخص�ة له، فهو إمَّعة، ثم تأتي الصورة الثان�ة إرو�ة أو 
أضافت التف�یر في الدن�ا،  ال �ف�ر في حال الدن�ا والعار؛ إذ ،لتفسر األولى وتز�دها إ�ضاحا

وما ینجر عنه من عار للذ� ال عقل له، وال �عمل ف�ره؛ ولذلك فهو یزداد جموًدا؛ إذ ال 
الذ� أحدقت �ه األهوال  ،یتقبل نص�حة العلماء الرEانیین، بل تراه غیر م�ال �حالة جاره

�ون �الس�یر، أ� والمصائب، رغم ما في الجار من وصا�ا رEَّان�ة؛ بل إنه إنسان أش�ه ما �
فاقد لعقله، ومروءته، وسمة العار تبدو على أنفه؛ و�ل ذلك ألن األنف من األنفة، والعزة، 

  وهو رمز الكرامة، ولهذا فهو أش�ه ما ��ون �الش�طان في نصائحه.
     :ثم �فصل هذه الصورة �قوله

ــد ابــــــن ادم طینتــــــوا أصــــــله فخــــــار    ولــــ
  واحــــد محمــــي ســــومتو تســــوI مل�ـــــار 

*  

*  

ــــــــB الرحمــــــــاني    مــــــــن وحلــــــــه مخــــــــدوم خل
  و األخــــــر فــــــي األســــــواق ب�عــــــو زهــــــداني 
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  الطیــر یهــرب مــن لح�ــار  �عینــي ر�ــت
  لغرEــــــــة �ــــــــالوا أنســــــــوره مــــــــن لك�ــــــــار 

 

*  

* 

ــارب الحقینــــــــــــــــه عینـــــــــــــــــاني    هــــــــــــــــو هـــــــــــــــ

ـــــــــان ن��ــــــــــــــي مقـــــــــــــــواني    1تــــــــــــــاخیر الزمـــــ
 

الجاني من الضح�ة  هروبإلى الصورة المقلو�ة، صورة  ،وEذلك �صل في األخیر
�فر من ضحیته طائر الح�ار، والغراب �أكل نسور ��ار...ومثل هذه الُعقاب یهرب و 

الصورناتج من ولوع الشاعر �التنافر بین عناصر الصورة، �حیث ��ون األثر النفسي ألحد 
وهذا التناقض من أهم العناصر المولدة ، طرفي الصورة مناقضا ألثر الطرف اآلخر

  .1لدینام���ة الصورة
دة الشعب�ة تعتمد في معضمها على الصورة ال�الغ�ة، وقد إن الصورة الشعر�ة للقصی

وهي صور مستمدة من الواقع المع�ش، ومن الثقافة ،تخرج أح�انا إلى صور المشاهد المتوالدة
العر�Eة اإلسالم�ة المحافظة، هذه البیئة التي �انت المرآة التي یلتقC منها الشاعر أف�اره 

وٕانما �حاول أن �ستثیرنا �اإلحساس، وما  ،افاوّص ل��ون صوره الشعر�ة، ألن الشاعر ل�س 
  �ضف�ه على صوره من أضواء وألوان. �قول مبرًزا تعلقه �الحر�ة، وٕاحساسه بها:  

ــــــــــــا عمــــــــــــده مــــــــــــالي  ــــــــــــا الكــــــــــــالم �ــــــــــــي أنعــــــــــــدل �   هــــــــــــدس ل�
ـــوم الفرقـــــــــــة راهـــــــــــوا أصـــــــــــعیب جرحنـــــــــــي فـــــــــــي لكنـــــــــــان    أو یــــــــ
ـــــــــي حـــــــــالي  ـــــــــي حـــــــــال حـــــــــالتي �ـــــــــا عمـــــــــدة ف ــــــــدم ف   عـــــــــدر عـ

ــــــــــــالو  ــــــــــــدة ق ــــــــــــا منــــــــــــان أو جــــــــــــرح الكب   ا أصــــــــــــعیب أســــــــــــترنا �
ــــــــــــــي �البوهــــــــــــــالي  ـــــــما ران ــــــــــــــع الســـــــ ـــدل �ــــــــــــــا راف ــــــــــــــف نعـــــــــــ   �ی
ــــــــــــــي غیــــــــــــــوان  ـــــــــــــى ل ـــد ال ناكــــــــــــــل أمــــــــــــــر�ض ال �حلـ ـــــــــــ   ال نرق
ــــــــــا خـــــــــــــاتم الـــــــــــــذهب قلبـــــــــــــي مـــــــــــــا یهـــــــــــــوالي    واش أنعـــــــــــــدل �ـــ
ــــــــــا �ــــــــــــــــا حنــــــــــــــــان  ـــــــــــــــانور القمــــــــــــــــر عطفهــــــ   غیــــــــــــــــر أنت�ــــــــــــــــا �ـ
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ــــــي �فـــــــــرج �رEـــــــــي و أهـــــــــوالي  ــــب طل�ـــــــــه فـــــــــي الـــــــــرب اللـــ   طالـــــ
ــــــــــا �ــــــــــــــــل ألــــــــــــــــوان ــــــــــــــــار المحنــــــــــــــــة �ــــــــــــــــي صــــــــــــــــهد فیهــــــ    1ن

  

  فهذه اللوحة الز�ت�ة �م�ن تفصیلها �التالي: 
وحشاشة  �أنه أصیبت �نانته، –�عد أن استدعى عقولنا –البدء أخبرنا الشاعرفي 

فؤاده، مما جعله ضع�فا َوِهًنا؛ و الضعف �سر� في جوارحه، و�بدو على مرآه، ثم یوضح لنا 
ولذلك �انت الجملة  ،محالةأ� قاتل ال  "؛وجرح الكبدة أصعیب"�أن هذه اإلصا�ة في �بده 

عائ�ة اال �ل ذلك ألن حالته وصلت إلى حدِّ االحتجاج  ،"استرنا  �ا منان"عتراض�ة الدُّ
ماء راني  "ف�انت الصورة الشعر�ة االحتجاج�ة  ،الوجود� رغم إ�مانه �یف نعدل �ا رافع السَّ

نه خرج من مرحلة أ� صورة المجنون الذ� ترفع عنه التكالیف، والمسؤول�ة أل "�البوهالي؟ 

وانعدمت ف�ه  والزمان إلى مرحلة الالَّعقل، ولذلك فقد انتفى عنده الم�ان، ،اإلنسان العاقل
وال  ،؛ فهو فاقد لإلحساس"ال نرقد، ال ناكل، امر�ض ال �حلى لي غیوان "غر�زة ال�شر فهو
�ة، رجائ�ة فهو في حاجة إلى جملة اعتراض�ة  أخرI ُدعائ "قلبي ما یهوالي "�حلو له شيء 

صهد اآلخرة فیها "!! ل�قرر �أنَّ هذه الحالة التي �ع�شها أش�ه ما تكون بـ"عطفها  �ا حنان "
و�خرجها ببنائه الف�ر� -و�حسها–ألن الشاعر �شاهد األش�اء "جح�م "فهي  "�ل ألوان
دI في النسیج الشعر� ألن الصورة الشعر�ة قادرة ،والروحي  ف��ون الخ�ال هو اللحمة والسُّ

على إثارة القارp وتعاطفه، عن طر�B االستمساك األمین �حق�قة الطب�عة، وقوة إثارة 
حول رؤ�ة مر�ز�ة یتحقB من خاللها  ،اإلحساس، حین تتوحد لتصنع عالمها الخاص الممیز

ما دام یتحرك في إطار الطب�عة  ،العالم الشعر� الخاص، القادر على حملنا معه إلى مستواه
  .1اإلنسان�ة
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حساس �التجرEة اإلو�جعلها تنمو، وتزداد إ�غاال في النفس، و  ،یولد الشاعر صوره ه�ذا

  مما �عمقها، و یجعلها أكثر إثارة، وٕادهاشا للمتلقي.

التي  ،ألن الشاعر حملنا إلى مستواه، وفرض علینا رؤ�ته الشعر�ة لهذه الحر�ة المفقودة
الوط�س، معر�ة التحرر من  و�أني �ه في معر�ة حام�ة ،"الكبد"أصیب من جراءها في 

ل ح�اته و��انه إلى ح�اة مجنون  ،االستعمار بل إلى من �صطلي �صهد      ،الذ� حوَّ
    �اٍد على صورته اً خارج� اً ، وعذا�اً داخل� اً جهنم، ف�انت صورة األلم والعذاب، والمعاناة ألم

ر �ان یتحسس وسحنته، واشتعال في صهد الح�اة، وأتون اآلخرة، و �ل ذلك ألن الشاع

  ولذا �قول:  ،نیران الثورة �أصا�عه

ــــا هللا نجنــــي مــــن  � Pــــو �ــــا حفــــ� ن��ــــي مــــن هــــذا الزمــــان قلبت

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ   البل�ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ـــــــرف ماصــــــــابر �الع�ــــــــاد ت��ــــــــي  �افــــــــاهم الحــــــــدیث �ــــــــان تعـ

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــي ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــب�ة ��ــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ   الصــــــــ

ــــم  ــــار� عل ــــه ق ــــا فق� ــــوا ل� ــــي ذا الزمــــان صــــعبت جیب ــــة ف التو�

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــوف�ة  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ   الصــــــــــــــــــــــــــــــــ

ینـــــا الحاســـــد ال تور�ـــــة ســـــر قل�ـــــك �قطعـــــك �ـــــي المـــــوس ینج

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــن البل�ــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ    1مـــــــــــــــــــــــــــ
  

فالشاعر أحس �الزمن، وما ف�ه من مصائب، هذه المصائب التي لم یجد لها شیبها 

 Iالتي جعلت الناس یتطایرون في الح�اة �تطایر ح�ات القمح في  "القل�ة"هذه "؛ القل�ة"سو
الطجین من شدة الحرارة، ألن االستعمار حّول أرض الجزائر إلى جح�م ، ولذا �انت الصورة 

    :تفسیر�ة األخرI ال
  �ان تعرف ما صایر �الع�اد، ت��ي الصب�هْ 
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من جراءالمحن، والمصائب  ،إذ الحالة النفس�ة واالجتماع�ة والس�اس�ة للشعب الجزائر� 
�حالة القل�ة في الطجین من جهة، ومن جهة أخرI فهي مزر�ة، ألن مناس�ة القصیدة تنبئ 

نة استشهاد �عض رواد الثورة وقوادها حتراق وسالإذ قیلت في سنوات الجمر وا ،بذلك
المشهور�ن؛ إذ �ان الشمال الجزائر� تحت الحصار، والشاعر یر�د أن یوصل إلى سمع 

التي ما تزال ش�ه مجهولة في �عض المناطB  ،الحاضر�ن ما أم�ن عن هذه الثورة
�م�ن أن نطلB علیها أ�ضا  ،الصحراو�ة، ومثل هذه الصور التي تتظافر لتكون مشهدا

  ."الصورة الرمز�ة"
وعمB الالشعور الجمعي  ،الشعبي من لغة المجتمع وتعابیره والتي �ستقیها الشاعر

  الذ� یتمیز �اإل�حاء، والرمز من ذلك قوله مبرًزا أثر الحر�ة:
  یــــــوم الفرقــــــة أصـــــــعیب زایــــــد �ـــــــواني 
ــــة �اخســـــــــه تقضـــــــــي االبـــــــــداني    الفرقـــــ

 

*  

*  

 

  نغــــس  أكنــــاني �اصــــالح قر�ــــب نهبــــل 
   �1المنشـــار و المناجـــل الكبـــده ق اتشـــر 

 

وهذه الح�اة جعلته  ،ففقدان الحر�ة أّدI �الشاعر إلى ح�اة صع�ة، ح�اة الذل والهوان
؛ألن فقدان الحر�ة �قرب "المهبول"في ح�اته، فإذا �ه أش�ه ما ��ون �المجنون  �الم�و� �النار

�ة في أعز اإلصاإلى حد الجسم، ألن اإلحساس �الحر�ة �ضاعف مرضه،  ىوغن من الموت،
�ا  "الموروث الشعبي هو الكل، ولذا �قال لألبناء الذ� یبدو في "الكبد"من الجسد وهو جزء 
ره الشاعر تفسیرا بدو�ا حین قال :"�بد� الفرقة " ، والكبد هو الح�اة ورمز الح�اة، ولذا فسَّ

ا المنظور أ� الفرقة، االفتراق، والهجر، هو الموت من هذ "أتشرق الكبده �المنشار والمناجل
  الشعبي الذ� یخاف من التشتت.

،    "الفرقه قاتله" والتي تدل على ،التي تكون الصورة الكل�ة ،لى هذه الصوراوه�ذا تتو 
اعر مراسیل الغزل رسالة:  مل الشَّ �ازرق الر�ش خف  "وافتقاد الحر�ة وسلبها موت، ولذلك �حَّ

                                                           

  .30ص  ،نفسه - 1
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على حمام القمر� إال أن یوصل آالمه ؛ ألنه في حالة الموت أو الغیبو�ة، وما "واد� عنواني
وهذا اللون من الصور نجدها عند الشعراء قبل الثورة التحر�ر�ة الكبرI،  ،وأحالمه، ومعاناته

  فقد أص�حت الصورة مأخوذة من الواقع الثور� التحرر�. ،أما �عد الثورة
لى التي تتكئ ع ،الصور الكالس���ة فإننا نجد عند الشاعر الشعبي ،وعلى العموم

عناصر ال�الغة العر�Eة التقلید�ة، �ما نجد عنده صورا مستمدة من الالشعور الجمعي ألهل 

  بیئته، ونجد الصور الكل�ة التي تتشجر إلى أن تكتمل الشجرة .

وEذلك تتعانB في قصائدهم الصور المرئ�ة �غیر المرئ�ة في حر�ة ح�ة لتحقB جمال�ة 
ِنمُّ عن تجرEة وخبرة مح�مة النسج، وعاطفة وتف�یر تَ  ،الرؤ�ة الشعر�ة بتراكیب فن�ة الصنع

  أصیلین، ألن الشاعر یلتقC صوره �حس بدو� عفو� مرت�C �الزمن .
ال �قف عند حدود العرض الموضوعي، والتشاب�ه الحس�ة، بل  ،والشاعر في صوره

سال ستر الیتعداه إلى اإلثارة الشعور�ة، بتحر�ك مشاعر المتلقى نحو الموضوع المصور، مع ا
  .و المجاز�ة حتى تكتمل في النها�ة بدالالتها الوضع�ة ،في رسم جزئ�ات الصورة
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  خامسا ـ التشVیل الموس*قي:

 األلفا[ انتقاء في فحسب، بل وأنغامه �المه وألحان ،أوزانه في تكمن ال الشعر موس�قى
 الدفینة األحاس�س عن رتعب وتوافB، �انسجام تتمیز نغم�ة منظومة له تكّون  التي ،المموسقة

 التأمل عالم إلى وتحمله، اإلنسان دخائل عمB تمس التي، النفس�ة الفطر�ة والحاجات

 .والص�اغة

 منذ ثابًتا جوهًرا اإل�قاع ف�ه عدّ  فقد �الغناء ارت�طت الشعبي الشعر موس�قى وٕاذا �انت     

 تفاعالً  أنتج رت�اcالا هذا ألن الحجج، �انت مهما اآلخر عن منهما أً�ا فصل �م�ننا وال القدم،

 .األداء أسالیب في �التنوع حفل تراث�ا مخزونا وش�ل الح�ات�ة، النواحي مختلف في جم�الً 

 ف�ه الغل�ة تكون  الشعبي الشعر فإن ،الوزن  عل�ه یه�من الفص�ح العرEي الشعر" �ان وٕاذا    

 اإل�قاعي الطا�ع في لمتح�مةا والقاف�ة ،الصوت�ة والموازنات اللحني، الكلي الشعر�  للقالب

 في جوهر�ة �صفة تتح�م ال ثم ومن ؛نظامه في واضحة غیر الوزن  تفع�التوآنذاك تكون 

 الموس�قي اإل�قاعي الطا�ع على تطغى التي ،الم�ونات �ق�ة بخالف الموس�ق�ة خصائصه

 1"األشعار لهذه

 فقد العرEي، الوطن في الشعب�ة األشعار عن یختلف ال" الجزائر�  الشعبي والشعر     

 ف�ما الخلیل�ة، �األوزان رEطه جدوI  عدم إلى دارس�ه �عض فذهب أوزانه، حول اآلراء تعددت

 الشعر في الحال هو �ما ،تماما معینة �حور أوزانه وفB ض�C إلى اآلخرهم �عض ذهب

 وملحون  والمشرقي، المتدارك وملحون  العروEي، وش�ه العروEي، الرجز ملحون  وهي: الفص�ح

C2 ،الخبب" وملحون  البدو�  ال�س� Iاألصوات من والسواكن ،الحر�ات أن أ�ضا ال�عض و�ر 

المتأخرة          الشعر�ة الفنون  أوزان إلى إرجاعها �م�ن أنه ال�عض رأI حین في األوزان، أساس

 أنه یرI  من ومنهم المهملة، ال�حور أو و(األزجال)، و(الموشحات) �ان) و(الكان �القوما) (

                                                           

 .10دب الشعبي ،الجزائر ،ص معمر حجیج، رEاع�ات أوراس�ة، مخبر أطلس األ :أنظر -1

 .58،صفاق، الجزائر ،دc، دتالهاد� إلى أوزان الشعر الشعبي، دار اآلمصطفى حر�ات،  2
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 هذه أن أ�ضا، ال�عض رأI ف�ما التغیرات، �عض مع الخلیل�ة لألوزان إخضاعها لمم�نا من

 أن إلى تذهب أخرI  آراء عن فضال العروض، �میزان ض�طها �م�ن وال لها وزن  ال األشعار

 ختالفالا هذا فإن العموم وعلى "1وٕاس�ان�ة فارس�ة أوزان من العر�Eة إلى تسرEت األوزان هذه

 وEهذا والدالل�ة، والتر�یب�ة الصوت�ة أسالیبها وخصائص لغة �ل جمال�ات ىإل و�رجع، طب�عي

 استعارت ما لغة على �فرض ال بل اللغات، جم�ع في مطلقة األسلوب حقائB تكون  ال

 شيء وهذا 2"أخرI  لغة في عی�ا ��ون  قد ما لغة في والمؤثر الجمیل وٕان أخرI، لغات نماذج

 اللغة تلك لخصائصا مناقض ،آخر شیئا تكون  أن �م�ن ال قواعد العروض ألن طب�عي،

 ومن للغة، النثر�  لإلستعمال تجاوزا بوصفه ،الشعر في الموس�قي الم�ون  �فهم �ما الصوت�ة،

 الشعر�ة �الوظ�فة المقرونة الشعر�ة الداللة نسمیها، إضاف�ة داللة تتضمن األلفا[ تص�ح ثم

 التجاوز حالة في حاضرا أصغرا س�اقا لشعر�ةا اللغو�ة البن�ة تصیر ،النوع�ة الداللة وEهذه

 �م�ن المفاه�م هذه ضوء وفي األكبر، الس�اق تش�ل التي الغائ�ة النثر�ة اللغو�ة للبن�ة الكلي

 مصطلح نستخدم وقد واألوتاد، األس�اب إلى الكمي الوزن  نظام في العم�قة البن�ة إرجاع

 عدد �حسب اإل�قاع�ة الوحدات أو الثالثة النوI  تسم�ة عل�ه أطلB دیب الذ� أبو �مال

  �اآلتي: تكون  التي م�وناتها

 وتكون  الثان�ة وتندر األولى النواه دوران ��ثر الشعبي الشعر في لكن ،(/0) (//0)  (///0)

 للغة الصوت�ة الطب�عة تناسب أخرI  مقاطع إضافة �م�ن �ما المعدومة، ح�م في الثالثة

 (/000) ،(/00) ،(0/) ساكن من أكثر وتوالي �الساكن داءاالبت مثل المحل�ة اللهجة أو العام�ة

 المناس�ة الشعر، هذا في المقیدة القوافي لكثرة نظرا الطول شدید �مقطع الغالب في واالنتهاء 

 �ل أهل في �الط�ع موجود" خلدون  ابن �قول �ما الشعر ألن أش�اله، وEدائ�ة الغنائ�ة لوظ�فته

                                                           

1 ،B63،64،ص1999احمد رجائي،أوزان األلحان بلغة العروض وتوائم من القر�ض،دار الف�ر،دمش. 
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 في موجودة و�تابتها والسواكن المتحر�ات عدادأ  في دةواح نس�ة على المواز�ن ألن لسان

 . 1ال�شر" ط�اع

 حر�ة من المتكونة األولى النواه تكرار على أكثر تعتمد الشعب�ة األشعار هذه دامت وما   

 نظراً  للغناء، إال تداولها �صلح وال األشعار، في دورانها من ��ثف الذ� األمر وس�ون،

  .الراقصة الخف�فة �ةالتنغ�م الترن�م�ة لخصائصها

 في الس�ون  منازل" ز�عر عمر الشاعر لل�احث مخطوc على الجزء هذا في وسنعتمد    

 المفردة نطB فیها یتبلور التي الحاالت رصد خالله، من حاول والذ� "الملحون  الشعر دوائر

 ما أساس على" العامي ش�لها إلى الفص�ح األصلي ش�لها من تحولها مراحل وتت�ع الشعب�ة،

 ساكن إلى وتصن�فها الحروف مستوI  رصد �معنى العروض�ة الكتا�ة لألذن أ� الشفة تمل�ه

 البیت في الخلل �شف أن یرI  فهو اللسان، على �ظهر ما إال ُ�َعدُ  أال ومبدؤها ومتحرك

 موقع تحدید هو ذلك من األصعب ضل�ع بل مهتم أ� على الصع�ة �المهمة ل�س الشعر� 

 من لجملة إسقاc �عمل�ة قام األساس هذا مال�ساته، وعلى عن شفوالك البیت في الخلل

 .فیها والصواب الخطأ لتحدید ومقارنتها متنوعة لقصائد الشعر�ة المقاطع

 على ال�الغ�ة �المحسنات غني آخر، إنساني شعر �أ� الشعبي الشعر �أن منه وٕا�مانا    

 الشعر معمار في الكالمي لللتش�ی والم�ثف القو�  التجلي �ع�س الذ� الشيء تنوعها،

 أنه من الرغم وعلى نفسه، الشعر فرضها وٕابداع�ة نفس�ة ضرورات عن أساسا الناتج الشعبي،

 لتوفر نظرا الموس�قي طا�عه �فقد لم أنه إال نعرفها، التي العرEي الشعر ل�حور یخضع ال

 اللغة أن إلى هذا و�رجع" �له النص في أو الواحد البیت في اإل�قاع�ة المقاطع بین التوازن 

 .1األح�ان" من �ثیر في والموس�قي اإل�قاعي التناسب مبدأ على تقوم العر�Eة

                                                           

 .11صدب الشعبي،جامعة الجزائر، طلس األأ مخبریج ،رEاع�ات أوراس�ة،معمر حج 1

 .20،ص2002مراد عبد الرحمان مبروك،من الصوت إلى النص نحو نسB منهجي لدراسة النص الشعر�،دار الوفاء لط�اعة والنشر ،االس�ندر�ة، 1
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و�الحP �صفة عامة �أن  التألیف في علم عروض الشعر الشعبي الجزائر� قلیل جدا إال 
الدراسات التي قام بها الد�تور مصطفى حر�ات والتي تمیزت �الجدة والدقة واألكاد�م�ة ورEما 

الدراسة التي قام بها الشاعر عمر ز�عر بن عالل من اكثر الدراسات النا�عة من الهموم تعد 
 لمؤلفها عمر المعرف�ة للنظام الوزني واإل�قاعي للشعر الشعبي نلمسها في الدراسة المخطوطه

منازل الس�ون في دوائر الملحون، ��ون مؤلفها شاعرا متمیزا، وقد  �عنوان  عالل بن ز�عر
سفادة منها في دراستنا للتش�یل الموس�قي للشعر الشعبي الجزائر� المتعدد األنماc حاولنا اإل

واألش�ال واللهجات، ومن ثم فإن أ� دراسة ال �م�ن لها أن تدعي است�عاب هذا التنوع 
المفتوح لموس�قى الشعر الشعبي، وسنحاول تطبیB ما جاء في هذا المخطوc على �عض 

الشعبي في هذا  الشعر عروض مع، وجاءت أهم مصطلحاتالنماذج الشعر�ة لمدونة الج
  المخطوc �اآلتي:

  الدوائر اال*قاع*ة:  .1

  1الدائرة صنف من األوزان مرت�طة �عالقة دائر�ة "." 

 ودوائر الشعر الشعبي أرEعة، منها ما هو متداول ومنها ما هو مهمل 

  :2الدائرة  الوتر�ة   أ.

"، والسا�ع 0/خف�فة"تحتو� هذه الدائرة على ستة أس�اب 

B00"/مقطع متزاید الطول أو سبب مطل ."  

 ومن األوزان التي تنتمي إلى الدائرة الوتر�ة:

 Do Ri Mi Fa Sol La Si : الوزن األول

1 
دو�حر : 

 

 0/  0/  0/  0/  0/  0/  00/ التقط�ع
 َداني َداني َداْن َداني الدندنة

                                                           

 .44مصطفى حر�ات، الهاد� إلى أوزان الشعر الشعبي، ص  1

 . 26،صخطوc منازل الس�ون في دوائر الملحون عمر ز�عر،م :أنظر 2

 



 

296 

 َمْفعوالُتنْ  َفاْعالُتنْ  التفعیلة
  

 Do Ri Mi Fa Sol La Si الوزن الثاني :
2 

�حر : ر� 
 0/  0/  0/  0/  0/  00/ 0/  التقط�ع 

 َداني َداني َدْن َدان َدنْ  الدندنة

 َمْفعوالُتنْ  َمْتَفاْعال التفعیلة

 Do Ri Mi Fa Sol La Si الوزن الثالث :

3 
�حر : مي

 

 0/  0/  0/  0/  00/ 0/  0/  التقط�ع

 َداني َداني اني َدانْ دَ  الدندنة

 َمْفعوالُتنْ  َمْفعوالْت  التفعیلة
 

 Do Ri Mi Fa Sol La Si االرا(ع : *الوزن 

4 
�حر : فا

 0/  0/  0/  00/ 0/  0/  0/  التقط�ع 
 َدْن َداني َداني َدن َدانْ  الدندنة
 َمْفعوُلنْ  َمْفعوالَتانْ  التفعیلة

  

 Do Ri Mi Fa Sol La Si الوزن الخامس:

5 
 :�حر

 صول

 0/  0/  0/  00/ 0/  0/  0/  التقط�ع

 َداْن َداني َداني َداني الدندنة

 َفاْعالُتن َمْفعوالُتنْ  التفعیلة
  

 Do Ri Mi Fa Sol La Si الوزن السادس:

6 
 ال�حر : 

 0/  00/ 0/  0/  0/  0/  0/  التقط�ع

 َدْن َدان َدنْ  َداني َداني الدندنة
                                                           

إلى أن  لقد تعمد الشاعر تسم�ة األوزان �أسماء النوتة الموس�ق�ة ألن أغلب الدوائر مر�ب من س�عة أس�اب، فمثال میزان (فا): هذه التسم�ة تشیر *

 �قي.م�ان تالقي السواكن موجود في الخانة الرا�عة، وهي خانة النوتة (فا) على السلم الموس
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 َمْتَفاْعال عوالُتنْ َمفْ  التفعیلة
  

 Do Ri Mi Fa Sol La Si الوزن السا(ع :
7 

س
�حر : 

 00/ 0/  0/  0/  0/  0/  0/  التقط�ع 

 َداني َدانْ  َداني َداني الدندنة

 َمْفعوالْت  َمْفعوالُتنْ  التفعیلة

  :. الدائرة المقرونة  ب 

  تحتو� هذه الدائرة على خمسة أس�اب خف�فة متتال�ة وسببین 

  . متزایدا الطول، شر�طة أن ��ونا متالیین

 :1وأوزان هذه  الدائرة هي

 Do Ri Mi Fa Sol La Si الوزن األول

دو سي
 

 00/ 0/  0/  0/  0/  0/  00/ التقط�ع

 َداني َدن َدانْ  َداْن َداني الدندنة

 َمْفعوالَتانْ  َفاْعالُتنْ  التفعیلة
  

 Do Ri Mi Fa Sol La Si الوزن الثاني :

دو ، ر� 
 

 0/  0/  0/  0/  0/  00/ 00/ التقط�ع

 َداني َداني َداْن َدان َدنْ  الدندنة

 َمْفعوالُتنْ  َفاْعالْلُتنْ  التفعیلة
  

 Do Ri Mi Fa Sol La Si الوزن الثالث :

ر� ، مي
 

 0/  0/  0/  0/  00/ 00/ 0/  التقط�ع

 َداني َداني َدْن َدان َدانْ  الدندنة

 َمْفعوالُتنْ  ْتَفاْعلینْ مَ  التفعیلة
  

                                                           

 .30أنظر: عمر ز�عر،مخطوc منازل الس�ون في دوائر الملحون،ص 1

 



 

298 

 Do Ri Mi Fa Sol La Si الوزن الرا(ع :

مي ، فا
 

 0/  0/  0/  00/ 00/ 0/  0/  التقط�ع

 َداْن َدْن َداني َداني َدانْ  الدندنة

 َفاْعالالُتنْ  َمْفعوالْت  التفعیلة

  

  

 Do Ri Mi Fa Sol La Si الوزن الخامس:

صول
فا ، 

 

 0/  0/  00/ 00/ 0/  0/  0/  التقط�ع

 َداْن َداني َداني َدن َدانْ  الدندنة

 َفاْعالُتنْ  َمْفعوالَتانْ  التفعیلة
  

 Do Ri Mi Fa Sol La Si الوزن السادس:

صول ، ال
 0/  00/ 00/ 0/  0/  0/  0/  التقط�ع 

 َداْن َدان َدنْ  َداني َداني الدندنة

 َفاْعالْلُتنْ  َمْفعوالُتنْ  التفعیلة
  

 Do Ri Mi Fa Sol La Si السا(ع : الوزن 

ال سي
 

 00/ 00/ 0/  0/  0/  0/  0/  التقط�ع

 َدْن َدان َدانْ  َداني َداني الدندنة

 َمْتَفاْعلینْ  َمْفعوالُتنْ  التفعیلة

  1دائرة  المتناظرة :. الج

تتكون هذه الدائرة من س�عة أس�اب، خمسة منها خف�فة، 

  .د سببین خف�فین �فصالن بینهماواثنین متزایدا الطول، مع وجو 

                                                           

 .32نفسه،ص 1
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  وأوزان هذه الدائرة: 

 Do Ri Mi Fa Sol La Si الوزن األول :
دو ،َفا

 
 0/  0/  0/  00/ 0/  0/  00/ التقط�ع

 َداْن َدْن َداني َداْن َداني  الدندنة

 َفاْعالالُتنْ  َفْاْعـالُتْن  التفعیلة

  

 Do Ri Mi Fa Sol La Si الوزن الثاني :

مي ،
 

سي
 00/ 0/  0/  0/  00/ 0/  0/  التقط�ع 

 َداني َدن َدانْ  َداني َدانْ  الدندنة

 َمْفعوالَتانْ  َمْفعوالْت  التفعیلة

         

 Do Ri Mi Fa Sol La Si الوزن الثالث :

ر� ، ال
 

 0/  00/ 0/  0/  0/  00/ 0/  التقط�ع

 َدْن َداْن َدنْ  َدن َداْن  َداني الدندنة

 مْتَفاْعلي َمْتَفاْعالُتنْ  لةالتفعی

     

 Do Ri Mi Fa Sol La Si الوزن الرا(ع: 

صول
دو ، 

 0/  00/ 0/  0/  0/  0/  00/ التقط�ع 

 َدْن َداْن َدنْ  َداْن َدْن َداني الدندنة

 َ◌مْتَفاْعلي َفاْعالالُتنْ  التفعیلة

  

 Do Ri Mi Fa Sol La Si الوزن الخامس:

فا ، سي
 

 00/ 0/  0/  00/ 0/  0/  0/  التقط�ع

 َداني َدانْ  َداني َدن َدانْ  الدندنة

 َمْفعوالْت  َمْفعوالَتانْ  التفعیلة
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 Do Ri Mi Fa Sol La Si :1الوزن السادس

مي ،  ال
 

 0/  00/ 0/  0/  00/ 0/  0/  التقط�ع

 َدْن َداْن َدنْ  َداني  َداْن َدن الدندنة

 َفاْعليَ◌متْ  َمْفعوالْلُتنْ  التفعیلة

 Do Ri Mi Fa Sol La Si الوزن السا(ع :

صول
ر� 

 0/  0/  00/ 0/  0/  00/ 0/  التقط�ع 

 َدن َداْن  َداني َدْن َداْن َدنْ  الدندنة

 َمْتَفاْعالُتنْ  َ◌مْتَفاْعلي التفعیلة

  الدائرة المفروقة:.   د 

هذه الدائرة تتكون من س�عة أس�اب، خمسة منها خف�فة 

  تزایدا الطول، مع وجود سبب خفیف �فصل بینهماواثنین م

  وأوزان هذه الدائرة هي :

 Do Ri Mi Fa Sol La Si : الوزن األول

دو ، مي
 

 0/  0/  0/  0/  00/ 0/  00/ التقط�ع

 َداني َداني َداْن َدْن  َدان  الدندنة

 َمْفُعـْوالُتْن  َفْاْعـالَتاْن  التفعیلة
  

 Do Ri Mi Fa Sol La Si الوزن الثاني :

ر� ، َفا
 0/  0/  0/  00/ 0/  00/ 0/  التقط�ع 

 َدان َدْن َداني َدْن َدان َدنْ  الدندنة
 َفاْعالالُتنْ  َمْتَفاْعلي التفعیلة

  

 ،  Do Ri Mi Fa Sol La Si الوزن الثالث :
مي

صول
 0/  0/  00/ 0/  00/ 0/  0/  التقط�ع 

 َداني َدْن َدانْ  َداني َدانْ  الدندنة

                                                           

 .36نفسه، ص 1
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 َمْتَفاْعالُتْن   َمْفعوالْت  التفعیلة
  

 Do Ri Mi Fa Sol La Si الوزن الرا(ع :
فا ، ال

 0/  00/ 0/  00/ 0/  0/  0/  التقط�ع 

 َدْن َداْن َدنْ  َداني َدن َدانْ  الدندنة

 َ◌مْتَفاْعلي َمْفعوالَتانْ  التفعیلة 

 Do Ri Mi Fa Sol La Si الوزن الخامس:

صول ، سي
 00/ 0/  00/ 0/  0/  0/  0/  التقط�ع 

 َداْن َدْن َدان َداني َداني الدندنة

 َفْاْعـالَتانْ  َمْفعوالُتنْ  التفعیلة
   

 Do Ri Mi Fa Sol La Si الوزن السادس:

دو ال
 

 0/  00/ 0/  0/  0/  0/  00/ التقط�ع

 َدْن َدان َدنْ  َداْن َدْن َداني الدندنة

 َمْتَفاْعلي الُتنْ َفاْعال التفعیلة
  

 Do Ri Mi Fa Sol La Si الوزن السا(ع :

ر� سي
 

 00/ 0/  0/  0/  0/  00/ 0/  التقط�ع

 َداني َدن َدانْ  َدْن َدان َدنْ  الدندنة

 َمْفعوالَتانْ  َمْتَفاْعلي التفعیلة

  أوزان الدوائر العروض*ة. 2

ه ممیز عن �اقیها، أ� أنه یتكون سمي بهذا االسم ألن أول خاناتاألول ( دو): .الوزن  1

  .)00(/ من س�عة مقاطع طو�لة إضافة الى أن المقطع األول فهو مقطع متزاید الطول 

  نموذج البیت التـام: 
1 2 3 4  5 6 7 8 

 َمْفعوالُتنْ  َفاْعالُتنْ  َمْفعوالُتنْ  َفاْعالُتنْ   َمْفعوالُتنْ  َفاْعالُتنْ  َمْفعوالُتنْ  َفاْعالُتنْ 
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 َداني َداني َداْن َداني َداني َداني َداْن َداني  َداني َداني َداْن َداني َداني َداني انيَداْن دَ 

الدائرة الرا�عة                                                                                   الدائرة الثالثة  الدائرة الثان�ة الدائـرة األولى

  

م من أرEعة دوائر صح�حة ال زحاف فیها وال علة، وغالً�ا ما نجده على یتكون البیت التا

�ل غصن �حتو� على س�عة أس�اب، األول من �ل غصن ، أ� أرEعة أغصان ش�ل رEاعي 

  سبب طو�ل، أو مقطع متزاید الطول، وترتی�ه على النحو اآلتي: 
/)00/0/0/0/0/0/0/)(00/0/0/0/0/0/0 (  /)00/0/0/0/0/0/0/)(00/0/0/0/0/0/0(  

الر�ن األول منها: مطلB، و�اقي األر�ان الستة أس�اب خف�فة، وEهذا تكون قد اكتملت  

  .1الدائرة األولى، و�سیر الوزن على نفس الترتیب في �اقي الدوائر

  .عروض (من التام ) صح*حة: َمْفعوالُتْن، و ضر/ها (من التام ): َمْفعوالَتانْ 

  على اإلبل قعدت مدروسةتقابلت عند المحــروسة   ***   

  ذاك طا�ح في الدم اكسى   ***   ذاك ســالم ما ف�ه جراح
   2أحمد لخضر (األغواc)الشاعر                                             

  التقط*ع: 

 الصـدر التام

 تقابلت عند المحــروسة    على اإلبل قعدت مدروسة الشاهد

 رة الثان�ةالدائ الدائـرة األولى الدوائر

 َمْفعوالُتنْ  َفاْعالُتنْ  َمْفعوالُتنْ  َفاْعالُتنْ  التفعیلة

 َدْت َمْدُروَسا لْلْیَبَل َقعْ  َدْل َمْح ُروَسا/عْ  ْتَقاْبَلْت َعنْ  الكتا�ة العروض�ة
  

 العجــز التام

                                                           

 .45مخطوc منازل الس�ون في دوائر الملحون،ص عمر ز�عر ، :أنظر 1

 .204ص 1975أحمد الطاهر،الشعر الملحون الجزائر� إ�قاعه �حوره وأش�اله، الشر�ة الوطن�ة للنشر والتوز�ع،الجزائر، 2
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 ذاك ســالم ما ف�ه جراح    ذاك طا�ح في الدم اكسى الشاهد

 ئرة الرا�عةالدا الدائرة الثالثة الدوائر

 َمْفعوالَتانْ  َفاْعالُتنْ  َمْفعوالُتنْ  َفاْعالُتنْ  التفعیلة

 َماف�َه ْجَراحْ  َذاْك َساَلْم  َفْد َدْم َمْك َسا َذاْك َطاَ�حْ  الكتا�ة العروض�ة

  . عروض (من المشطور) صح*حة: َمْفعوالُتْن، وضر/ها (من المشطور) محذوف: َمْفعوال

  ***   �ان جات هنا مامة�ا المرسم جیت انسالك   
  1الشاعر الحاج خالد                                                               

 الصـدر المشطور 

 �ا المرسم جیت انسالك الشاهد

 الدائرة الثان�ة الدائـرة األولى الدوائر

 َمْفعوالُتنْ  َفاْعالُتنْ  َمْفعوالُتنْ  َفاْعالُتنْ  التفعیلة

 ــ ــ جیَتْنَساَلكْ  َ�اْلَمْرَسمْ  ا�ة العروض�ةالكت
  

 العجــز المشطور

 �ان جات هنا مامة الشاهد

 الدائرة الرا�عة الدائرة الثالثة الدوائر

 َمْفعوالَتانْ  َفاْعالُتنْ  تنْ  َمْفعوال َفاْعالُتنْ  التفعیلة

 ــ ــ ـ َنا َماَما َ�اْن َجاَتهْ  الكتا�ة العروض�ة

  . شطور) صح*حة: َمْفعوالُتْن، وضر/ها (من المشطور) مقصور: َمْفعوالْت عروض (من الم

  َفاْعالُتْن،  َمْفعوالُتْن     ***    َفاْعالُتْن ، َمْفعوالْت 

  �ا المرسـم غیر تكلم   ***    عاود عل�ا األخ�ار

                                                           

 .207أحمد الطاهر ،الشعر الملحون ا�قاعه و�حوره وأش�اله، ص 1
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  1ورة الشاعر علي �                                                                   

 الصـدر المشطور
 �ا المرسـم غیر تكلم الشاهد
 الدائرة الثان�ة الدائـرة األولى الدوائر
 َمْفعوالُتنْ  َفاْعالُتنْ  َمْفعوالُتنْ  َفاْعالُتنْ  التفعیلة

 ــ ــ َغْیَرْتَكْلَلمْ  َ�اْلَمْرَسمْ  الكتا�ة العروض�ة
          

 العجــز المشطور
 عاود عل�ا األخ�ار الشاهد

 الدائرة الرا�عة الدائرة الثالثة لدوائرا
 َمْفعوالَتانْ  َفاْعالُتنْ  نْ  َمْفعوالْت  َفاْعالُتنْ  التفعیلة

 ــ ــ ـ َ�اَلْخَ�اْر  َعاْوَدْعليْ  الكتا�ة العروض�ة

  .عروض (من المشطور ) صح*حة: َمْفعوالُتْن، وضر/ها (من المشطور ) مشطور = َمْفعو

  والُتْن   ***   َفاْعالُتْن   ، َمْفعوَفاْعالُتْن     ،   َمْفع

  صابني في وعد� نـرجى   ***   ب�ه قلبي فــارح

  �عد هجـره ز�ن الدرجة   ***   طاب قلب القاسح

   1الشاعر دمحم �المسایب                                                 

 الصـدر المشطور

 صابني في وعد� نـرجى الشاهد

 الدائرة الثان�ة ـرة األولىالدائ الدوائر

 َمْفعوالُتنْ  َفاْعالُتنْ  َمْفعوالُتنْ  َفاْعالُتنْ  التفعیلة

 ــ ــ َوْعد� َنْرجى َصاْبني في الكتا�ة العروض�ة
  

 العجــز المشطور

                                                           

 .208ص نفسه، 1

 .209ص نفسه، 1
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 ب�ه قلبي فــارح الشاهد

 الدائرة الرا�عة الدائرة الثالثة الدوائر

 َمْفعوالَتانْ  اْعالُتنْ فَ  الُتنْ  َمْفعو َفاْعالُتنْ  التفعیلة
 ــ ــ ـ َفاَرحْ  ب�ْه َقْلبي الكتا�ة العروض�ة

  

سمي بهذا االسم �ونه الر�ن المتزاید وزن الثاني (ر ) :  .2
الطول، في المرت�ة الثان�ة من بین س�عة مراتب، وهي نفسها 

 .1مرت�ة النوتة ر� في السلم الموس�قي
  

 سي ال صول فا مي ر�  دو الوزن الثاني:

�حر : ر� 
 

 7 6 5 4 3 2 1 الترق�م

 0/  0/  0/  0/  0/  00/ 0/  التقط�ع

 َداني َداني َدْن َدان َدنْ  الدندنة

 َمْفعوالُتنْ  َمْتَفاْعال التفعیلة

  البیت التام:

 العجــز  الصـدر
1 2 3 4  5 6 7 8 

 َمْفعوالُتنْ  َمْتَفاْعال ْفعوالُتنْ مَ  َمْتَفاْعال  َمْفعوالُتنْ  َمْتَفاْعال َمْفعوالُتنْ  َمْتَفاْعال

 َداني َداني َدْنَداْن َدنْ  َداني َداني َدْنَداْن َدنْ   َداني َداني َدْنَداْن َدنْ  َداني َداني َدْنَداْن َدنْ 

الدائرة الرا�عة                                              الدائرة الثالثة  الدائرة الثان�ة الدائـرة األولى

  مبروك ذا یوم ســعید� *** جاني رسول الزاو�ة تقط�ع البیت :

  2الشاعر الشیخ بوز�د                                                       
 الصـدر المجزوء

                                                           

 .48عمر ز�غر،مخطوc منازل الس�ون في الشعر الملحون،ص 1

 .264أحمد الطاهر ،الشعر الملحون ا�قاعه �حوره وأش�اله، ص 2
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 مبروك ذا یوم ســعید� الشاهد
 الدائرة الثان�ة الدائـرة األولى الدوائر
 َمْفعوالُتنْ  َمْتَفاْعال َمْفعوالُتنْ  َمْتَفاْعال التفعیلة

 ــــ ـــ یوَمْسعید� مبروك ذا الكتا�ة العروض�ة
 

  
  
  
  
  

  .عروض من ( المشطور ) محذوفة: مْفعوال، وضر/ها من (المشطور) مرصوف: َمْفعولْ 
� *** ما ذا لقیت الیوم   �ا والـــد� �ا ودِّ

  1الشاعر عبد القادر بن الشر�ف                                             
  البیت : تقط*ع

� *** ما ذا لقیت الیوم    �ا والـــد� �ا ودِّ
  

  

  

  

  

  

  

  

  

 العجــز المشطور

 ما ذا لقیت الیوم الشاهد

 الدائرة الرا�عة الدائرة الثالثة الدوائر

 َمْفعوالُتنْ  َمْتَفاْعال اُتنْ  َمْفعولْ  َمْتَفاْعال التفعیلة

 ـــــ ـــــ ــ َتْل ُیومْ  َماَذاْلقيْ  الكتا�ة العروض�ة

                                                           

 .260أحمد الطاهر ،الشعر الملحون ا�قاعه و�حوره وأش�اله ،ص 1

 العجــز المجزوء
 جــاني رسول الزاو�ة الشاهد
 الدائرة الرا�عة الدائرة الثالثة الدوائر
 َمْفعوالُتنْ  َمْتَفاْعال َمْفعوالُتنْ  َمْتَفاْعال التفعیلة

 ـــــ ـــــ َلْزَزاِوْ�َ�ا َجاني ْرُسوْ  لكتا�ة العروض�ةا

 الصـدر المشطور
� الشاهد  �ا والـــد� �ا ودِّ
 الدائرة الثان�ة الدائـرة األولى الدوائر
 َمْفعوالُتنْ  َمْتَفاْعال ُتنْ  َمْفعوال َمْتَفاْعال التفعیلة

 ـــــ ـــــ ــ َ�اَوْدِد�ْ  َ�ا َواْلد� الكتا�ة العروض�ة
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ر�ن المتزاید سمي بهذا االسم ألن ال :1الوزن الثالث (مي) .3
الطول وجد في المرت�ة الثالثة من بین س�عة مراتب، وهي 

 .نفسها رت�ة النوتة مي في السلم الموس�قي

 سي ال صول فا مي ر�  دو الوزن الثالث :

3 
�حر : مي

 

 7 6 5 4 3 2 1 الترق�م
 0/  0/  0/  0/  00/ 0/  0/  التقط�ع
 َداني َداني َداني َدانْ  الدندنة

 َمْفعوالُتنْ  َمْفعوالْت  لةالتفعی 
  أجزاء هذا الوزن ثمان�ة هي: 

 العجــز  الصـدر
1 2 3 4  5 6 7 8 
/0/0/00 /0/0/0/0 /0/0/00 /0/0/0/0  /0/0/00 /0/0/0/0 /0/0/00 /0/0/0/0 

 َداني داني َداني َدانْ  َداني داني َداني َدانْ   َداني داني َداني َدانْ  َداني داني َداني َدانْ 
 َمْفعوالُتنْ  َمْفُعْوَالْت  َمْفعوالُتنْ  َمْفُعْوَالْت   َمْفعوالُتنْ  َمْفُعْوَالْت  َمْفعوالُتنْ  ْفُعْوَالْت مَ 

الدائرة الرا�عة                                                                                   الدائرة الثالثة  الدائرة الثان�ة الدائـرة األولى

سمي بهذا االسم ألن الر�ن المتزاید  :2الوزن الرا(ع (فا).4
الطول وجد في المرت�ة الرا�عة، من بین س�عة مراتب، وهي 

 نفسها رت�ة النوتة (فا)،  في السلم الموس�قي.

                                                           

 .54،ص  عمر ز�عر،مخطوc منازل الس�ون في دوائر الملحون  :أنظر 1

 .58،ص عمر ز�عر،مخطوc منازل الس�ون في دوائر الملحون  :أنظر 2
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 سي ال صول فا مي ر�  دو الوزن الرا�ع:
4 

�حر : فا 
 7 6 5 4 3 2 1 الترق�م 

 0/  0/  0/  00/  0/ 0/  0/  التقط�ع

 َدْن َداني َداني َدن َدانْ  الدندنة

 َمْفعوُلنْ  َمْفعوالَتانْ  التفعیلة 

  نموذج البیت التام:

 العجــز  الصـدر

1 2 3 4  5 6 7 8 

 َمْفعوُلنْ  َمْفعوالَتانْ  َمْفعوُلنْ  َمْفعوالَتانْ   َمْفعوُلنْ  َمْفعوالَتانْ  َمْفعوُلنْ  َمْفعوالَتانْ 

 َدْنَداني َدانْیَدْنَدانْ  َدْنَداني َدانْیَدنَدانْ   َدْنَداني َدانْیَدْنَدانْ  ْنَدانيدَ  َدانْیَدْنَدانْ 

الدائرة الرا�عة                                                                                   الدائرة الثالثة  الدائرة الثان�ة الدائـرة األولى

  اعي:المثال األول في الر/ 

  نادیت عل�ك ال ت�طى/قلبي مصهود في قنطة *** �حرك طوفان یتخطى/�مواجوا هایْج عل�ا  
  1الشاعر عمر ز�عر بن عـالل                                                            

  تقط�ع البیت األول :  
 الصـدر التام

 نادیت عـل�ك ال ت�طى، قلبي مصهود في قنطة الشاهد

 الدائرة الثان�ة الدائـرة األولى لدوائرا

 َمْفعوُلنْ  َمْفعوالَتانْ  َمْفعوُلنْ  َمْفعوالَتانْ  التفعیلة

 في َقْنطة َقلبي َمْصهودْ  الَتْ�َطى  َنادْ� َتْع ل�كْ  الكتا�ة العروض�ة
  

 العجز التام

 �حرك طــــوفان یتخطى، �مواجــوا  هایْج عــل�ا         الشاهد

 الدائرة الثان�ة لدائـرة األولىا الدوائر

 َمْفعوُلنْ  َمْفعوالَتانْ  َمْفعوُلنْ  َمْفعوالَتانْ  التفعیلة
                                                           

 .2014أفر�ل  13إلى  12مقابلة مع الشاعر ضمن فعال�ات الملتقى الشعر الشعبي (شعر الثورة)،جامعة الحاج لخضر ،�اتنة ،من  1
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 جْعلْي َ�ا َ�ْمَواُجْوَهْا�ْ  َیْتَخْطَطى َ�ْحَرْك طوَفانْ  الكتا�ة العروض�ة

  
  عروض من المشطور صح*حة: مفعولْن،  وضر/ها مثلها.

1. B1الدن�ا جیتك �المالك الواحـد *** ص�حانوا خـــال  
  الشاعر الحاج بوحفص                                                           

  :  تقط*ع البیت األخیر
 الصـدر المشطور 

 جیتك �المالك الواحـد         الشاهد
 الدائرة الثان�ة الدائـرة األولى الدوائر
 عوُلنْ َمفْ  َمْفعوالَتانْ  َمْفعوُلنْ  َمْفعوالَتانْ  التفعیلة

 ـــ ـــ َ�ْلَواَحدْ  جیَتْك َبْلَمالْ  الكتا�ة العروض�ة
  

 العجز المشطور
 ص�حانوا خـــالB الدن�ا الشاهد
 الدائرة الثان�ة الدائـرة األولى الدوائر
 َمْفعوُلنْ  َمْفعوالَتانْ  َمْفعوُلنْ  َمْفعوالَتانْ  التفعیلة

 ـــ ـــ َقْدُدْنَ�ا ُسْ�َحاُنْوَخالْ  الكتا�ة العروض�ة
سمي بهذا االسم ألن الر�ن الوزن الخامس ( صول) : .5

المتزاید الطول وجد في المرت�ة الخامسة، من بین س�عة مراتب، 
 وهي نفسها رت�ة النوتة (صول) في السلم الموس�قي.

  
 سي ال صول فا مي ر�  دو الوزن الخامس:

5
 

�حر
  :

صول
 

 7 6 5 4 3 2 1 الترق�م
 0/  0/  00/ 0/  0 / 0/  0/  التقط�ع
 َداْن َداني َداني َداني الدندنة

 َفاْعالُتن َمْفعوالُتنْ  التفعیلة 
                                                           

 .268لحون ا�قاعه و�حوره وأش�اله ،صأحمد الطاهر ،الشعر الم 1
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  نموذج البیت التام:

 العجــز  الصـدر
1 2 3 4  5 6 7 8 

 َفاْعالُتن َمْفعوالُتنْ  َفاْعالُتن َمْفعوالُتنْ   َفاْعالُتن َمْفعوالُتنْ  َفاْعالُتن َمْفعوالُتنْ 
 َداْنَداِنيْ  َداِنْیَداني َداْنَداِنيْ  َداِنْیَداني  َداْنَداِنيْ  َداِنْیَداني اْنَداِنيْ دَ  َداِنْیَداني

/0/0/0/0 /00/0/0 /0/0/0/0 /00/0/0  /0/0/0/0 /00/0/0 /0/0/0/0 /00/0/0 

الدائرة الرا�عة                               الدائرة الثالثة  الدائرة الثان�ة الدائـرة األولى
  البیت التام في شVل الر/ـاعي

  �ا دمحم �ا المــاحي/  شمسك طلعْت في مراحي
  القمرة والحال صاحي/   و ضوات الدن�ا عــل�ا الشاعر

   1الشاعرلخضر بن خلوف                                         
  :الكتا(ة العروض*ة .2
  ُتْن    /  َفاْعالُتن   /     َمْفعوالُتْن      /  َفاْعالُتنَمْفعوال الشطر األول: .3
  َ�ا مو َحْم َمْد / َ�اْل َما ِحْي / َشْم َسْك َطْل َعْت / ِفْ�ْم َرا ِحيْ  .4
  َمْفعوالُتْن   /  َفاْعالُتن     /    َمْفعوالُتْن    / َفاْعالُتن الشطر الثاني: .5
  ْض َوا َتْد َدْن / َ�اْع ِلْي َ�اأْل َقْم َرا َوْل / َحاْل َصا ِحْي / َو◌َ   .6
یـه .7   سالك المرهون  من ح�س  الكفار *** قـادر �ل غر�ب لبـالدوا تدِّ
    سـلكني من ضیB لعدI والتز�ار *** قـادر تبني الر�ح والكـاف توط�ه .8

  2الشاعر دمحم �الخیر 
  تقط*ع البیت األول من المثال األخیر 

 الصـدر المجزوء
 ن  من ح�س  الكفارسالك المرهو  الشاهد
 الدائرة الثان�ة الدائـرة األولى الدوائر

                                                           

 .5ص، دیوان سید� لخضر بن خلوف ، بن الغوثي بخوشة 1

دمحم ،الكنز الم�نون في الشعر الملحون ،مر�ز ال�حث في األنثروEولوج�ا االجتماع�ة والثقاف�ة (في اطار الجزائر عاصمة الثقافة  بن جد�ة 2

 .177،ص2007العر�Eة)،
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 4 نْ  َمْفعوالْت  َفاْعالُتن َمْفعوالُتنْ  التفعیلة
 4 ـ َسْل َ�ْف َفاْر  ُهوْن َمْن َحْب  َسْل ال َ�ْل َمْر  الكتا�ة العروض�ة

  

 العجز المجزوء
یـه الشاهد  قادر �ل غر�ب ل�الدوا تدِّ
 الدائرة الثان�ة ولىالدائـرة األ الدوائر
 8 نْ  َمْفعوالْت  َفاْعالُتن َمْفعوالُتنْ  التفعیلة

 8 ـ ُدْو َتْد ِد�هْ  ِر�ْب َلْب ال َقا َدْر ُ�ْل َلْغ  الكتا�ة العروض�ة
 عروض (من المجزوء) مقصورة: َمْفعوالْت، وضر/ها (من المجزوء) محذوف: َمْفُعوال.

 نلقى ف�ه وصـاف یرضاهم بـالي   قمر اللیل خواطر� َتتَّـانس بیـه  *** 
     �اطالب عند�  خلیلة  تـش�ه ل�ه  ***  من مرغوEي ف�ه ســهر� �حـاللي 

�و                                                                                         1الشاعر بن Vرِّ
  تقط*ع البیت 

 الصـدر المجزوء
 لة  تـش�ه لیـه�اطالب عند�  خلی الشاهد
 الدائرة الثان�ة الدائـرة األولى الدوائر
 4 نْ  َمْفعوالْت  َفاْعالُتن َمْفعوالُتنْ  التفعیلة

 4 ـ َتْش َ�ْه ِل�هْ  دیْخ لي له َ�ا َطا َلْب َعنْ  الكتا�ة العروض�ة
 العجز المجزوء
 من مرغوEي ف�ه سـهر� �حـاللي   الشاهد
 رة الثان�ةالدائ الدائـرة األولى الدوائر
 8 ُتنْ  َمْفعوال َفاْعالُتن َمْفعوالُتنْ  التفعیلة

 ـ َ�ْح ال لي ِف�ْه َسْه ر�  َمْن َمْر ُغْو بي  الكتا�ة العروض�ة
8  
 

                                                           

 . 107،ص1998، 1جمع أشعار عبد هللا التخي، مط�عة السالم، األغواc ،الجزائر،cإبراه�م شعیب، التوخي ل 1
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عروض (من المجزوء) محذوفة: َمْفُعوال، وضرEها (من المجزوء) مقصور:  .9
  َمْفُعوالْت.

  ثلي وتعنَّـاكك ال تـغبن  مظلوم یتـلجى هـارب *** جـار عل*ه الحب م  .10

    1الشاعر عبد هللا بن �ـِرْ�وْ                                                        

  

  

  تقط*ع البیت 

 الصـدر المجزوء        
 ال تـغبن  مـظلوم یتـلجى هارب      الشاهد
 الدائرة الثان�ة الدائـرة األولى الدوائر
 4 ُتنْ  َمْفعوال َفاْعالُتن َمْفعوالُتنْ  التفعیلة

 4 ـ َجا َها َرْب  ُلوْم َیْت َلجْ  ال َتْغ َبْن َمPْ  الكتا�ة العروض�ة
  

 العجز المجزوء
 جـار عـل�ه الحب مثلي وتعنَّـاكك الشاهد
 الدائرة الثان�ة الدائـرة األولى الدوائر
 8 نْ  َمْفعوالْت  َفاْعالُتن َمْفعوالُتنْ  التفعیلة

 8 ـ َوْت َعْن َناكْ  ُحْبْب َمْث لي ْع لْي َهلْ َجا رَ  الكتا�ة العروض�ة
  عروض(من المجزوء)  محذوفة: َمْفُعْوَال، وضر/ها مثلهـا.

ل �ا �اف �ردادة ورحـل *** درَّقت عـل�ا جبـال الطـوا�ا   أتحوَّ
  دون  غزالي ما لقیت منیت ْنُطْل *** غ�مك طاح ْرواق َخبَّْل  َتْسدا�ا

   2الشاعر الشیخ السماتي
  ط*ع البیت تق

 الصـدر المجزوء        
ل �ا �اف �ردادة ورحـل                 الشاهد  أتحوَّ

                                                           

 .76نفسه،ص 1

 .106،ص2007احمد األمین ، صور مشرقة من الشعر الشعبي الجزائر�(دراسات ونماذج)، دار الح�مة،الجزائر، 2
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 الدائرة الثان�ة الدائـرة األولى الدوائر
 4 ُتنْ  َمْفعوال َفاْعالُتن َمْفعوالُتنْ  التفعیلة

 4 ـ َدة َوْر َحلْ  �اْف �ْر َدا  أْت َحْو َوْل َ�ا الكتا�ة العروض�ة
  

 لعجزا المجزوء
 درَّقت عـل�ا جبـال الطـوا�ا الشاهد
 الدائرة الثان�ة الدائـرة األولى الدوائر
 8 ُتنْ  َمْفعوال َفاْعالُتن َمْفعوالُتنْ  التفعیلة

 8 ـ َطْو َوا َ�ا َ�اْج َ�ا َلCْ  َدْر َرْق َتْع لي الكتا�ة العروض�ة
  مذیل: ِفْعْل.عروض (من المجزوء) مشطورة: َمْفُعْو، وضر/ها (المشطور)  

  �ا من صاب ْون�س في ذا  اللیلة      ینجـد ف�ـر� راه في تخبیل

  �اظم غ�ظي ذ� سنین طـو�لة      َوْنَفـْذ صبر� فاض ب�ه الكیل

  1الشاعر ز�عر عمر(بن عــالل )                                                 
  تقط*ع البیت 

 الصـدر المجزوء        
 ا من صاب ْون�س في ذا  اللیلة� الشاهد
 الدائرة الثان�ة الدائـرة األولى الدوائر
 4 الُتنْ  َمْفُعوْ  َفاْعالُتن َمْفعوالُتنْ  التفعیلة

 4 ـ َلْي ال ِن�ْس في َذلْ  َ�ا َمْن َصا َبوْ  الكتا�ة العروض�ة
  

 العجز المجزوء
 ینجـد ف�ـر� راه في تخبیل الشاهد
 الدائرة الثان�ة ىالدائـرة األول الدوائر
 8 والُتنْ  َمْفعْ  َفاْعالُتن َمْفعوالُتنْ  التفعیلة

 8 ـ بیلْ  َراْه في َتخْ  َیْن َجْد َفْك ر�  الكتا�ة العروض�ة
  

  عروض (من المجزوء) مقصورة: َمْفُعْوَالْت، وضر/ها (من المشطور) صح*ح: َفاْعالُتْن.
                                                           

 .2014أفر�ل، 13ىلإ 12ج لخضر،�اتنة،منمقابلة مع الشاعر ضمن فعال�ات الملتقى الشعر الشعبي(شعر الثورة)،جامعة الحا 1
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  �شنـــاه د�مةمن وحْش المحبوب ما نرقدش اللیل          نتعثى 
  عاشB في شیخي مـول الحب هبیل          ألوالده نعطي الخدمة

     1الشاعر دمحم �الخیر                                                         
  
  
  

  تقط*ع البیت 
 الصدر المجزوء

 من وحْش المحبوب ما نرقدش اللیل           الشاهد

 لدائرة الثان�ةا الدائـرة األولى الدوائر

 8 نْ  َمْفُعوالْت  َفاْعالُتن َمْفعوالُتنْ  التفعیلة

 8 ـ َقْد َشْل َلیلْ  ُبوْب َما ُنرْ  َمْن َوْح َشْل َمحْ  الكتا�ة العروض�ة
  

  عروض (من المشطور) صح*حة: َفاْعالُتْن، وضر/ها مثلها.

  *ا دمحم ها  سیـد  *** صـلى هللا عل*ك لبدة

   2الشاعر لخضر بن خلوف                                                           

                                                           

 .133،ص2008العرEي بن عاشور، أشعار دمحم  بلخیر _شاعر الشیخ بوعمامة �طل المقاومة، دار الشروق للط�اعة والنشر والتوز�ع، الجزائر، 1

 .51التلي بن الشیخ، دراسات في األدب الشعبي، ص 2

 العجــز المشطور         
 نتعثى �شنــاه د�مة الشاهد
 الدائرة الثان�ة الدائـرة األولى الدوائر
 4 3 َفاْعالُتن َمْفعوالُتنْ  التفعیلة

 4 3 َناْه د� َما َنْت َغْث ثا َ�ْش  الكتا�ة العروض�ة

 الصــدر شطورالم        
 �ا دمحم ها� سیـد� الشاهد
 الدائرة الثان�ة الدائـرة األولى الدوائر
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  �ا نار� لرسـال *** راهـم  هدفـوا من  سفیـزف
  فارسهم غلغـال *** بـبرات  المحــنة  مــز�لف

   1براه�مإالشاعر مصطفى بن                                                             
  تقط*ع البیت 

  

  

  

  

  

  

                                                           

 .171ص ر ومداح الق�ائل الوهران�ة)،الشر�ة الوطن�ة للنشر والتوز�ع،دc،دتعام يبراه�م(شاعر بنإعبد القادر عزة، مصطفى بن  1

 4 3 َفاْعالُتن َمْفعوالُتنْ  التفعیلة

 العجــز المشطور        
 صـلى هللا عل�ك لبدة الشاهد
 الدائرة الثان�ة الدائـرة األولى الدوائر
 8 7 َفاْعالُتن َمْفعوالُتنْ  التفعیلة

 الصــدر المنهوك
 یـا نـار� لرسـال الشاهد
 الدائرة الثان�ة الدائـرة األولى الدوائر
 4 3 الُتن َفاعْ  َمْفعوالُتنْ  التفعیلة

 4 3 ـ َسالْ  َ�ا َنا ر� َلْر  الكتا�ة العروض�ة

 العجــز المشطور
 راهـم  هدفـوا من  سفیـزف الشاهد
 الدائرة الثان�ة الدائـرة األولى الدوائر
 8 7 َفاْعالُتن َمْفعوالُتنْ  التفعیلة

 8 7 َمْنْز في َزْف  ُهْم َهْد ُفو َرا الكتا�ة العروض�ة
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السم لترادف أجزاءه، وذلك بترادف الجزء الثاني مع الجزء اسمي بهذا المجزوء المترادف: 
  .1الرا�ع، وترادف الجزء السادس مع الجزء الثامن، وذلك راجع لحذف الجزء الثالث والسا�ع

 العجــز  الصـدر
1 2 3 4  5 6 7 8 

 َفاْعالُتن ـ َفاْعالُتن َمْفعوالُتنْ   َفاْعالُتن ـ ُتنَفاْعال َمْفعوالُتنْ 
 َداْنَداِنيْ  ـ َداْنَداِنيْ  َداِنْیَداني  َداْنَداِنيْ  ـ َداْنَداِنيْ  َداِنْیَداني

 00/0/0/ ـ 00/0/0/ 0/0/0/0/  00/0/0/ ـ 00/0/0/ 0/0/0/0/
را�عة                                                                                  الدائرة ال الدائرة الثالثة  الدائرة الثان�ة الدائـرة األولى

  

  

 صح*حة: َفاْعالُتْن، وضر/ها (من المترادف)مقصور: َفاْعالْت. عروض (من المترادف)
  آجي تـد� فایدة وقرI ْعِلـيَّ *** علم العقل واعر طر�قوا صعیب

ْمَها �ل شیئ  ُلـه قر�بما �یف الحسنة آالعاقل ألف دِ    �َّة *** من َنجَّ
   2الشاعر قدور ولد دمحم بونقاب                                              

  تقط*ع البیت 
 الصـدر المجزوء
 ما �یف الحسنة آالعاقل ألف ِد�َّة      الشاهد
 الدائرة الثان�ة الدائـرة األولى الدوائر
 َفاْعالُتن َمْفعوالُتنْ  اْعالُتنفَ  َمْفعوالُتنْ  التفعیلة

 أْلْف ِدْ� َ�ا 3 َناْل َعا َقلْ  َما �ي َفْل َحْس  الكتا�ة العروض�ة
  

 العجز المجزوء
ْمَها �ل ش�ًأ  ُلـه قر�ب    الشاهد  من َنجَّ
 الدائرة الثان�ة الدائـرة األولى الدوائر
 نْ  ْت َفاْعال َمْفعوالُتنْ  َفاْعالُتن َمْفعوالُتنْ  التفعیلة

                                                           

 .62،ص عمر ز�عر،مخطوc منازل الس�ون في دوائر الملحون  :أنظر 1

 .92دمحم ،الكنز الم�نون في الشعر الملحون ،ص بن جد�ة 2
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 ـ لوْق ِر�ْب  7 ُ�ْلْل َشْي َینْ  َمْن َنْج َجْم َها الكتا�ة العروض�ة
  صح*حة: َفاْعالُتْن، وضر/ها (من المجزوء) مقصور: َمْفُعْوَالْت. عروض (من المترادف)

  انتا�ا �حـمایـْمك زاهي  ْتـَنْقَمْر *** ما َدْرَ�ْك ما زاْر قل�ْك  �ا َوْرَشانْ 
  ان عـاشر *** ما تحـمل هانة وال عـ�شة لغ�ان  ح�ك رEي راك فـالح�ط

   1الشاعر القمر�                                                         
  تقط*ع البیت 

 الصـدر المتراف
 انتا�ا �حـمایـْمك زاهي  ْتـَنْقَمْر         الشاهد
 الدائرة الثان�ة الدائـرة األولى الدوائر
 َفاْعالُتن َمْفعوالُتنْ  َفاْعالُتن ُتنْ َمْفعوال التفعیلة

 هیْت َنBْ َمرْ  3 َماْ� َمْك َزا أْن َتا َ�ا َ�حْ  الكتا�ة العروض�ة
  

 العجز المجزوء
 ما َدْرَ�ْك ما زاْر قل�ْك  �ا َوْرَشانْ  الشاهد
 الدائرة الثان�ة الدائـرة األولى الدوائر
 َفاْعالُتن نْ  َمْفعوالْت  َفاْعالُتن َمْفعوالُتنْ  التفعیلة

 8 ـ َ�ا َوْر َشانْ  َزاْر َقْل َ�كْ  َما َدْر َ�ْك َما الكتا�ة العروض�ة

  عروض (من المترادف) محذوفة: َفاْعال، وضر/ها (من المشطور) مذیل: َفاعالُتْن، فاْع.   
  صبت ْمـَرI تـ��ي لفقد رجـالها *** وتقول آض�مي ْمَشـاو ْزمـان 

ـلها من العـرEان وننظـم فالشـ�ر قـلت نسـ   الها *** ومـنین أصَّ
    2براه�مإالقهوة والشمعة ، للشاعر: مصطفى  بن                                        

 تقط*ع البیت:
 الصـدر المجزوء
 ُصْبْت ْمـَر� َتـْ(Vي لَفْقْد ْرَجـاْلَها الشاهد
 الدائرة الثان*ة الدائـرة األولى الدوائر

                                                           

 . 242عبد القادر عزة، مصطفى بن براه�م(شاعر بن عامر ومداح الق�ائل الوهران�ة)،ص 1

 .159نفسه،ص 2
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 ُتن َفاْعال َمْفعوالُتنْ  َفاْعالُتن عوالُتنْ َمفْ  التفعیلة
 ـ َجاْل َها V 3یْل َفْ¦ َدرْ  ُصْب َتْم َرا َتبْ  الكتا(ة العروض*ة

  

 العجز المشطور
 َو ْتُقوْل آا َضْ�مي ْمَشـاْو ْزَمـانْ  الشاهد
 الدائرة الثان�ة الدائـرة األولى الدوائر
 َفاْعالُتن ْوالُتنْ  َمْفعْ  َفاْعالُتن َمْفعوالُتنْ  التفعیلة

 8 ـــ َمانْ  م�ْم َشا َوزْ  َوْت ُقو ال َضي الكتا�ة العروض�ة
  عروض (من المشطور) مذیلة: ْفاعالُتْن+َفاْع، وضر/ها (من المشطور) َفاْعالُتْن.

  �ا فارس من ثـم جیت الیوم *** قصـة مزغـران مــعلومة
  موشومة�ا عجالنـا ر�ض  المـلجوم *** ر�ت جنـاب الَشْلْو 

   1خلوفن الشاعر لخضر ب                                           
  

 الصـدر المشطور
 �ا فارس من ثـم جیت الیوم الشاهد
 الدائرة الثان�ة الدائـرة األولى الدوائر
 َفاْعال ُتن ْوالُتنْ  َمْفعْ  َفاْعالُتن َمْفعوالُتنْ  التفعیلة

 4 3 ُیومْ  َثْمْم ِجْي َتلْ  نْ َ�ا َفا َرْس مَ  الكتا�ة العروض�ة
 العجز المشطور

 قصـة مزغـران مــعلومة الشاهد
 الدائرة الثان�ة الدائـرة األولى الدوائر
 َفاْعالُتن ُعْوالُتنْ  َمْف  َفاْعالُتن َمْفعوالُتنْ  التفعیلة

 8 7 َمهْ  َراْن َمْع ُلْو  َقْص َقْت َمْز َزغْ  الكتا�ة العروض�ة
: سمي بهذا االسم ألن الر�ن المتزاید  دس (ال)الوزن السا.6

الطول وجد في المرت�ة السادسة، من بین س�عة مراتب، وهي 
 نفسها رت�ة النوتة ( ال ) في السلم الموس�قي.

                                                           

 23جلول یلس، امقران الحفناو�، المقاومة الجزائر�ة في الشعر الملحون،ص 1
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 سي ال صول فا مي ر�  دو الوزن السادس: 

6 
�حر : ال

 
 7 6 5 4 3 2 1 الترق�م

 0/  00/ 0/  0/  0/  0/  0/  التقط�ع
 َدْن َدان َدنْ  َداني َداني دنةالدن

 َمْتَفاْعال َمْفعوالُتنْ  التفعیلة
  أجزاء الوزن هي:

  العجز    الصدر
  2الدائرة جواب  2الدائرة قرار    1الدائرة جواب  1الدائرة قرار

1  2  3  4    5  6  7  8  
  َمْتَفاْعال  الُتنْ َمْفعو   َمْتَفاْعال  َمْفعوالُتنْ     َمْتَفاْعال  َمْفعوالُتنْ   َمْتَفاْعال  َمْفعوالُتنْ 

  َدْنَداْنَدنْ   َداني َداني  َدْنَداْنَدنْ   َداني َداني    َدْنَداْنَدنْ   َداني َداني  َدْنَداْنَدنْ   َداني َداني
/0/0/0/0  /0/00/0  /0/0/0/0  /0/00/0    /0/0/0/0  /0/00/0  /0/0/0/0  /0/00/0  

 سمي بهذا االسم ألن الر�ن المتزاید الطول: 1الوزن السـا(ع(سي)

وجد في المرت�ة السا�عة، من بین س�عة مراتب، وهي نفسها رت�ة 

 النوتة (سي ) في السلم الموس�قي.

 سي ال صول فا مي ر�  دو الوزن السا�ع:

7 
�حر : سي

 7 6 5 4 3 2 1 الترق�م 
 00/  0/ 0/  0/  0/  0/  0/  التقط�ع
 َداني َدانْ  َداني َداني الدندنة
 َمْفعوالْت  َمْفعوالُتنْ  التفعیلة

  نموذج البیت التام:

  العجز    الصدر

  2الدائرة جواب  2الدائرة قرار    1الدائرة جواب  1الدائرة قرار

  َمْفعوالْت   َمْفعوالُتنْ   َمْفعوالْت   َمْفعوالُتنْ     َمْفعوالْت   َمْفعوالُتنْ   َمْفعوالْت   َمْفعوالُتنْ 

                                                           

 .70،ص عمر ز�عر،مخطوc منازل الس�ون في دوائر الملحون  :أنظر 1
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  َداني َدانْ   َداني َداني  َداني َدانْ   َداني َداني    َداني َدانْ   َداني َداني  َداني َدانْ   َداني َداني
/0/0/0/0  /0/0/00  /0/0/0/0  /0/0/00    /0/0/0/0  /0/0/00  /0/0/0/0  /0/0/00  

  البیت التام في شVله الر/اعي :       
  نبدI قولي �األلیف/ ألطف بینا �ا لطیف*** أنا لك مملوك وضعیف/ عار العبد على مواله

   1الشاعر لخضر بن خلوف                                                           
  تقط*ع البیت :

 الصـدر المجزوء
 نبدI قولي �األلیف/ ألطف بینا �ا لطیف الشاهد
 الدائرة الثان�ة الدائـرة األولى الدوائر
 َمْفعوالْت  َمْفعوالُتنْ  َمْفعوالْت  َمْفعوالُتنْ  التفعیلة

  

  

  

 العجز المجزوء
 نا لك مملوك وضعیف/ عار العبد على موالها الشاهد
 الدائرة الثان�ة الدائـرة األولى الدوائر
 َمْفعوالْت  َمْفعوالُتنْ  َمْفعوالْت  َمْفعوالُتنْ  التفعیلة

  عروض(من المجزوء)صح*حة: َمْفعوالُتْن، وضر/ها (من المجزوء) مقصور: َمْفعوالْت.
  �ه صح�ح ایذا دخلت الشومخوذ اللفP اللي �منافعوا تتعـدI *** تخرج ب

  ما ر�ح قلبي من الهم هذ� مـدة *** ضاق المور ْعل�ا  خـاطر� مغمـوم
 2حمد أالشاعر الحاج خالد بن                                                     

  تقط*ع البیت :
 الصـدر المجزوء
 خوذ اللفP اللي �منافعوا تتعدI الشاهد
 الدائرة الثان�ة ولىالدائـرة األ الدوائر
 َمْفعوالْت  َمْفعوالُتنْ  َمْفعوالْت  َمْفعوالُتنْ  التفعیلة

                                                           

 .345ص �قاعه و�حوره وأش�اله،الجزائر� وإ  أحمد الطاهر،الشعر الملحون  1

 .116ص ون، المرجع السابB،،الكنز الم�نون في الشعر الملح بن جد�ة دمحم 2
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 4 ُعْو َتْت َعْد َدا ِلْي َ�ْم َناْف  ُخْو َذْل َلْف ظلْ  الكتا�ة العروض�ة
  

 العجز المجزوء
 تخرج ب�ه صح�ح ایذا دخلت الشوم الشاهد
 الدائرة الثان�ة الدائـرة األولى الدوائر
 َمْفعوالْت  نْ  َمْفعوالْت  َمْفعوالْت  َمْفعوالُتنْ  التفعیلة

 8 ـ َخْل َتْش ُشومْ  ِحْي َحْي َذادْ  ُتْخ َرْج ِبْي َهْص  الكتا�ة العروض�ة
  أ� حذف الجزء الرا�ع و الثامن، مع قصر في الجزء السا�ع "الضرب"َمْفعوالُتْن: فتكون: َمْفعوالْت. 

  ، وضر/ها (من المجزوء ) محذوف: َمْفعوال.عروض( من المجزوء ) صح*حة: َمْفعوالُتنْ 
  �ا طالب جیتك في جاه عالي العلیـا *** �البیت ْو َقـْبَر النـبي و عرفـة
  الطامع واللي حشمـان �المعصیـة ***  �قبلنـا رEي  في خـاطر الشـرفة

  1الشاعرعبد هللا بن �ِر�ْو                                                        
  
  
  

  تقط�ع البیت: 

 الصـدر المجزوء
 �ا طالب جیتك في جاه عالي العلیـا الشاهد
 الدائرة الثان�ة الدائـرة األولى الدوائر
 َمْفعوالْت  َمْفعوالُتنْ  َمْفعوالْت  َمْفعوالُتنْ  التفعیلة

 4 َعا َلْل ُعْل َ�ا َتْك في َجاْه  َ�ا َطا َلْب ِجيْ  الكتا�ة العروض�ة
  

 لعجزا المجزوء
 �البیت   ْو َقـْبَر النـبي و عرفـة الشاهد
 الدائرة الثان�ة الدائـرة األولى الدوائر
 َمْفعوالْت  ُتنْ  َمْفعوال َمْفعوالْت  َمْفعوالُتنْ  التفعیلة

والجذیر �الذ�ر أن معظم أشعار المدونة نتتمي إلى الدائرة العروض�ة الوتر�ة، وهذا ماسنراه 
  �ة التال�ة: من خالل النماذج الشعر 

                                                           

 .86ابراه�م شعیب، التوخي لجمع أشعار عبد هللا التخي، ص 1
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 الوزن الرا(ع صول 
  : * المجزوء

  عروض من المجزوء مقصورة: َمْفعوالْت، وضر/ها مثلها.   .11
  َمْفعوالُتْن، َفاْعالُتن، َمْفعوالْت  ***  َمْفعوالُتْن، َفاْعالُتن، َمْفعوالْت 

 الشواهد:  
  �اوطني  أعل�ك نظمت األشعار *** تار�خ الثورة مسجل في الكراس

  ال�ة أم الثوار *** أول َرَصاَصة اْنَطلَقت في األوراسالجزایر غـــ
  �اوطني  أعل�ك نظمت األشعار                                

  1الشاعر دمحم بن جد*ة                                            
  مْ َجانا فْجْر الُیوْم َ�ْعْد ْغَ�اْب ْطِو�ْل *** أو في خمسة جو�ل�ة َرْفَرْف َلْعال

  أم�ة وثالثین عــام الشعب ذلیل *** س�ع سنین وُنْص َحاَرEَْنا الظالمْ 
  2جو�ل�ة حسان درنون  5وفقة ل                                                          

  تقط*ع البیت الثاني من الشاهد األولْ  
  اس.الجزایر غـــال�ة أم الثوار *** أول َرَصاَصة اْنَطلَقت في األور 

 الصـدر المجزوء
 الجزایر غـــال�ة أم الثوار الشاهد
 الدائرة الثان�ة الدائـرة األولى الدوائر
 4 نْ  َمْفعوالْت  َفاْعالُتن َمْفعوالُتنْ  التفعیلة

 4 ـ َمْث َثْو َوارْ  َغاْل َ�ة ُأمْ  أْل َجا َزا َیْر  الكتا�ة العروض�ة
  

 العجز المجزوء
 اَرEَْنا الظالمْ س�ع سنین وُنْص حَ  الشاهد
 الدائرة الرا�عة الدائرة الثالثة الدوائر
 8 نْ  َمْفعوالْت  َفاْعالُتن َمْفعوالُتنْ  التفعیلة

 8 ـ ِفْي َلْو َراْس  َصاْن َطْل َقْت  أْو َوْل َراَصا الكتا�ة العروض�ة
                                                           

 .29ص  دمحم بن جد�ة، الكنز الم�نون في الشعر الملحون، 1

 .74حسان درنون ،نسمات من الصحراء، ص 2
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 عروض (من المجزوء) مقصورة: َمْفعوالْت، وضر/ها (من المجزوء) محذوف: َمْفُعوال.  
  َمْفعوالُتْن، َفاْعالُتن، َمْفعوالْت  ***  َمْفعوالُتْن، َفاْعالُتن، َمْفعوال

 الشواهد:  
  أهال وسهال �عید االستقالل *** الخمسة والرEعین ذ�رI نحیوها

  خمسة جو�ل�ة نحضرو ل�ه احتفال *** هذ� ذ�رI غال�ة ما ننسوها
   1الشاعر دمحم بن جد�ة                                                          

  �ا نوفمبر ف�ك َمْبَدI من َلْخَ�اْر *** َخْیَرْك َعنَّا َفاْق َلْفضى و ْعَ�ارو
  واش نماثل ف�ك �ا شارق َلْنَواْر *** �ا نوفمبر ب�ك مجد اللي سارو

  2نوفمبر للشاعر بدر� صالح                                   
  ار *** ن�تب عن وطني العالي في شانونبدI �سم هللا وسالمي تكر 

  ُنْطُلْب َرEّي خالقي عالم َلْسَراْر *** ال هرEة من غیر رEي س�حانوا 
  3الفجر الجدید للشاعر حو�لي مزروع                                     

اْر ْنِعیْد ل�ُ�م َذا المقاْل *** نسمَّْع ِل�ُ�ْم ذا القصیدة جبناها   �ا حضَّ
  �عید نفسو �ا رجال *** وفعت في الجنوب ثورة معتاهاالتار�خ 

   4الشاعر دمحم بن جد�ة
  الشهید ْبَداْیِتبي ُقلْت ْنَحیِّ�ْه *** َذا َما ماَتْش َعْنْد َرEّي َمَقامو

  َهّوضْن ُعْمُرو للْ�ال َداَرْك َما ِف�ْه *** واْسَتْشَهْد ألْو َ�اْن في َعْز أ�َّامو
   1ر علي لمیز� تضح�ة مجاهد وشهید  الشاع

  �ا سایلني سال / نعطیلك مثال *** ما قاساو رجال / رجال الثورة 
  َ�عد ان قامو شحال / في عهد القتال *** ح�مو روس ج�ال / و امحاْو لف�رة

                                                           

 .31ص دمحم بن جد�ة، الكنز الم�نون في الشعر الملحون، 1

 �سید� خالد 14/05/2011مقابلة مع الشاعر بتار�خ  2

 .01/12/2014،بتار�خ ،حو�لي مزروع   Mezrouahouili123@gmail.comالبر�د اإللكتروني : 3

 .48دمحم بن جد�ة، الكنز الم�نون في الشعر الملحون،ص 4

 .90علي لمیز�، الخ�ال الرمز� من خواطر علي لمیز� شعر شعبي، ص 1
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   1رجال الثورة برمة عبد القادر
 :تقط*ع البیت الثاني من الشاهد الثالث

  Eة من غیر رEي س�حانوا ُنْطُلْب َرEّي خالقي عالم َلْسَراْر *** ال هر 
 الصـدر المجزوء
 ُنْطُلْب َرEّي خالقي عالم َلْسَراْر  الشاهد
 الدائرة الثان�ة الدائـرة األولى الدوائر
 4 نْ  َمْفعوالْت  َفاْعالُتن َمْفعوالُتنْ  التفعیلة

 4 ـ َلْم َلْس َراْر  َخاْل ِقْي َعا ُنCْ ُلْب َرْب ِبيْ  الكتا�ة العروض�ة
12.   

 العجز المجزوء
 ال هرEة من غیر رEي س�حانوا الشاهد
 الدائرة الرا�عة الدائرة الثالثة الدوائر
 8 ُتنْ  َمْفعوال َفاْعالُتن َمْفعوالُتنْ  التفعیلة

 ـ ًسْ�َحاُنوْ  َغْیْر َرْب ِبيْ  ال َهْر َ�ة َمنْ  الكتا�ة العروض�ة
8  
 

13.    
زوء) مقصور: عروض (من المجزوء) محذوفة: َمْفُعوال، وضرEها (من المج .14
 َمْفُعوالْت.

  النموذج:
  َمْفعوالُتْن، َفاْعالُتن، َمْفعوال  ***  َمْفعوالُتْن، َفاْعالُتن، َمْفعوالْت 

 الشواهد:  
  التار�خ �عید لینا واش جرI *** ما یجحدش �قول لینا �التفصال

  اللي وقع في التل وٕاال في الصحرI *** أمسجلها �اش تقراها لج�ال
    فسة الشاعر دمحم بن جد�ةالتار�خ �عید ن

  أنظر �ا ش�اب في التار�خ قرI *** تلقى ف�ه خ�ار في السابB عدات
  أیبیَّن لك واش �این في الصورة *** في القرون السا�قة أللي مضات

                                                           

 .64لحون، صبرمة عبد القادر، الكنز المدفون في الشعر الم 1
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  1مقاومة االحتالل الفرنسي  الشاعر دمحم بن جد�ة
  �ا تونس جیناك ذ� أول مرة *** جبنا لك ســـالم من المِحـبِّـین

  هروا االستعمار طردوه لبرَّة *** حلف األطلسي هرب من غیر عو�نق
  2الشاعر دمحم بن جد�ة 

  �الروح افدیناك �ا جزایرنا  *** وفسمنا �النازالت الماح�قات
لنا *** �الدماء الزاك�ات الطاهیرات   امشینا ع الدرب هذا �مَّ

   3الجزائر قبل �ل شيء الشاعر علي لمیز� 

  یَّلَّْل *** َوعلى الَوْطْن ��وْن في الساحة مغواراللي وطني ما �عـ�شش 
  الجزائر ما ه�ش لع�ة �ا راجل *** ُقـــْدَوْتنا ُهما الُشـهادة َلْبَراْر 

   4ثمرة الجهاد  الشاعر علي لمیز� 
  �ا ش�اب الیوْم من َحقَّْك ْتسأْل *** و ا�َحْث َع التار�خ في وطنك �الذاْت 

  أ�اكم و جـــداد�م ماذا قاساتاتف�ر من �ـان قبلك یتبهدل *** 
   5رEما الماضي �المستقبل / الشاعر بز�ز �ادر

  �ا ثـــــورة نوفمبر المجیدة *** �اثورة َلْ�َطال والشْعْب الثاَیْر 
  �ا ثــورة ملیون والُنْص ز�اَدة *** ما زْلتي للُیوْم َبْ�طاَلْك یـاَسْر 

   1قصیدة نوفمبر للشاعر حو�لي مزروع

  ن أجنینا ثمرة *** واقتصاد ْ�الْدَنا رEِّي َقوَّاهْ في عام الس�عی
  2الشاعر التومي سعیدان

                                                           

 .26حمد حمد�، دیوان الشعر الشعبي شعر الثورة المسلحة،ص أ 1

 41دمحم بن جد�ة،الكنز الم�نون في الشعر الملحون،ص 2

 130علي لمیز�، الخ�ال الرمز� من خواطر علي لمیز� شعر شعبي، ص 3

 118، صنفسه 4

 .147، ص1999نوفمبر  21الى  17غواc  من أعمال المهرجان الوطني الثاني للعشر الشعبي و األغن�ة البدو�ة اال 5

 .01/12/2014 ،بتار�خ ،حو�لي مزروع  Mezrouahouili123@gmail.comالبر�د اإللكتروني: 1

 .110دیوان مغذ� االرواح ومسلي االش�اح ،ص تومي سعیدان،ال 2
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  من ِسیَنا األخوان قالوا �لمتنا *** دولة لعرب ما تموت �ال مجال
  1التومي سعیدان الشاعر

لتثو تار�خ َتْقراه الُصْبَ�ان   �ا بنو فحطان ُساللة َلْعَرْب *** سجَّ
  ها �لمة صر�حة ال خ�فانُفومو التحاد جم�ع العرب *** قولو 

   2نوفمبر للشاعر بلقاسم حرز هللا
  �اسم الفاتح جیت نهد� ذا التحفة *** َنْتَغَنى َ�ْمجــاد وطني هذا الیوم

  ُنور� ذا الكلمات �الصدف وعفَّة *** عن تار�خ �طال في ف�ر� مرسوم
   3ملحمة الثوار للشاعر أحمد سعدون 

  َنْجَمْك المع في السما دایر مشهابنوفمبر هلَّیت َوهالَلك َهلَّْل *** 
  ه�ا �ا ش�اب َجیْل الُمْسَتْقَبل ***  ذا نوفمبر راه من عز األح�اب

  4صیدة نوفمبر للشاعر عبد الواحد حرز هللا ق
  
  
  

  تقط*ع البیت الثاني من المثال الثالث :
  التار�خ �عید لینا واش جرI *** ما یجحدش �قول لینا �التفصال

 الصـدر المجزوء
 التار�خ �عید لینا واش جرI  الشاهد
 الدائرة الثان�ة الدائـرة األولى الدوائر
 4 ُتنْ  َمْفعوال َفاْعالُتن َمْفعوالُتنْ  التفعیلة

                                                           

 .114،ص نفسه 1

 .252من فحول الشعراء في سید� خالد �س�رة، ص ،أحمد أمین 2

 .12/11/2013بتار�خ  ،قصیدة على لسان الشاعر �الدوسن وال�ة �س�رةأخذنا ال 3

  -�س�رة–�سید� خالد  14/05/2011مقابلة مع الشاعر بتار�خ  4
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 4 ـ َوا َشْج َرI  ِعیْد َلْي َنا  أْت َتا ِر� َخيْ  الكتا�ة العروض�ة
  

 العجز المجزوء
 ما یجحدش �قول لینا �التفصال الشاهد
 الدائرة الرا�عة ائرة الثالثةالد الدوائر
 8 نْ  َمْفعوالْت  َفاْعالُتن َمْفعوالُتنْ  التفعیلة

 8 ـ َبْت َتْف َصالْ  ُقْوْل  ِلْي َنا َما َیْج َحْد ِشيْ  الكتا�ة العروض�ة
  

ألن  ،لى أن الوزن �حتل في القصیدة الشعب�ة أهم�ة �برI إوأخیرا یجدر بنا أن نشیر 
لهذا تجد الشعراء یتحرّزون من أن �قعو  ذا العنصر أثناء أدائها،المستمع إلیها یر�ز على ه

و�قتل عنصر التفاعل لدI  ،ألن هذا ینقص من ق�مة أعمالهم في الكسور الوزن�ة في شعرهم،
  �مجرد أن یخطئ الشاعر في الوزن .  ،المتلقي

  
  
  
  
  
  
  
  

  



 

 

  

  

  

  ـــــــــــــــــــــــةـــــمـــــــــــــــــاتـــــــــــــــــــــــــــــــــخ
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  خاتمة

سعى هذا البحث إلبراز أهمية ظاهرة الشعر الشعبي الثوري في الجنوب الجزائري، هذه     
المنطقة التي ظلت مجهولة بنضالها الثوري، وقد أوصلني هذا البحث إلى مجموعة من 

  النتائج يمكن إجمالها في اآلتي:

لون وروح وأثر وطا�ع الصحراء، و�عبر عن ح�اة الناس ـ إن الشعر الشعبي �حمل لغة و 1

وتوجههم ونمC ع�شهم وأف�ارهم وثقافتهم ونظرتهم للعالم؛ ومن ثم فقد اقترن برموز خاصة �ه 

من البیئة الصحراو�ة فانط�عت إ�حاءاته في األذهان �ألوان الطب�عة الصحراو�ة، وأش�ال 

جدد، و�حافP على تراثه وما تمنحه له الطب�عة رمالها، ف�ان الدافع لإلنسان الصحراو� لكي ی
 التي آنسته وفجرت طاقاته االبداع�ة.

أن الشعر الشعبي مهدد �الض�اع واالندثار ومعرٌض عبر تداوله شفاه�ا  اقتنعتـ  2

للتحر�ف، وهذا ما دفعني أن أجمع ما �م�ن لي جمعه، وأن أكشف عن ق�مته، وم�انته 

وحضار�ا ضمن النسیج التراثي، غیر أن الكثیر من المفاه�م اجتماع�ا وتار�خ�ا واقتصاد�ا 

ال �المعنى الوصفي،  ؛وم�ادp الجمع المیداني التزال غیر واضحة وغیر معرفة تعر�فا دق�قا
وال �المعنى اإلجرائي، مما جعلني أنظر إلى أن الجمع المیداني ما یزال  لم �ستقر على 

الجتهاد ف�ه، وال یخفى أن المتصفح لما تروجه نظام علمي مح�م البناء، وهذا ما حاولت ا

.Bوالتدقی Bدور النشر من مجام�ع الشعر الشعبي، یجد أغلبها  لم تراع أصول التوثی 

ـ حاولت أن أتجاوز مش�لة التوافB عن ��ف�ة إنجاز دلیل خاص، �الجمع المیداني 3

دوات الب�ان�ة للموروث الشعبي الجزائر�، ��ون مرشدا علم�ا، یتضمن مجموعة من األ

 Bوالمعلومات تساعد على فهم وتفسیر الظواهر ��افة اإلجراءات المنظمة والمحددة بدقة وف
ما یناسب استخدام وسائل جمع النصوص، ومعرفة العوامل التي أثرت فیها والظروف التي 

مرت بها ونتائج هذه المعلومات؛ ومن ثم التوصل إلى صورة شاملة، و�املة لمختلف 

ثقافة الشعب�ة، على خرائC توضح جغراف�ة انتشار هذه العناصر على المستوI عناصر ال

الوطني، ومن المؤ�د أن عمل�ات الجمع التي تتم في هذا اإلطار سوف تش�ل نواة ألرشیف 
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شعر� في ثوب حضار�، یت�ح الكشف ��ل �سر عن تموقع نسیجها الثقافي ضمن خر�طة 

 وطن�ة.

، قـد نجــح فـي توظیــف خطا�ــه الشـعر�، �وث�قــة تار�خ�ــة ــ توصــلت إلـى أن الشــاعر الشــعبي4
ألن تجرEتـــه الشـــعر�ة صـــ�غت مـــن صـــم�م المآســـي التـــي  ��ونـــه شـــاهدا علـــى أحـــداث الثـــورة،

عاشــها الشــعب الجزائــر�، َوَقْوَلبهــا النضــاُل المســلُح، فغــدت قصــائد الشــاعر ســجال للمواقــف 
  للشعب. الوطن�ة،  وصورة ناطقة عاكسة للتفاعل مع الوجدان الجمعي

أبرزت أهم�ة التدو�ن في الحفا[ على النص الشعر� في إطاره التعبیر� الشعبي، ـ �ما 5
وEخاصة إذا أضفنا إل�ه التدو�ن ، واإللكتروني والتسجیل السمعي وال�صر�، �أفضل طر�قة 
حفP متاحة لكونها  ُت�قى على �عض مقومات األدب الشعبي وخصائصه من حیث األداء 

اول�ا، وه�ذا  وضحت أكثر أهم�ة انتقال النص  الشعبي من ش�له الشفو� بوصفه خطا�ا تد
المعتمد أساسا في الحفا[ عل�ه، على  الذاكرة ال�شر�ة إلى تدو�نه، صونا له من الض�اع 
واالندثار، بوسائل العولمة الجدیدة المتمثلة في النصوص الرقم�ة اإللكترون�ة ومجاالتها 

 االفتراض�ة بدل الورق�ة.

إن األدب الرقمي اإللكتروني جاء لتعو�ض تغییب أداة (الح�واتي)الراو� في نقل النص ـ 6
�صورته الماد�ة األصل�ة الم�اشرة �الصوت المسموع والتصو�ر �الحر�ات الجسد�ة وتعبیرات 
الوجه قبل تسجیله على الورق، فمع األدب اإللكتروني أص�حت القصیدة اإللكترون�ة �مثا�ة 

للعمل األدبي، حیث أص�حت قادرة على استحضار الجو النفسي للقصیدة  الراو� الحق�قي
الشفه�ة، و�أن الشاعر واقف وسC جمهوره، و�لقي قصیدته معتمدا على نبرات صوته 
وحر�ات جسمه لتحقیB التفاعل مع  جمهور المتلقین،  ومشار�تهم له،  عبر النص وصوره 

لكترون�ة الشعب�ة إعادة الجو الشفاهي للشعر وموس�قاه وتقن�اته، وه�ذا تحاول القصیدة اإل
الشعبي �ش�ل جدید، وتسعى إلى خلB تفاعٍل ثقافي وف�ر� وأدبي راٍق �حقB أجواء تفاعل�ة 

 ح�ة بین منتج النص، والمتلقي الرقمي بوصفه قناة للتعبیر عن بوح الذات.
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المواقف ـ توصلت في ال�حث إلى أن القصیدة بوصفها تش��ال جمال�ا في موقف من 7
ل�ست إال بن�ة لغو�ة م�ونة من بن�ات جزئ�ة، تمثل في مجملها  تعبیرا متمیزا توظف 
مفردات تتعرض النز�احات ثالث في معجمها الشعر� وهي: انز�اح نحو اللهجة القر��ة من 
الفصحى �قدر �بیر، وانز�اح نحو اللغة العام�ة، وهي لغة الحدیث الیومي بین الناس، 

ردات مقترضة من لغات أجنب�ة، وفي ضوء ذلك أم�ننا الح�م على أن لغة وانز�اح نحو مف
الشعر الشعبي تدور ضمن  مستو�ات ثالثة، أو ما �م�ن تسمیته �انز�احات الثالث�ة اللغو�ة 
أو الثنائ�ة اللغو�ة، وهذا التداخل اللغو� بین اللهجات على مستوI الصوتي، والصرفي، 

لم �منع من إم�ان�ة فهم وتجاوب المتلقین  مع هذه والنحو�، والمعجمي، والداللي، 
األشعار، وهذا في رأیي یرجع إلى اللغة العر�Eة المعرEة الفصحى التي �قیت قاسما مشتر�ا 
بین هذه اللهجات، وت�قى الفروق اللغو�ة بین اللهجات المحل�ة أو أ� لهجة أخرI هي 

وال�الغي، وما لغة الشعر الملحون فروق جوهر�ة على المستوI الصرفي والنحو�، والداللي 
إال استمرار تار�خي للهجات الق�ائل العر�Eة القد�مة وهي ل�ست انز�احا أو انحرافا أو لحنا 

 للفص�حة المقررة، بل أختا شق�قة لها أو جزءا منها .

ـ �ما توصـلت إلـى أن الشـعر الثـور� قـد مـر �مراحـل، و�انـت المرحلـة األولـى �سـ�طر علیهـا 8
اإلصـــالحي والحجـــاج الف�ـــر�، والصـــراع الس�اســـي، األمـــر الـــذ� ســـاعد الشـــعر علـــى االتجـــاه 

تحدید معالمه، فن�ـا وف�ر�ـا ودین�ـا وس�اسـ�ا ولـذلك نجـد الحـس الثـور� �اد�ـا فـي الشـعر الشـعبي 
 بوضوح نتیجة لهذا الترسب الس�اسـي اإلصـالحي، الـذ� �سـتثیر نخـوة الجزائـر�ین إلـى الجهـاد،

ذه الفترة اتشح بوشـاح، الـدین لـ�حمس الشـعب الجزائـر� إلـى الجهـاد، ألن الشعر الشعبي في ه
ودحـــر جبـــروت االســـتعمار، ودعـــاهم لالقتـــداء �الصـــحا�ة، والـــدعاة والمصـــلحین، وه�ـــذا �ـــان 
الحــس الثــور� مســ�طرا بتجل�اتــه فــي أغلــب قصــائد المدونــة قبــل وأثنــاء و�عــد الثــورة التحر�ر�ــة 

  ونزعة ثور�ة واقع�ة. نزعتان: نزعة ذات�ة وجدان�ة،  تنازعه
ـــ ومــن نتــائج هــذا ال�حــث، الكشــف عــن حق�قــة شــعر مرحلــة البنــاء والتشــیید، التــي �ــان فیهــا 9

الشاعر الشعبي یتغنى �المنجزات الكبرI في الجزائر، مما یبین �أن الشـاعر الشـعبي �ـان فـي 
ي الــوطني فتــرات الشــدة منافحــا عــن حر�ــة الجزائــر وأصــالتها، وملتزمــا �ــالخC الثــور� الس�اســ
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التحــــرر� حتــــى �عــــد االســــتقالل، و�ــــرI نفســــه مســــئوال عــــن قضــــا�ا وطنــــه، �الوحــــدة الوطن�ــــة 
.Iوالتضامن االجتماعي، وقضا�ا البناء، والتشیید للمشار�ع الكبر 

ـ ومن نتائج هذا ال�حث أ�ضا أن الشاعر �ستمد مصادر صـ�اغة صـوره الشـعر�ة، واخت�ـار  10
وتقالید جماعته في استحسانهم ألنغام دون أنغام؛ ومـن ثـم  لحون  تش�یله الموس�قي، من بیئته

�ان الشاعر ی�حـث لقصـائده  عـن الـوزن المالئـم للمعنـى، مـن خـالل رؤ�ـة شـعر�ة تعمـل علـى 
تجم�ع خواطر الجماهیر الم�عثرة في إطار موس�قي نا�ٍض �الح�ـاة العامـة، وأحاسـ�س الشـاعر 

�ــات اللغــة الموســ�ق�ة، والتصــور�ة،  واإل�حائ�ــة الذات�ــة، وEهــذا المســعى، فهــو  �ســتغل �ــل إم�ان
حین �ش�ل  قصائده �عالقات  نسق�ة متمیزة، أو هیئـة خاصـة حتـى یـتم�ن مـن تقو�ـة  وسـائله 

 األسلو�Eة األخرI �الع�ارات، والتراكیب، والرموز، والصور وما إلى ذلك.

جــــة إلــــى جمــــع �حا لوفــــي األخیــــر، فإننــــا علــــى �قــــین أن الشــــعر الشــــعبي الجزائــــر�، مــــا یــــزا
ودراســات لكــي یتبــوأ م�انتــه، و�أخــذ دوره فــي الحفــا[ علــى ذاكــرة األمــة الثقاف�ــة، والحضــار�ة 

  .ةوالتار�خ�
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  المصادر والمراجع

 01  ن الكر�مرآالق  

    المصادر   

   المصادر المطبوعة . أ

 02  �شیر مسعود�  E2014ي، الجزائر، جمة من حوض الشعبي، دار الكتاب العر 

من درة القوافي للملحون األوالفي، دار الكتاب العرEي للط�اعة و النشر والتوز�ع، 
  2008الجزائر، 

 03  �شیر مسعود� 

c ،للط�اعة و النشر و التوز�ع، عین ملیلة I04  بو��ة عائشة    ، 2012، 1حروف ملونة، دار الهد 

 05  توفیB ومان  2003ن�ة للنشر و التوز�ع، الجزائر، رعدة الغزال، المؤسسة الوط

 06  بن جد�ة دمحم  2001الكنز الم�نون في الشعر الملحون، دار الثقافة مفد� ز�ر�ا ورقلة، 

 07  جر��ع أحمد  2011ح�مة وق�اس، منشورات مدیر�ة الثقافة الواد�، 

،الجزائر، دیوان الشعر الشعبي شعر الثورة المسلحة، منشورات متحف المجاهد

  دc،دت

 08  حمد� أحمد

 09  دبوسي العید  2010آهات، دار الوس�C للط�اعة والنشر والتوز�ع، الجزائر، 

 10  درEالي بلخیر  2012مرافئ على ضفاف القوافي، دار ال�عث ، قسنطینة، 

 11  درنون حسان  1987نسمات من الصحراء، دار ال�عث، قسنطینة، 

، 1جع،  مقامات للنشر و التوز�ع، الجزائر،cصور من الواقع على ا�قاع الموا
2012  

 12  برم�ي عبد هللا

دیوان الشاعر دمحم بن ق�طون، دار الشروق للط�اعة والنشر 

  2008والتوز�ع،الجزائر،

 13  عاشور أحمد
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 14 ع�ا�سة عبد الحمید 2002الشعر الملحون ، المؤسسة الوطن�ة للنشر و التوز�ع،الجزائر ، 

صور� شاعرة الثورة التحر�ر�ة،دار الثقافة دمحم األمین دیوان فاطمة من 
  .2011العمود�،الواد�،

  علواني أحمد 

  و احمد زغب

15 

 16 برمة عبد القادر الكنز المدفون في الشعر الملحون، مط�عة قرفي، الجزائر، د.ت

الشعر الشعبي الجزائر� من اإلصالح إلى الثورة  الهاد� جاب هللا نموذجا 
1882-1978،c ،2009، 1مط�عة مزوار، الواد� 

 17 زغب أحمد

 18  ز�عر عمر  مخطوc منازل الس�ون في دوائر الملحون 

 19  سعیدان التومي  ت، ، د c، د3مغذ� األرواح ومسلي األش�اح، مخطوc ،ج

 20  سعیدان تومي  دیوان مغذ� األرواح و مسلي األش�اح، مط�عة عمار قرفي �اتنة، الجزائر

  

  2015دار الكتاب العرEي، الجزائر، صهوات الكالم، 

العمار� أحمد عبد 
القادر عبید، م�ارك 

  قومني،�شیر مسعود�

21 

 22  غر�ب �شیر  2013لمسة جفاء، منشورات مدیر�ة الثقافة لوال�ة الواد�، 

الخ�ال الرمز� من خواطر علي لمیز� شعر شعبي، منشورات اتحاد الكتاب 
 2009الجزائر�ین، الجزائر، 

 23 ليلمیز� ع

 24  مزروع حو�لي  2011دار الفجر، الجزائر، قوافي ودموع،

 25  مفد� ز�ر�ا  .c،3،1991المؤسسة الوطن�ة للكتاب،الجزائر اللهب المقدس،

 26 ه�ال بورحلة 2010الموزون من الشعر الملحون ، منشورات مدیر�ة الثقافة، ورقلة، 

    ب.المصادر الشفو*ة

  27 براه�مي عبد الغفار .-بسكرة –دوسنالمهنة فالح، بال 1940مواليد 



 

336 

  28  بكوش زين العابدين  متقاعد، بتقرت 1949المولود بتاريخ 

بن صغير أحمد   ، ورقلة، المهنة تاجر، بـورقلة1950من مواليد 
  بلقاسم

29  

  30 زالقي عبد الباسط ، المسيلة، المهنة موظف، بعين الحجل1969مواليد 

  31 طلحة بشير ،شاعر شعبي.1953دمن موالي المغير والية الوادي

عائشة شكري بوزيان    ماكثة بالبيت ببسكرة 1946مولودة بتاريخ 32  

  33  عبد الكريم قذيفة  ، شاعر-المسيلة–، بوسعادة 1960مواليد 

  34  عمامرة صدام حسين  1992جامعي جامعة دمحم خيضر بسكرة ،شعبة التاريخ،من مواليد طالب 

  35 عمر كعلة ربي مواشي،م 1952المولود بتاريخ 

  36  عمراوي  لزهر  -بسكرة–، المهنة معلم، بطولقة  1959مواليد 

  37 قطاف تمام دمحم المهنة تاجر، بلدية مخادمة والية بسكرة 1970من مواليد 

  38  لخذاري مسعود    ، المهنة متقاعد،لغروس، بسكرة .  1933من مواليد 

  39  شهب أعمرل  وادي سوف  المهنة معلم  1960مواليد 

  40  لعمارة الحاج  سيدي خالد والية بسكرة  12/11/2013

  41 مرغاد دمحم الصالح �س�رة ،المهنة فالح، بـسید� خالد ،1945من موالید 

  42  احمد سعدون ،الدوسن.12/11/2013بتار�خ  مقابلة مع الشاعر،

بدار الش�اب  ،ألقیت القصیدة �مناس�ة مهرجان األغن�ة الشعب�ة مقابلة مع الشاعر،
   .سید� خالد

  43  ال�ار أحمد

  44  بن بريكة دمحم .�11/04/2015مهرجان البواز�د،بتار�خ  مقابلة مع الشاعر،

  45  حويلي مزروع  .�2015فعل�ات الشعر الشعبي(شعر الثورة)،جامعة �اتنة، مقابلة مع الشاعر،

  46  صالح بدري  ،سید� خالد14/05/2011مقابلة مع الشاعر، بتار�خ
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عبد الغفار عبد  .�2015فعل�ات الشعر الشعبي(شعر الثورة)،جامعة �اتنة، مقابلة مع الشاعر،
  الحفيظ

47  

عبد الواحد  ،سید� خالد14/05/2011بتار�خ مقابلة مع الشاعر،
  حرزهللا

48  

  49  دمحم لعمارة .�2015فعل�ات الشعر الشعبي(شعر الثورة)،جامعة �اتنة، مقابلة مع الشاعر،

   عــــــــــــــــــــــــــالمراج  

التراث الشعبي والشعر الملحون في الجزائر، تحقیB عثمان السعد�، دار األمة 
c ،2010، 1للط�اعة والنشر والتوز�ع، الجزائر  

 50  اإلبراه�مي دمحم ال�شیر 

c ،دار المر�خ للنشر، الر�اض ،B1الدراسات الشعب�ة بین النظر�ة و التطبی ،
1985 

 51 بیلةإبراه�م ن

 52  إبراه�م نبیلة  أش�ال التعبیر في األدب الشعبي، دار النهضة، مصر، دت

إعداد نخ�ة من   1975ئة المصر�ة للكتاب، القاهرة، یمادة "ثورة"، اله معجم العلوم االجتماع�ة،
  األساتذة

53 

صور مشرقة من الشعر الشعبي الجزائر�(دراسات ونماذج)، دار 
 2007الح�مة،الجزائر،

 54 مد أمینأح

من فحول الشعراء في سید� خالد �س�رة، دار السبیل للنشر و التوز�ع، الجزائر، 
2008 

 55 أحمد أمین

أحمیدة عمیراو� زاو�ة  1999الس�اسة الفرنس�ة في الصحراء الجزائر�ة، دار الهدI، قسنطینة، 
 سل�م و آخرون 

56 

 ،(cد) ،1978فلسفة اللغة، دار النهار، بیروت  

  

 57  �مال یوسفالحاج 
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c ،58 أدون�س 1972، 1زمن الشعر، دار العودة، بیروت 

بلوغ األدب في معرفة أحوال العرب، شرح و تصح�ح و ض�C بهجت دمحم  ، دار 
 3الف�ر العالم�ة،دت،دc،ج

لوسي السید دمحم األ
 ش�ر� 

59 

 60 الدینإسماعیل عز  1975في األدب الع�اسي الرؤ�ة والفن، دار النهضة العر�Eة،بیروت،

c ،يEي عرض وتفسیر ومقارنة، دار الف�ر العرE2األسس الجمال�ة في النقد العر ،
1986  

 61  إسماعیل عز الدین

c ،مط�عة ال�مامة، �غداد ،C1األدب التفاعلي الرقمي الوالدة وتغییر الوس� ،
2013 

 إ�اد إبراه�م، فل�ح ال�او� 
 حافP دمحم وع�اس الشمر� 

62 

  1965لمط�عة الفن�ة الحدیثة، مصر، اللهجات العر�Eة، ا

  

 63  أن�س إبراه�م  

 أثر األدب الشعبي في األدب الحدیث، دار الوفاء لدن�ا الط�اعة والنشر،
 دت دc، اإلس�ندر�ة،

 64 بدیر حلمي

حتى االستقالل)،المؤسسة الوطن�ة  1950أدب النضال في الجزائر(من سنة 
 1984للكتاب،الجزائر،

 65 بر�ات أن�سة

 66 ��ار یوسف حسین 1982، 2اء القصیدة في النقد العرEي القد�م، دار األثر، بیروت، cبن

 67 البر��ي فاطمة 2008الكتا�ة والتكنولوج�ا، المر�ز الثقافي العرEي، الدار الب�ضاء، 

 68 البر��ي فاطمة 2006مدخل الى األدب التفاعلي، دار الثقافة للنشر والتوز�ع، الدار الب�ضاء، 

وسوعة األدب الشعبي شعر األطلس الصحراو�، مط�عة بن سالم ،األغواc م
c، 2013، 1الجزائر 

بر�همات ع�سى وٕابراه�م 
 شعیب وذاني بوداود

69 

 70  �شر �مال    2010دراسات في علم اللغة ، دار غر�ب للط�اعة والنشر والتوز�ع، مصر،
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رEة أنثروEولوج�ة، دار الشعر الشفو� الق�ائلي الس�اق والبنا�ات والوظائف مقا

 2013التنو�ر،الجزائر،
 71 بوحبیب حمید

 72 بوحبیب حمید 2009مدخل الى األدب الشعبي مقارEة أنثروEولوج�ة، دار الح�مة، الجزائر، 

مناهج ال�حث العلمي و طرق اعداد ال�حوث، دیوان المطبوعات الجامع�ة، 
c ،2001، 3الجزائر 

  بوحوش عمار 

 ی�اتو دمحم محمود الذن

73 

األدب الشعبي الجزائر� دراسة ألش�ال األداء في الفنون التعبیر�ة في الجزائر ، 
 2007منشورات  دار القص�ة للنشر، الجزائر،

 74 بورایو عبد الحمید

ال�طل الملحمي وال�طلة الضح�ة في األدب الشفو� الجزائر�، دیوان المطبوعات 
 1998الجامع�ة الجزائر ،

 75 دبورایو عبد الحمی

c ،الجزائر، 1القصص الشعبي في منطقة �س�رة ، المؤسسة الوطن�ة للكتاب ،
1986 

 76 بورایو عبد الحمید

رواد المقاومة الوطن�ة في القرن  1962/ 1830شخص�ات �ارزة في �فاح الجزائر
c ، 2004، 2التاسع عشر، دار األمل للط�اعة و النشر و التوز�ع 

 77 بورنان سعید

 78 بوشی�ة بر�ة 2002ن�ع الشعبیون، المؤسسة الوطن�ة للفنون المط�ع�ة، الجزائر، شعراء ذو� م

جمع�ة العلماء المسلمین الجزائر�ین و دورها في تطو�ر الحر�ة الوطن�ة الجزائر�ة، 
 1981،دار ال�عث للط�اعة و النشر، قسنطینة، الجزائر،  1931/1945

 79 بوصفصاف عبد الكر�م

 80 بوعز�ز �حي ، 1،1980، دار ال�عث، الجزائر، c 20و 19لقرنین ثورات الجزائر في ا

الدار  شعر الملحون الظاهرة و دالالتها، مط�عة النجاح الجدیدة،
  1c،1 ،2012الب�ضاء،المغرب،ج

 81  بلكبیر عبد الصمد

c ،82  تل�مة عبد المنعم  1976، 1مدخل إلى علم الجمال، منشورات دار اآلفاق الجدیدة، بیروت 

 83 التم�مي أحمد حمید 2010، 1قدمة في النقد الثقافي التفاعلي، �تاب ناشرون، بیروت لبنان، cم
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دراسة اجتماع�ة لغو�ة، القصة الشعب�ة في منطقة الجنوب الجزائر�، دار هومة، 
c ،1998، 1الجزائر 

 84 تیجاني ثر�ا

 85  ور محمود  ت�م  1986مش�الت اللغة العر�Eة ،منشورات م�ت�ة اآلداب، القاهرة، 

الحیوان، تحقیB عبد السالم هارون و مصطفى ال�الي الحلبي، ط�عة القاهرة، 
 1948، 3ج

P86 الجاح 

أول�ة النص، نظرات في النقد والقصة واألسطورة واألدب الشعبي، المؤسسة 

c ،1999، 1الجامع�ة للدراسات والنشر والتوز�ع، بیروت  
 87  حرب طالل 

 88  حسان تمام  1995، 2و الوصف�ة، م�ت�ة أنجلو المصر�ة ،c اللغة بین المع�ار�ة 

c ،الرحمان�ة ،مصر I1945، 1الب�ان والتبیین، التجارة الكبر  P89  الجاح 

العالمة والشعب�ة(شعر المد�ح بین الملحون والفص�ح  شعر الملحون بین ثقافتین 
ار المناهل الشیخ دمحم بلكیر نموذجا) ،منشورات وزارة الثقافة واالتصال ،د

  2002،مراكش، المغرب،

 90  جسوس عبد العز�ز

األدب المغرEي من خالل ظواهره وقضا�اه، م�ت�ة المعارف للنشر و التوز�ع، 
 ،cاE1979الر 

 91 الجرار� ع�اس

c ،cاEة، دار الفتح، الر�E92 الجرار� ع�اس 1991، 1معالم مغر 

Eالزجل في المغرب (القصیدة)، مط�عة األمن�ة ، الرc ،c93  الجرار� ع�اس  1969، 1ا 

في العبور الحضار� لالم�ة الشنفرI، دراسة نقد�ة إبداع�ة، دار عمار للنشر 
c ،2001، 2والتوز�ع.  

 94  أبو حمد دمحم علي

 95 الجرجاني القاضي دت ، c3  الوساطة بین المتبني و خصومه، دار إح�اء الكتب العر�Eة، القاهرة،

امعي التراث الشعبي، دار المعرفة الجامع�ة، االس�ندر�ة، دلیل الجامع المیداني لج
 1993، 3ج

 96 الجوهر� دمحم
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c ،97 الجوهر� حمد 1980، 1طرق ال�حث االجتماعي، م�ت�ة القاهرة الحدیثة، مصر 

 98 الجوهر� حمد 1978علم الفلكلور دراسة في أنثروEولوج�ا الثقاف�ة، دار المعارف، مصر، 

الج�اللي عبد   1994، ،4م، دیوان المطبوعات الجامع�ة، الجزائر،cتار�خ الجزائر العا
 الرحمان دمحم

99 

دراسات و صور من تار�خ الح�اة األدب�ة في المغرب العرEي ، م�ت�ة المعارف، 
 ،cاE1999الر  

 100  الحاجر دمحم طه

یوسفحداد  1985المجتمع و التراث في فلسطین، دار االسوار مؤسسة الثقافة الفلسطین�ة   101 

، 1منطB الصدام ولغة التداول، المر�ز الثقافي العرEي، المغرب،c  العالم ومأزقه،
2002 

 102 حرب علي

ح�اة و أعمال الحاج بلقاسم حرزهللا، دار أسامة للط�اعة و النشر و التوز�ع، 
 2006الجزائر 

 103 حرزهللا العرEي

 104 حر�ات مصطفى ائر ،دc، دت.الهاد� إلى أوزان الشعر الشعبي، دار األفاق، الجز 

c ،105 حسین طه  1982، 11خصام ونقد، دار العلم للمالیین، بیروت 

 c ،106 حسین طه  1966، 2من أدبنا المعاصر، دار اآلداب، بیروت 

  c،1عوامل  التطور اللغو�، دار األندلس للط�اعة والنشر والتوز�ع،بیروت 
،1983  

 107  حماد أحمد عبد الرحمان

 108 حل�مي عبد القادر 1986، الجزائر، 1غراف�ة الجزائر، الشر�ة الوطن�ة مرازقة بودواو، cج

العاطل الحالي والمرخص الغالي ، تحقیB حسین نصار، الهیئة المصر�ة للكتاب، 
  .1971القاهرة، 

 109  الحلّي صفي الدین 

 110 خرفي صالح 1984الشعر الجزائر� الحدیث، المؤسسة الوطن�ة للكتاب، الجزائر، 
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 111 خرفي صالح 1980شعر المقاومة الجزائر�ة ،الشر�ة الوطن�ة للنشر و التوز�ع، الجزائر، 

مطا�ع الرا�ة،  األدب والتكنولوج�ا وجسر النص المفرغ، وزارة الثقافة القطر�ة،
c ،2014، 1قطر  

 112  الخطیب حسام

�ن في شعر الملحون الشعر الشفاهي �المغرب مقارEات ونصوص الشفاه�ة والتدو 
، منشورات �ل�ة اآلداب و العلوم االنسان�ة، من �الغة النص إلى �الغة التقعید 

،cاE2006الر  

 113  الخصالي سعید

 114 ابن خلدون عبد الرحمن .دت دc،، مقدمة ، دار إح�اء التراث العرEي، بیروت لبنان

 115 ابن خلدون عبد الرحمن 1960بیروت، تار�خ العالمة ابن خلدون، منشورات دار الكتاب اللبناني، 

 116  خلیل أحمد خلیل  الشعر الشعبي اللبناني دراسة و مختارات، دار الطل�عة، بیروت، د.ت

، دیوان المطبوعات الجامع�ة، 1962-1955الشعر الشعبي في منطقة مروانة 
 1988الجزائر 

 117 دحو العرEي

الى اواخر العقد األول  16القرن معجم الشعراء الشعر الشعبي في الجزائر من 
 2011، 1، دار األلمع�ة للنشر  و التوز�ع ، 21cمن القرن 

 118 دحو العرEي

- 1954الشعر الشعبي و دوره في الثورة التحر�ر�ة الكبرI �منطقة األوراس من 
  1989، 1، المؤسسة الوطن�ة للكتاب، الجزائر، ج1962

 119  دحو العرEي

 ،مصر مفهومه ومضمونه، دار األدب العرEي للط�اعة،األدب الشعبي العرEي، 
1972 

 120 ذهني محمود

c ،ذهیني محمود  1980، 2فن �تا�ة السیرة الشعب�ة، منشورات اقرأ، بیروت لبنان  

 و خورشید فاروق 

121 

، 1المؤسسة العر�Eة للدراسات والنشر، األردن،c الصورة الفن�ة في شعر أبي تمام،
1999. 

 122 لقادرالرEاعي عبد ا



 

343 

 123 الر�Eعي محمود .1997قراءة الشعر، دار غر�ب للط�اعة والنشر والتوز�ع، القاهرة،  

 124 رجائي أحمد 1999دار الف�ر ،دمشB، أوزان األلحان بلغة العروض وتوائم من القر�ض،

 125 ر�یبي عبد هللا 1983تطور النثر الجزائر� الحدیث، المؤسسة الوطن�ة للكتاب، الجزائر، 

األوراس في الشعر العرEي و دراسات أخرI، الشر�ة الوطن�ة للنشر والتوز�ع، 
  .1982الجزائر، 

 126 ر�یبي عبد هللا

c ،127 ر�یبي عبد هللا  .1981، 1الشعر الدیني الجزائر�، الشر�ة الوطن�ة للنشر والتوز�ع، الجزائر 

c،128 رماني إبراه�م .1،1985أوراق في النقد األدبي، دار شهاب، �اتنة، الجزائر 

الزاهر� دمحم الهاد�  1927، 2مط�عة النهضة،تونس،ج شعراء الجزائر في العصر الحاضر،
 السنوسي

129 

مقاومة الجنوب لالحتالل الفرنسي، الشر�ة الوطن�ة للنشر و التوز�ع، 
 1972الجزائر،

 130 الزEیر� دمحم العرEي

دار الغرب للنشر والتوز�ع، وهران،  م�ت�ة التراث الشعبي(بیبلیوغراف�ا مختارة)،
 2004الجزائر، 

B131 زر�وخ عبد الح 

دراسات في الشعر الملحون الجزائر�، دار الغرب للنشر والتوز�ع، وهران، 
  2008الجزائر، 

B132  زر�وخ عبد الح 

الواد�،  موسوعة الشعر الشعبي أعالم الشعر الملحون لمنطقة سوف، دار الثقافة،
 4c ،1 ،2003ج

 133 غب أحمدز 

، دار االشتراكيلتغییر االجتماعي بین علم االجتماع البرجواز�، وعلم االجتماع ا
 1982c ،3الطل�عة للط�ع  والنشر،

 134 الزغبي دمحم أحمد

األ�عاد الموضوع�ة في سجن�ات شعراء جمع�ة العلماء المسلمین الجزائر�ین، 
 الهالل�ة ألعمال الط�اعة و النشر، الجزائر، د.ت

 135 زغینة دمحم
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شعراء جمع�ة العلماء المسلمین الجزائر�ین، دار الهدI للط�اعة و النشر و التوز�ع 
 دت. عین ملیلة، الجزائر،

 136 زغینة دمحم

الخصائص الفن�ة في سجن�ات شعراء جمع�ة العلماء المسلمین الجزائر�ین، 

  د.ت ،الهالل�ة ألعمال الط�اعة والنشر، الجزائر

 137 زغینة دمحم

 138  الزمخشر�   .1965أساس ال�الغة، درا صادر، بیروت،  

c ،ة الحدیثة، عمان�E139 ز�اد حمدان دمحم 1989، 1ال�حث العلمي �نظام، دار التر 

فن الملحون ظاهرة الشعر المغرEي شعر الملحون بین ثقافتین العالمة والشعب�ة، 

c ،2002، 1منشورات وزارة الثقافة واالتصال، مراكش  

 140  لم عبد الصادقسا

c ،141 سعد هللا أبو القاسم .2007، 5دراسات في األدب الجزائر� الحدیث ،الرائد للكتاب الجزائر 

الر�ادة الزرقاء دراسات في الشعر التفاعلي الرقمي، مط�عة الزوراء، �رEالء، 

2008 

 142 السعود ناظم

منشورات المجلس  ها،اللغة العر�Eة و اللهجات المتفرعة عنها الفصحى و عامیت

  2011األعلى للغة العر�Eة ،دار الخلدون�ة للط�ع والنشر والتوز�ع،الجزائر،

 143  سعد� عثمان  

األدب الشعبي بین النظر�ة و التطبیB، دیوان المطبوعات الجامع�ة، الجزائر، 

1998 

 144 سعید� دمحم

 145  السیوطي جالل الدین    1974، 1،جاإلتقان في علوم القرآن، الهیئة المصر�ة العامة للكتاب، مصر

الكتا�ة، تحقیB وشرح عبد السالم هارون، الهیئة العامة للكتاب، مصر القاهرة، 

1977  

  

 146  سیبو�ه

 شذرات من الشعر الشفاهي المغرEي البن�ة و الداللة  الشعر الشفاهي �المغرب،

معة دمحم منشورات �ل�ة اآلداب والعلوم اإلنسان�ة ، جا مقارEات ونصوص،

 147 الشاذلي المصطفى
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c،cاE1،2006الخامس،الر 

، دار الرائد للكتاب، 1،ج1919-1871المسلمون وفرنسا  �ون الجزائر 

 2007الجزائر،

 148 شارل روEیر أجبرون 

أد�اء األنترنیت أد�اء المستقبل، دار الوفاء لدن�ا الط�اعة، اإلس�ندر�ة، مصر، 

1999 

 149 شبلول أحمد فضل

 150 شفیB دمحم 2009، 1الثون قرنا من تار�خ االماز�غ ، دار الهدI قسنطینة، cثالثة وث

 151 ش�ر� غالي .1970أدب المقاومة، دار المعارف،القاهرة،

 152 الشوا��ة دمحم علي 1991معجم مصطلحات العروض و القاف�ة، دار ال�شیر،عمان،

واc األغ التوخي لجمع أشعار عبد هللا التخي، مط�عة السالم،

c،1،1998،الجزائر  

 153  شعیب إبراه�م

 154 بن الشیخ التلي  1983دراسات في األدب الشعبي، المؤسسة الوطن�ة للكتاب،

، الشر�ة الوطن�ة للنشر والتوز�ع، 1945إلى  1830دور الشعر الشعبي في الثورة

  1983الجزائر

 155 بن الشیخ التلي 

ة الوطن�ة للنشر والتوز�ع، المؤسس منطلقات التف�یر في األدب الشعبي،
 1990الجزائر،

 156 بن الشیخ التلي 

c ،157  صالح �حي الشیخ  1987، 1شعر الثورة عند مفد� ز�ر�ا، دار ال�عث، قسنطینة 

c ،158 الصالح بن علي دمحم 2008، 1من روائع الشاعر الشعبي علي عناد، دار الثقافة، الواد� 

 159  صالح أحمد رشد�  �1981ة، القاهرة، األدب الشعبي ، م�ت�ة النهضة المصر 

c ،160  صالح ص�حي    1980، 8دراسات في فقه اللغة، دار العلم للمالیین،  بیروت 

دار الوفاء لدن�ا الط�اعة و النشر،  قراءة جدیدة في الشعر الشعبي العرEي،  161  الص�اغ مرسي 
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  2002اإلس�ندر�ة، 

الهیئة العامة لشؤون المطا�ع  ئ�ة،مدخل إلى دراسة المأثورات الشعب�ة الغنا
c،2001، 1األمیر�ة، مصر 

 162 الصنفاو� فتحي

 163 ضیف شوقي 1977في النقد األدبي، دار المعارف، مصر، 

تار�خ األدب العرEي، العصر اإلسالمي، دار المعارف القاهرة ، مصر، 

c9،1990.  
 164  ضیف شوقي

 165 طالبي عمار 3c ،2 ،1983مي، الجزائر،جابن �اد�س، ح�اته و آثاره، دار الغرب اإلسال

الشعر الملحون الجزائر� إ�قاعه �حوره وأش�اله، الشر�ة الوطن�ة للنشر 
 1975والتوز�ع،الجزائر،

 166 الطاهر أحمد

 167 ابن ط�اط�ا 1984ع�ار الشعر تحقیB دمحم زغلول سالم، منشأة المعارف، مصر 

 الجزائر، دیوان المطبوعات الجامع�ة، محاضرات عن الشعر والحماسة والعرو�ة،
  تد

 168 الطرابلسي أمجد

c ،169 الطمار دمحم 1981، الجزائر، 1تار�خ األدب الجزائر�، الشر�ة الوطن�ة للنشر و التوز�ع 

 c،170 طه دمحم عصر .2000، 1س��ولوج�ة الشعر، عالم الكتاب، بیروت 

لمقاومة، دار الشروق للط�اعة أشعار دمحم  بلخیر _شاعر الشیخ بوعمامة �طل ا
 2008والنشر والتوز�ع، الجزائر،

 171 بن عاشور العرEي

c ،172 عبد ال�اقي دمحم حسین 1سید قطب ح�اته و أد�ه، دار الوفاء للط�ع و التوز�ع، مصر 

 173 عبد البد�ع لطفي 1982التكامل في القصیدة العر�Eة، دار الكتاب اللبناني، 

 174 عبد الفتاح ر�اض 1986، مصر، 1التش�یل�ة، دار النهضة، cالتكو�ن في الفنون 

c،ة، م�ت�ة الخانجي، القاهرة مصر�E175  عبد التواب رمضان  6،1999فصول في فقه العر 
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c، 176  عبد الصبور شاهین    1984، 4في علم اللغة العام، مؤسسة الرسالة ،بیروت 

c ،177  العدو� إبراه�م   1970 ،�1الد الجزائر، م�ت�ة األنجلو المصر�ة، مصر 

مصطفى بن براه�م (شاعر بن عامر ومداح الق�ائل الوهران�ة)،الشر�ة الوطن�ة 
 دc،دت للنشر والتوز�ع،

 178 عزة عبد القادر 

النا�غة الذب�اني دراسة القصیدة العر�Eة في الجاهل�ة، دار النهضة للط�اعة  
 1980والنشر، مصر، 

 179 العشماو� دمحم ز�ي

 180 العشماو� دمحم ز�ي .  1997، 1دار النهضة العر�Eة،c �ا النقد األدبي بین القد�م والحدیث،قضا

القاهرة،   مفهوم الشعر دراسة في التراث النقد�، المر�ز العرEي للثقافة والعلوم،
  دت

 181  عصفور جابر 

 182 طوان حسینع 1987، 2دار الجیل ،بیروت، c  مقدمة القصیدة العر�Eة في العصر الجاهلي،

أسالیب ال�حث العلمي، مفاه�مه، وأدواته، وطرقه االحصائ�ة، دار الثقافة للنشر 
 2007والتوز�ع، األردن، 

 183 عطو� جودت عزت

 ،c.ر، منشورات بونة لل�حوث والدراسات عنا�ة، دE184 الع�اك عثمان 2010البر 

، دار ال�عث، 1954حتى ثورة  نوفمبر 1830مظاهر المقاومة الجزائر�ة من
c ،1985، 1قسنطینة 

 185 العلو� دمحم الطیب

أساس�ات ال�حث العلمي في التر�Eة والعلوم اإلنسان�ة، م�ت�ة الكتابي، أرEد، 
c2.دت، 

 186 العودة أحمد سل�مان

 187  ع�سى م�شال   .2001التنظ�م القانوني لش��ة االنترنیت، دار المصادر، لبنان، 

عنا�ة  ي الجزائر�، دار العلم للنشر والتوز�ع،محاضرات في األدب الشعب
  .2013، 1الجزائر،ج

 188  ع�الن دمحم 
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الثقافة والمجتمع و األنثروEولوج�ا الثقاف�ة وال�حث المیداني، دیوان المطبوعات 

  .1989الجامع�ة، الجزائر، 
 189  غامر� دمحم حسن

 190  دمحم  بن الغوثي بخوشة  .2001لجزائر، دیوان سید� لخضر بن خلوف، دار ابن خلدون للنشر والتوز�ع، ا

 191  الفاسي دمحم   1986، 1معلمة الملحون، مطبوعات أكاد�م�ة المملكة المغر�Eة، الرEاc، ج

 192 فتحي أحمد 1988في مرآة  الشعر الجاهلي، دار الشروق بیروت، لبنان، 

دار اآلداب، ش�ل القصیدة العر�Eة في النقد العرEي حتى القرن الثامن الهجر�، 

c ،1984، 1بیروت. 

 193 فخر الدین جودت

 194  فر�حة أن�س  1989اللهجات وأسلوب دراستها، دار الجیل، بیروت، 

بین التار�خ والفلكلور، عین للدراسات وال�حوث اإلنسان�ة واالجتماع�ة، مصر، 

c2 ،1998 

 195 قاسم عبده قاسم

في األنثروEولوج�ا االجتماع�ة الكنز الم�نون في الشعر الملحون ،مر�ز ال�حث 

  2007والثقاف�ة (في اطار الجزائر عاصمة الثقافة العر�Eة)،

 196  قاض دمحم

 ،منشورات ارت�ست�ك،- الشعراء الرواد - انطولوج�ا الشعر الملحون �منطقة الحضنة

 .c،2 ،2007الق�ة الجزائر

 197 قذ�فة عبد الكر�م

Eي، دیوان المطبوعات الجامع�ة،القصة الشعب�ة الجزائر�ة ذات األصل العر 

 2007الجزائر، 

 198 قر�ش لیلى روزلین

c،199 قطب سید 1982، 5في التار�خ ف�رة ومنهاج، دار الشرق ،لبنان 

 200 قطب سید 1978هذا الدین، دار الشروق، لبنان، 

االتجاه اإلنساني في الشعر العرEي المعاصر، منشورات دار اآلفاق الجدیدة، 

 1981، 1ن، cبیروت لبنا

  قم�حة دمحم مفید
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c ،201 قنشو�ة أحمد 2008، 1الشعر الشعبي الغض، دار الفرابي، بیروت لبنان 

العمدة  في صناعة الشعر و نقده، تحقیB دمحم محي الدین عبد المجید، دار 
 1981الخیل، بیروت لبنان 

B202 القیرواني ابن رشی 

ب، المجلس األعلى للثقافة، القاهرة، اللغة واالنترنیت، ترجمة أحمد شفیB الخطی
c1 ،2005 

 203 �ر�ستال د�فید

لغة الملحون، شعر الملحون بین ثقافتین العالمة والشعب�ة، منشورات وزارة الثقافة 
  ، المغرب، دتواالتصال

 204  �وش عبد هللا 

 اللغة العر�Eة في ماضیها وحاضرها ومستقبلها، را�طة القدماء في الكل�ة العلمان�ة
  1948الفرنس�ة، بیروت،

 205  �فور� جورج

c ي، دار الكتاب اللبناني، بیروتEي في األدب العرE206  �نون عبد هللا   1962، 2النبوغ المغر 

 207 �وهن جون  1985أحمد درو�ش، م�ت�ة الزهراء، القاهرة ،بناء لغة الشعر، ترجمة 

لنشر والتوز�ع، الجزائر، دور �تامة في تار�خ الخالفة الفاطم�ة، الشر�ة الوطن�ة ل
c1 ،1979 

 208 لق�ال موسى

مؤسسة �نوز  الفصحى والعام�ة وعالقتها في استعماالت الناطقین الجزائر�ین،
  2011الح�مة للنشر والتوز�ع، الجزائر،

 209  مادن سهام 

مر�ز الدراسات  ترجمة صالح القرماد�، دروس في علم األصوات العر�Eة،
  1966نس،وال�حوث االجتماع�ة،تو 

 210  مارسي ول�ام  

دار الوفاء  من الصوت إلى النص نحو نسB منهجي لدراسة النص الشعر�،
 2002لط�اعة والنشر ،االس�ندر�ة،

 211 مبروك مراد عبد الرحمان

c ،1مداخل الخطأ عند الناطقین للممنوع من الصرف، دار القاهرة، مصر 
،2004  

 212  مجد� إبراه�م دمحم
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 213  مجموعة من ال�احثین  ��ي، ترجمة نظمي لوقا، دار العالم العرEي، القاهرة، د.تالفلكلور األمر 

c ،دار ال�الغ، الجزائر ،B214 دمحم االمین بلغیث 2001، 1تار�خ الجزائر المعاصر دراسات ووثائ 

 215 دمحم حسن عبد هللا .1981دار المعارف،مصر، الصورة و البناء الشعر�، م�ت�ة الدراسة األدب�ة،

 216 المدني أحمد توفیB 2009هذه هي الجزائر، دار ال�صائر، الجزائر، 

في األمثال الزراع�ة دراسة تشر�ح�ة لس�عة وعشر�ن مثال شعب�ا جزائر�ا، دیوان 
 1987المطبوعات الجامع�ة، الجزائر، 

 217 مرتاض عبد المالك

لتوز�ع، الجزائر، العام�ة الجزائر�ة وصلتها �الفصحى، الشر�ة الوطن�ة للنشر وا
1981   

 218 مرتاض عبد المالك

c ،219 مرتاض عبد المالك 2004، 1في نظر�ة النص األدبي، دار هومة، الجزائر 

c ،220 مرسى أحمد 2001، 2مقدمة في الفلكلور،  دار الثقافة  للنشر والتوز�ع، مصر 

 221 أحمد مرسي 1980األغن�ة الشعب�ة، الهیئة المصر�ة للتألیف و النشر مصر 

c ،222  المرزوقي دمحم   1967، 1األدب الشعبي في تونس، الدار التونس�ة للنشر، تونس 

الوث�قة األرش�ف�ة و خدماتها لأل�حاث التار�خ�ة، ودور األرشیف في �تا�ة التار�خ، 
والحفا[ على الذاكرة الوطن�ة لنخ�ة من ال�احثین، منشورات المتحف الجهو� 

 2013للمجاهد، �س�رة، 

 223 مسعود� �مال

c 224 المقالح عبد العز�ز 1983،  1من البیت الى القصیدة، دار اآلداب ،بیروت 

c عالم الكتب الحدیث، األردن ،(Bالنظر�ة والتطبی) 1الرقم�ة وتحوالت الكتا�ة ،
2015 . 

 225 ملحم إبراه�م أحمد

 نشر الحدیث،الزجل المغرEي الملحون بین اإلنشاد والتدو�ن،  دار الفرقان لل
  1992المغرب، 

 226  الملحوني عبد الرحمان



 

351 

لهجة البدو في إقل�م ساحل مرEوc دراسة لغو�ة، دار الكتاب العرEي، 
  1998القاهرة،

 227  مطر عبد العز�ز  

c ،ولوج�ا، الم�ت�ة الجامع�ة االس�ندر�ةE228 منصور هالة 2000، 1محاضرات في علم األنثرو 

، 1c ،1، دار ال�عث،ج1830وهیبتها العالم�ة قبل شخص�ة الجزائر الدول�ة 

 الجزائر

 229 مولود قاسم نایت بلقاسم

c ،سنة  4اللسان�ات، النشأة و التطور، دیوان المطبوعات الجامع�ة الجزائر،

2008  

 230  مون أحمد 

 231 م�اسي إبراه�م 1999دیوان المطبوعات الجامع�ة ،الجزائر ، من قضا�ا تار�خ الجزائر المعاصر،

منشورات  1881/1912توس�ع االستعمار الفرنسي في الجنوب الجزائر�  

.cالمتحف الوطني للمجاهد، الجزائر، دت، د 

 232 م�اسي إبراه�م

 233 م�شال ع�سى 2001التنظ�م القانوني لش��ة االنترنیت، دار المصادر، لبنان، 

 234  المهد� صالح   1986جامع�ة، الجزائر، الموس�قى العر�Eة تار�خها و آدابها ، دیوان المطبوعات ال

الشعر الجزائر� الحدیث، اتجاهاته و خصائصه الفن�ة ، دار الغرب اإلسالمي، 

c ،1985، 1بیروت 

 235 ناصر دمحم

 236 نافع عبد الفتاح 1982الصورة في شعر �شار، دار الف�ر، عمان، 

،B237 ابن نبي مالك 1979 الصراع القادر� في ال�الد المستعمرة، دار الف�ر، دمش 

 2دار األمة، الجزائر،c جهاد الجزائر حقائB التار�خ ومغالطات اإلیدولوج�ا،

،1998 

 238 بن نعمان أحمد

 c ،ي، منشورات إقرأ، بیروت لبنانE239  نصار حسین   1980، 2الشعر الشعبي العر 

ت�ة الح�اة مقدمة في ص�اغة النظم، تحقیB دمحم بن عبد الكر�م، منشورات دار م�  240   النواحي
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 بیروت، دت

العام�ة الجزائر�ة وصلتها �العر�Eة الفصحى مشروع دراسة لسان�ة للدارجة في 
دار الهدI للط�اعة والنشر والتوز�ع ،عین ملیلة  منطقة الز��ان �س�رة،

c،2005، 1،الجزائر  

  نو�وات مختار 

  و دمحم خان

241 

 242 ه�مة عبد الحمید 1998، 1دار هومة،الجزائر،c المعاصر،البن�ات األسلو�Eة في الشعر الجزائر� 

c،243 واد� طه . 1،2000جمال�ات القصیدة المعاصرة، الشر�ة المصر�ة العالم�ة للنشر 

انطولوج�ا صوت الم�نون في الشعر الملحون، دار الغرب للنشر والتوز�ع، 
 2007الجزائر، 

B244 ومان توفی 

قافة العر�Eة، المر�ز الثقافي العرEي، الدار الب�ضاء النص المترا�C ومستقبل الث
c ،2008، 1المغرب 

 245 �قطین السعید

من النص الى النص المترا�C مدخل جمال�ات االبداع التفاعلي، المر�ز الثقافي 
c ،ي، الدار الب�ضاء المغربE2005، 1العر 

 246 �قطین السعید

�ة الوطن�ة للنشر والتوز�ع، الجزائر، المقاومة الجزائر�ة في الشعر الملحون، الشر 
 ب ت

  یلس جلول 

 و الحفناو� أمقران

247 

تأثیر اإلنترنیت على أش�ال اإلبداع والتلقي في األدب العرEي الحدیث، دار 
 2011األمین، عمان، 

 248 یونس إ�مان

c ،249  حمید یونس عبد ال  1968، 2،الدالل�ة في التار�خ واألدب الشعبي، دار المعرفة، القاهرة 

 250  ال�ازجي ناصف  1981،العرف الطیب في شرح دیوان أبي الطیب ، دار بیروت للط�اعة والنشر

  العل*مةالرسائل  

ئر�ین، اسوسیولوج�ا اإلصالح الدیني في الجزائر، جمع�ة العلماء المسلمین الجز   251 بوقرة زولیخة
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 2008/2009ماجستیر ،جامعة �اتنة 

هي  نحو مقارEة أسلو�Eة س�م�ائ�ة للنص الشعر� الشفهي، جمال�ات الشعر الشفا

  .2007/2008أطروحة د�توراه ،جامعة  بن یوسف بن خدة الجزائر، 
 252  زغب أحمد

الشیخ بیوض إبراه�م و منهجه في اإلصالح، رسالة ماجستیر، جامعة األمیر عبد 
 ، الجزائر.1998/1999القادر، قسنطینة 

 253 سو�حال نور الدین

ناء الفني في القصیدة الشعب�ة الجزائر�ة منطقة شمال الصحراء أنموذجا، رسالة الب
  2008د�توراه العلوم، جامعة �اتنة، 

 254  قنشو�ة أحمد

  المجالت والجرائد 

ن التقلیدیین، مجلة اهج التراثیین الشفهیین والمؤرخیالروا�ة الشفه�ة بین من
 1989ر ،، جانفي، مص2المأثورات الشعب�ة     العدد 

 256  إسحاق إبراه�م

مجلة الثقافة،  المأساة الفلسطین�ة في الشعر الجزائر�،
  1980،الجزائر،ما�/جوان،57العدد

 257  �المشر� مصطفى

 258 البلقوطي ناصر 2011،  17تدو�ن األدب الشعبي، مجلة الثقافة الشعب�ة، ال�حر�ن، العدد

 259  بدو� عبد الرحمن  1968مارس ،135العدد ،لةالصورة الشعر�ة عند سانت جون بر�س، مجلة المج

مارس –،  أكتوEر83مقارEة في لغة الشعر الشعبي، مجلة الفنون الشعب�ة، العدد 
2007/2008  

 260  بولنوار على 

القصیدة التفاعل�ة الرقم�ة وٕاش�ال�ة التجدید في الشعر العرEي، سلسلة تار�خ 
 .2c ،1 ،2009مط�عة، العراق، ع

 261 دمحم البنا� سالم

الح�ا�ة الخراف�ة و الشعب�ة العمان�ة، دراسة في الش�ل و المحتوI، مجلة الفنون 

  2006، أفر�ل 80الشعب�ة، العدد 

بنت ناصر آس�ة و 

  السیف البوعلي

262 

مجلة اآلداب والعلوم  ز�ر�ا، �في إل�اذة الجزائر لمفد �ةستعمار الصورة فرنسا ا   263  �علي حفناو� 
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  2005رنوفمب ،3العدد ،سطیف اإلنسان�ة،

دعوة إلى إنشاء قاعدة ب�انات بیبلیوجراف�ة للفلكلور العرEي، مجلة  الثقافة الشعب�ة، 

 2005، السنة 8ال�حر�ن، العدد

 264 بوز�د أحالم

،أوت 3اللغة العر�Eة المشتر�ة �ازاء اللهجات العر�Eة ، مجلة دراسات أدب�ة، العدد 

  ، الجزائر2011

اد حاجي أحمد و سع

  شرفاو� 

265 

، أفر�ل 70الشفاه�ة والكتا�ة اإلثنوجراف�ة، مجلة الفنون الشعب�ة، مصر ،العدد 

2006،  

 266  حامد السید

 267 حجیج معمر .الجزائرجامعة رEاع�ات أوراس�ة، مخبر أطلس األدب الشعبي ،

مجلة المأثورات الشعب�ة، عدد یولیو ، مر�ز التراث  تحدید مفهوم األدب الشعبي،

  1986الشعبي لدول الخلیج العرEي، الدوحة،

 268  حر�ز سید حامد

تجل�ات ثقافة المقاومة  في الشعر العرEي المعاصر، مجلة العلوم اإلنسان�ة، 

 2005، 08جامعة �س�رة، العدد 

 269 حلواني فاد�ة المل�ح

المدارس والمعاهد العل�ا، دورها في النهضة العر�Eة الحدیثة، المجلة 

  1980، 4،عددالجزائر�ة

 270  خرفي صالح 

،سنة  55المستوI اللغو� في لهجة الغرب الجزائر� ،مجلة حول�ات التراث ،العدد 

2006  

 271  داود فاطمة

في ذ�رI الذاكر المذ�ور الشیخ  قدور بن عاشور مداح النبي المبرور، مجلة 

 ، الجزائر1994، أوت، 103، ع 19الثقافة، س 

 272 الزرهوني دمحم بن عمرو

 4سؤال الهو�ة في خطاب المرو�ات الشفاه�ة، مجلة ال�حوث والدراسات، العدد

 2007،جانفي

 273 زغب أحمد

الم�ون الق�مي الراتب في ثقافة المقاومة الجزائر�ة، مجلة اآلداب و العلوم   274 زغوان أدمحم
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 2005، نوفمبر 03االجتماع�ة، جامعة فرحات ع�اس، سطیف، العدد 

الشعبي، والوعي الوطني، مظاهر وحدة المجتمع الجزائر� من  أش�ال التعبیر
 2006خالل فنون القول الشعب�ة، مجلة األهل للدراسات الجزائر�ة 

 275 سعید� دمحم

، الجمع�ة المصر�ة للمأثورات 70الشعر الشعبي، مجلة الفنون الشعب�ة العدد 
  2006الشعب�ة، القاهرة، 

 275  الس�سي غالي 

الشعبي في �اد�ة الجبل األخضر بلیب�ا، مجلة الفنون الشعب�ة،  مدخل إلى الشعر
  ،2002، جانفي 73العدد 

 276  الس�سي هاني 

 277  عبد الوهاب حسن حسني  1963، جو�ل�ة 10، العدد 3مذاهب الشعر في �الم األعراب، مجلة الف�ر، سنة 

 278 الد حامدالعرفي خ 2010الصحافة اإللكترون�ة، مر�ز الصحفي العرEي، الر�اض، 

حضارة الصحراء الكبرI من خالل مصادر العصر الوس�C، مجلة الواحات 
 2011، 15لل�حوث والدراسات، جامعة غردا�ة، العدد 

دمحم مزاحم وعالو� 
 الشاهر� 

279 

 280 عمارة دمحم .2001اإلسالم وضرورة التغییر، دار المعارف،القاهرة،

 281  مرتاض عبد المالك   1978،الجزائر، 2اث الشعبي، العدد في الشعر الشعبي الجزائر�، مجلة التر 

جدل�ة الحبر والشهادة في التجرEة الشعر�ة العر�Eة الحدیثة، مجلة اآلداب و العلوم 
 2005االجتماع�ة، جامعة فرحات ع�اس، سطیف، العدد الثالث، نوفمبر 

 282 فوغالي �اد�س

روا�ات التفاعل�ة، ترجمة دمحم أسل�م،  األدب و الرقم�ة من الشعر اإللكتروني إلى ال
 2012، سنة  38، العدد المغرب ،مجلة عالمات

 283 فیلمان آالن

الق�م األخالق�ة للعرEي من خالل الشعر الجاهلي، مجلة العلوم االنسان�ة، جامعة 
 2001، نوفمبر �1س�رة، العدد

 284 مفقودة صالح

، 20حدیث، مجلة األثر، العدد تجل�ات الف�ر االصالحي في الشعر الجزائر� ال
 2014جوان،

 285 ملفوف صالح الدین



 

356 

، تشر�ن األول ، 126في لغة الشعر الحدیث، مجلة الموقف األدبي، العدد 
.B1981دمش 

 286 الموسى خلیل

 287 ناصر دمحم ،الجزائر81،ع 10الرمز في الشعر الجزائر� الحدیث، مجلة األصالة،س

مارس  ،135العدد  ،عصفور، مجلة المجلةالصورة الشعر�ة، عرض جابر  

1968  

 288  الو�س دا� 

األدب اإللكتروني والنقد المعاصر، مجلة المخبر، أ�حاث في اللغة و األدب 
 2013، سنة 9الجزائر� جامعة دمحم خ�ضر  �س�رة، الجزائر، العدد

 290 یخلف فایزة

كتا�ة �الوسائC أدوات الكتا�ة  وماه�ة االبداع من النقش على الحجر الى ال

 2011، 1المتعددة، مجلة الحصاد، العدد

 291 یونس إ�مان

مالحظات وانط�اعات حول ثورة المقراني والشیخ الحداد ،مجلة األصالة، 

 دت. ،،وزارة الشؤون الدین�ة ،الجزائر39/40عدد
بن یوسف سل�مان 

 داود

292 

 293  ز.مالك  2257، عدد 08، س 06/07/2006جر�دة الیوم، الخم�س 

   الملتق*ات  

تجل�ات الصحراء في الشعر الجزائر� الحدیث، الملتقى الدولي حضور الصحراء 
  2015، الجزائر، 1، منشورات السائحي، c في األدب والشعر ورقلة

 294  �قار أحمد

النزعة التأر�خ�ة و التوث�ق�ة، والحس الملحمي في الشعر الشعبي الجزائر� في 
لندوة الف�ر�ة السادسة، الملتقى الوطني "الموروث منطقة  الجنوب، محاضرات ا

 2006الشعبي"، الواد�، 

 295 بورایو عبد الحمید

تجل�ات الصحراء في روا�ة "تلك المح�ة" للسا�ح الحبیب، الملتقى الدولي: حضور 
c ،2015، الجزائر، 1الصحراء في األدب والشعر ورقلة، منشورات السائحي 

 296 تحر�شي دمحم

اء في مملكة الز�وان، الملتقى الوطني الثالث للكتا�ة السرد�ة تحت نص الصحر   297  مونسي حبیب
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  2014، 1،دار ف�سرا، الجزائر، 2013cشعار السرد في الصحراء أدرار، 

 298    .2015أفر�ل  13- 12الملتقى الثاني للشعر الشعبي(شعر الثورة)،جامعة �اتنة ،

  والندوات المهرجانات

ن الهو�ة، أعمال المهرجان الوطني الثاني لشعر الشعبي الشعر الشعبي حص
 1999نوفمبر  21إلى  17واألغن�ة  البدو�ة ، األغواc، من 

 299 بر�همات ع�سى

ل�ات الروح�ة في الشعر الشعبي، أعمال المهرجان الوطني الثاني للشعر جالت

 1999نوفمبر21إلى 17من  االغواc، الشعبي واالغن�ة البدو�ة،

 300 ذنانيبوداود و 

أصالة الشعر الشعبي، أعمال المهرجان الوطني الثاني للشعر الشعبي و األغن�ة 

 1999نوفمبر  21الى 17البدو�ة ، األغواc، من 

 301 العلو� سالم

األغن�ة واألهاز�ج الشعب�ة الشاو�ة إ�ان الثورة التحر�ر�ة مقارEة أنثروEولوج�ة، 

غن�ة الشاو�ة ، مدیر�ة الثقافة خنشلة المهرجان الثقافي المحلي للموس�قى واأل

 2013نوفمبر، 06الى 01من

 302 مختار منصور

، 21األدب الشعبي العرEي المصطلح و حدوده، مجلة الفنون الشعب�ة، العدد 

  ، 1967الهیئة العامة للكتاب ،مصر،د�سمبر،

 304  مرسي أحمد 

منشورات المتحف   ،الندوة الوطن�ة  القصیدة والمقاومة الشعب�ة�ح�ي لي جد� ، 
c ،2013، 1الجهو�  للمجاهد، �س�رة  

 305  أعجیر� لزهر

رواد الدراسات الشعب�ة في المغرب العرEي مساهمة اللغة العر�Eة في التواصل 
  2003والتضامن والوحدة بین أقطار المغرب العرEي، الندوة المغر�Eة، الجزائر، 

 306  بورایو عبد الحمید 

منشورات المتحف   وطن�ة  القصیدة والمقاومة الشعب�ة،نجمه عالت ،الندوة ال
c ،2013، 1الجهو�  للمجاهد، �س�رة  

 307  الجموعي انفیف

منشورات المتحف   عشنا أحرار، الندوة الوطن�ة  القصیدة والمقاومة الشعب�ة،  308 علو� علي
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c ،2013، 1الجهو�  للمجاهد، �س�رة 

منشورات المتحف  الجهو�   قاومة الشعب�ة،الوطن ، الندوة الوطن�ة  القصیدة والم

c ،2013، 1للمجاهد، �س�رة 

 309 غول مي

منشورات المتحف   الندوة الوطن�ة  القصیدة والمقاومة الشعب�ة، قدس�ة الوطن ،

c ،2013، 1الجهو�  للمجاهد، �س�رة  

 B310  ومان توفی 

منشورات  الشعب�ة،الندوة الوطن�ة القصیدة والمقاومة  نوفمبر 01ما� الى  08من 

c ،2013، 1المتحف  الجهو�  للمجاهد، �س�رة 

 311 یونس علي

منهج ال�احث المیداني، تجرEة میدان�ة لجمع التراث الشعبي المرو�، المطبوعة 

  .2005، مقدمة لطل�ة الماجستیر أدب شعبي، جامعة �اتنة، 04رقم 
 313  ع�الن دمحم

رات األ�ام الدراس�ة حول الثقافة مجموعة محاضالشعر الشعبي في الجزائر،  

  .1984أفر�ل  30إلى 28،  من الجزائر الشعب�ة في

 314  مبروك سدرات 

    المواقع اإللكترون*ة

 315 البر�د اإللكتروني 

mcadrar@live.com   316 �شیر مسعود� 

belmostefadjemoi@gmail.com 317 الجموعي بن مصطفى 

mezrouahouili123@gmail.com 318 حو�لي مزروع 

Rabeh.2saleh@yahoo.fr 319 صالح را�ح 

Abdallah.bermaki@gmail.com 320 عبد هللا برم�ي 

 321 لكترون*ةالمقاالت اإل  

 322 بوجاد� خل�فة www.defaf.netضفاف اإلبداع،  قراءة في راهن النص األدبي اإللكتروني،  
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 323 شرشار عبد القادر www.Difaf.net/Modules.phpإلبداعضفاف االمأثور الشعبي والذاكرة الجماع�ة،

 ضفاف اإلبداع مؤسسة ثقاف�ة متجددة، النص الشعر� الشعبي،
www.Difaf.net/Modules.php    

 324 شرشار عبد القادر

األدب الرقمي والوعي الجمالي العرEي بتار�خ الرقم�ة 
http:www.arabeuriters.com              

 325 العذر� ثائر

    األجنب*ة المراجع  

326 Mohamed 
Belhafaoui  

la poesie arabe maghrebine d’expression populiare, ed, fm. 
Paris ,1973 

327 Christia, 
BAYLONM 

la semantique avec des travaux pratique  d’application et 
leurs collection nathan-université ,edition ferband, 1984 

328 FranceMarçais 
Philippe 

Remarque sur un fait  syntaxiques du parler arabe d’el 
Milia, société historique, algérienne, Alger, 1936 

329 Françoise GADET   le français populaire, presses univiersitaires de France, cole 
que sais je ? 2eme ed ,1997 

331 S . urouxNouveau Vocabulaire des études philosophiques,Hachette, 
Paris,1984 

332 Tapiéro.N Manuel d’arbre Algérien,Etudes Arabes et islamqiues 
librairie Cklinksieck, 2eme  édition,1965. 
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  فهرس الموضوعات

  فحةالص  الموضوع

    الدراسة القسم األول:

  خ-أ  مقدمة

  08  اإلطار الجغرافي والتار�خي للشعر الشعبي في  الجنوب الجزائر   تمهيد:

  09  اإلطار الجغرافي للجنوب الجزائر�  .أوال

  10  ـ اإلطار التار�خي ال�شر� والثقافيثان*ا

  16  ـ تأثیر البیئة الصحراو�ة على اإلبداع الشعر� ثالثا

  23  ول: أساليب جمع المرويات الشفويةالفصل األ

  24  منهج جمع المادة الشفو�ة

  25  ع المیدانيـــــــــــأوالـ الجم

  25  الجمع المیداني.تعر�ف 1

  26  المیدان .2

  28  جامع التراث الشعبي .3

  30  الجمع المیداني مراحل .4

  30  المرحلة التحضیر�ة أ.

  31  المرحلة المیدان�ة ب.
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  35  راو� ـــــــــــال .5

  38  ـ صفات الراو� 6

  38  ـ عوامل نجاح الجمع المیداني7

  39  مشاكل المیدان .8

  40  ـ الحلول 9

  42  مرحلة التصنیف والترتیب واألرشفة ـ ج

  43  الجمع البیبلیوجرافيـ  ثان*ا

  44  الخطاب  الشفو� إلى نص �تابي تحولـ 1

  46  حر�ة التدو�ن في الجزائر. 2

  53  جمع اإللكترونيثالثا ـ ال

  54  أـ األدب المسموع

  54  ب.األدب السمعي ال�صر� 

  61  ج. تحول الخطاب الشفو� إلى نص إلكتروني

  71  ماهية الشعر الشعبي وأنماطه وإشكالية تدوين لغته الفصل الثاني:

  72    ـ ماه�ة األدب الشعبي عامة والشعر خاصةأوال

  80  ـ المصطلح واألنماcثان*ا

  81  لح الشعر الشعبي ونمطهـ مصط 1
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  83  .مصطلح الشعر العامي ونمطه2

  86  ـ مصطلح الشعر الملحون ونمطه3

  97  ـ إش�ال�ة لغة الشعر الشعبي وتدو�نهثالثا

  107  العام�ة الجزائر�ة  .4

  110  خصائص العام�ة الجزائر�ة. 2

  124  ش�ال�ة تدو�ن لغة النص األدبي الشعبي   إ.3

  137  فية التاريخية للشعر الشعبي الثوري  الجزائريالخل الفصل الثالث :

  138  العالقة بين الشعر والتاريخ .8

  144  الحكم التركي في الجزائر .2

  145  احتالل الجزائر. 3

  148  المقاومات الشعبية .4

  156  الحركة السياسية من خالل الشعر الشعبي .5

  165  ليلة أول نوفمبر .6

  167  االستــقـالل .7

  173  تجليات الحس الثوري في الشعر الشعبي الجزائري ل الرابع:الفص

  174  :  شعر اإلرهاصات الثور�ةأوال 

  190  : شعر الثورة التحر�ر�ةثان*ا 

  198  تجل�ات الحس الثور� في القصیدة الشعب�ة إ�ان الثورة ثالثا:

  223  التشییدشعر البناء و : را(عا
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  227  لثورة الشعبيالفصل الخامس الخصائص الفنية لشعر ا

  228  : المعجم الشعر�  أوال

  228  المعجم الدیني أ.

  236  المعجم التار�خي -ب

  241  نتمائي الوحدو� (القومي)اإلالم�ّون   -ج

  243  الم�ون اإلنساني -د

  246  بناء القصیدة  الشعب�ة ثان*ا:

  247  البناء اله��لي للقصیدة الشعب�ة الثور�ة

  247  القصیدة ال�س�طة -أ 

  249  القصیدة المر��ة -ب

  252  الوحدة العضو�ة -ج

  257  الفواتح و الخواتم -د

  271  : التش�یل الفني للمفردة الثثا

  280  الصورة الشعر�ة .را(عا

  282  الصورة ال�الغ�ة أ.

  285  الّصور الشجر�ة ب.

  292  ـ التش�یل الموس�قي خامسا
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  295  اإل�قاع�ة. الدوائر 1

  295  الوتر�ة الدائرة    أ.

  297  الدائرة المقرونة ب.

  298  دائرة  المتناظرة. ال ج

  300  الدائرة المفروقة د.

  301  . أوزان الدوائر العروض�ة2

  328  خاتمة

  333  المصادر والمراجع
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