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 آ ميــــــــــن اي رّب العاملني

 في محكم تنزيله: يقول تعالى

ِإْذ تََأذََّن َربُُّكْم لَِئْن َشَكْرُُتْ و""...

 07..."َ َزِ َي َُّكمْ 
باسم اهلل الرحمن الرحيم و صل اهلل عمى صاحب الشفاعة 

سيدنا محمد النبي الكريم و عمى آله  
: و صحبه الميامين و من تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وبعد 

. الحمد هلل حمدا طيبا يميق بمقام التعظيم و اإلجالل
 ا السديدة ونصائحهابخل عمينا بتوجيهاتهت لم التيا عمما و ثقافة إلى تن ورواتناثم جزيل الشكر إلى من سق

 .إنهاء هذا العمل القيمة التي أنارت لنا سبيل الوصول إلى
 وانشكش انخاص نالعتارج انمششفح

 
. من قريب أو من بعيد ولو بكممة أو دعوة صالحةه المذكرة إلى كل من ساهم في إتمام هذ

 هذا خالصا لوجه اهلل و أن تكون فيه الفائدة و أن يثيبنا عّز وجل عمى ما وفقنا إليه عممناأرجو أن يكون 
 .و يعممنا و يكتبنا مع طمبة العمم إتباعا لسنة نبيه الكريم عميه أفضل الصالة و التسميم

 



 

 

 إهــــــــــذاء

أهدي ثمرة جهدي إلى أعز الناس عمى قمبي، إلى أروع مخموق عمى وجه األرض 

 إلى من مدتني بالسعادة، وكانت لي عونا طيمة حياتي، 

" يـــــــــــــأم" إلى التي حممتني وهنا عمى وهن، إلى أجمل ما نطق به لساني

إلى من رأيته صابرا يكابد ويتحدى مصاعب الحياة، إلى الرجل الطموح، إلى زمر 

الرجولة والتحدي والوقار، إلى من كان سندي في كل صغيرة وكبيرة، إلى من كان له 

الفضل في مواصمة دراستي،إلى من كان لي قدوة وسيبقى،  

" يـــــــــــــــــــأب" إلى أعز مخموق عمى وجه األرض

 .اخوتي وأخواتي: إلى من تقاسمت معهم اسم األبوة واألمومة

 وكذا ال انسى جميع األصدقاء وكل األسرى من الطاقم اإلداري إلى الطمبة

 . وخاصة زمالء الدفعة

ياكم اأهدي هذا العمل المتواضع متمني  من المولى عّز وجّل أن يسدد خطواتي ويوفقني وا 

 :إلى سواء السبيل وأوصيكم ونفسي بتقوى اهلل فهو المعين في أي عمل وكما يقال

ونصيحة في الصدر صادرة لكم              ما دمت أنصر في الرجال وأسمع    

ع ــــه              يعطي الرغائب من يشاء ويمنــــــــــــــــــأوصيكم بتقوى اإلله فإن   
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قدمة م  
 

 أ
 

والتي اعطت اىمية بالغة  ، التاريخ عريقة الفنون من الموسيقى فيو أن شك ال مما

 امة أو شعب ثقافة تميز لمدراسات باالدب الشعبي والفمكمور والطقوس االحتفالية االجتماعية التي

الموروث الشعبي التي تسعى االمم الى جمعو والحفاظ ب، والتي اىتمت  والشعوب األمم باقي عن ما

ويكون مادة مميمة لممبدعين والفنانين عمى حد سوى والتراث ,عميو ليكون اداة تواصل بين االجيال 

ويرسخ  الموسيقي الشعبي ىو تراث مشترك بين جميع ابناء ومناطق الوطن ويعبر عن ضميرىا

قيميا الحضارية اما تنوعو فيو دليل من دالئل عبقريتو وفي نفس الوقت ىو اثراء واغناء لتراثيا 

المشترك بالبيئات ومتطمبات المجتمع مع مناخيا وتضاريسيا وانتاجاتيا حيث استطاع ان يفرض 

نفسو امام كل التيارات والثقافات القادمة من الغرب ونبرز في ىذا التراث الشعبي الجزائري ان 

االغنية الشعبية الجزائرية اليادفة التي تخاطب االحساس والوجدان والعقل لكل من عادات وتقاليد 

ىم لون من الوانيا ونحمل ىموم اصحابيا ومتداولييا وتعبر أالجزائريين بحيث تتزاوج مع المحن ك

 المجتمع إلى موسيقى كممة وجذور أصل ميم وافراحيم واحزانيم وكل مظاىر حياتيم ويرجعآالعن 

 جميع في نسمعيا عالمّية، تعبيرّية لغة بأّنيا الموسيقى وتعرف اإلغريقّية، المغة من ولفظيا اليوناني،

 سي، ال، صول، فا، مي، ري، دو، :يهو موسيقية أصوات ثمانية من الموسيقى وتتألف األماكن،

 ، والجواب القرار بين تفصل التي المسافة بو ويقصد "أوكتاف" اسم األصوات عمى ىذه ويطمق دو،

 الموسيقى إلى التطرق و بالجزائر الموسيقى تاريخ الى التطرق عمينا الزما كان ىنا من وانطالقا

 جميع من بالموضوع لإللمام و المنطقة ليذه انتمائنا بحكم الخصوص وجو عمىالجزائرية  الشعبية

 : اآلتية اإلشكالية نطرح جوانبو

 الموسيقية الفنية الساحة إثراء في الشعبية  الموسيقى تساهم مدى أي إلى

 .الجزائرية



قدمة م  
 

 ب
 

 : االتية الفرعية التساؤالت نطرح اإلشكالية شفرات هذه فك ولمحاولة

 .الجزائرية لمموسيقى األولى اإلرىاصات ىي ما 

 ماىو موقع الموسيقى الشعبي ضمن الموسيقى الجزائرية 

  كيف حافظت موسيقى الشعبي العاصمي عمى مكانتيا ضمن الموسبقى الجزائرية 

 في وذلك التاريخي المنيج آليات نااستخدم منيجية بتكاممية ااستعن االشكالية عمى ولالجابة

 و فروع موسيقى الشعبي في الجزائر  إلى التطرق وفي زائريةالج موسيقىلل التاريخي التطور ذكر

 نقاط مهأ وذكر مسار موسيقى الشعبي في الجزائر العاصمة   ذكر التراث الموسيقي الجزائري في

  .ذكر اىم اعالم وقصائد الموسيقى الشعبي  وكذلك الجغرافية ، الرقعة

 :فصول ثالث إلى البحث ىذا قسمنا وقد

 :األول الفصل

 ئريةازالج الموسيقى تاريخ حول عام بفحص قمنا حيث ئريجزاال الموسيقى ثاالتر

 :الثاني الفصل

تاريخ مدينة الجزائر   في تعمقنا حيث بعنوان مسار موسيقى الشعبي بمدينة الجزائر العاصمة

 المصطمحات المقترنة بيا باإلضافة الى العاصمة من خالل  نشاة موسيقى الشعبي بالعاصمة 

 :الثالث الفصل

بدايتو اىم الرواد وذكر  كانت والذي اىم اعالم وقصائد موسيقى الشعبي في الجزائر بعنوان كان

 .الخصوص هوج عمى الدراسة حولو تمحورت الذي األخير ىذا الجيل الحديث و اىم القصائد ،



قدمة م  
 

 ج
 

 الموسيقى تخصص في المؤلفات نقص األكاديمي البحث ىذا في اعترضتنا التي المشاكل بين ومن

 األغنية في االختصاص ذوي الفنانين بعض تواجد عدم وكذا الشعبية  باألغنية تعمق ما خاصة

 .محاورتيم إمكانية دون حال ما اقاماتيم بمحل الشعبية

 ثقة الديو تكان والذي النظري الجانب في ةالمؤطر األستاذة إلى بالشكر تقدمن األخير وفي

 وما تمناه،ن اكن الذي المستوى إلى البحث يرقى لم ولكن األفضل، تحقيق عمى قدراتنا في كبيرة

 البحث ميدان إثراء في تساىم أخرى لبحوث جيدة انطالقة البحث ىذا يكون أن ىو إليو طمحن

 .الوطن جامعات ومختمف بالخصوص مستغانم جامعة في العممي
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 .الشعبٌة األغنٌة تعرٌف ـــ1

  :لغة - أ

 .وغٌره الموزون الكالم هو ما ٌترنم  به 

غنى الحمام : وفً المعجم الوسٌط االغنٌة من غنى طرب وترنم بالكالم الموزون وغٌره وٌقال 

 ...صوت وفالن بفالن مدحه او هجاء 

 ٌكون مصحوبا بالغناء وغٌر مصحوب , التطرٌب والترنٌم بالكالم الموزون وغٌره:الغناء 

ولقد ورد تعرٌف االغنٌة الشعبٌة فً القاموس الجدٌد للطالب بانه هو جماعة كبٌرة من 

 .وهو اوسع من القبٌلة ,الشعب الذي ٌرجع الب واحد 

 :اصطالحا  - ب

تعتبر االغنٌة الشعبٌة فنا من فنون القولٌة الشعبٌة العرٌقة  المستمدة من التراث الشعبً و التً 

فهً تشكل لغزا من الصعب تفكٌك , وشبٌهة بالبحر فً االتساع  لها مفاهٌم عمٌقة كالمحٌط 

بالرغم انها نابعة من , شفراته للوصول الى المعنى الحقٌقً و ما تحمله من دالالت متعددة

ومن مختلف الفئات و الحقٌقة الواضحة ان االغنٌة تساٌر جل , مختلف الطبقات االجتماعٌة 

 .التغٌرات التً تطرأ فً المجتمع

وتعد االغنٌة الشعبٌة بانها التعبٌر الفنً التً ٌعبر بها المجتمع الشعبً عن نفسه وعن 

الحكاٌة :وهً احد الفروع الرئٌسٌة فً عائلة الماثورات الشعبٌة مثل , افكاره واماله ومعتقداته

المثل الشعبً و االلغاز وان كانت تختلف االغنٌة الشعبٌة عن هذه االخٌرة اختالفا , الشعبٌة 

جوهرٌا بانها تتكون نتٌجة التحام الكلمات مع اللحن الموسٌقً اللذٌن ٌنبعان من المجتمع الشعبً 

فقد كانت هناك العدٌد من المحاوالت لتعرٌف االغنٌة الشعبٌة , نفسه فً اغلب االحٌان ولذلك 

 .وكل تعرٌف تعرض لزاوٌا ٌراها االمم 

 هجرتـً ألكسـندر الباحـث نجـد الشـعبٌة األغنٌـة مفهـوم اللذٌن تناولوا بـٌن ومـن

 تشــٌع كانــت المؤلـف مجهولــة ملحنــة شــعرٌة قصــٌدة بانهــا » ٌعرفهـا الـذٌن الـذي كـراب

 1«االستعمال فً حٌة وماتزال الماضٌة، األزمنة فــً األمٌــٌن بــٌن

 ولو حتى أن االغنٌة الشعبٌة مجهولة مؤلف ٌفتـرض فهو المفهوم هذا نظر وجهة فمن

 العامــة مــن ســواء األمــر أول فــً وضــعها الــذي هــو المؤلــف هـذا معـروف غـٌر كـان

 ".ٌطون ڤالبن حٌزٌة : "أغنٌة المؤلف معروفة الشعبٌة األغانً بــٌن ومــن مثقفــة شخصــٌة أو

                                                           
1
 155 ص َ، 1989 تظ اسىٕذس٠ح، اٌجاِؼ١ح، اٌّؼشفح، داس اٌشخظ١ح، ٚ اٌصمافح ٚ اٌّجرّغ فٟ دساساخ اٌذٍٟ، اٌشصاق ػثذ ػٍٟ د 
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 فهـــو شـــعب، إلى تنســـب أن بـــد ال الشـــعبٌة األغنٌـــة »بولٌكافســكً وٌؤكــد

ألنها  بـل فحسـب، ٌتـداولها الشـعب ألن الشـعبٌة صـفة تكتسـب لـم فهـً ومؤلفهـا، صـــاحبها

 تردٌـدها مـن أكثـر معـه، وعاشت وخلجاته، مشاعره عن عبرت عنه، صدرت الشعب بنت

 «وأجٌال أجٌال  خـالل

بـأن االغنٌة الشعبٌة هً التً الفت من طرف الشعب  هـذا تعرٌفـه فـً تعـرض وقـد

  .آماله إلى رامٌا وآالمه الشعب أحاسٌس والمست وذاتٌته، الفرد وكٌان لتصور المجتمع

 الشـعبٌة األغنٌـة » : فٌقـول " بولٌكافسـكً"الباحـث " فـالٌس رٌتشـارد "الباحـث وعـارض

 أو الشـعب ٌغنٌهـا التـً األغنٌـة ولكنهـا الشـعب، خلقهـا التـً األغنٌـة هـً بالضرورة  لٌسـت

 1«الشعبً المجتمع ٌحتاجها وظائف تؤدي  التـً

 الشــعبٌة، الجماعــة وجــدان عــن تعبٌــر الشــعبٌة األغنٌــة أن االنتبــاه  ٌلفــت ومــا

 عــن تعبٌــر » :" مرســً أحمــد " ٌراهـا كمـا وقٌمـه بأخالقـه المجتمـع تمسـك مــدى وتبٌــان

 الجماعة ترٌد التً الخلقٌة القٌم وتصون العلٌا، مثلها شأن من وتعلً الشعبٌة  الجماعــة وجــدان

 ...«بها اإللتزام إلى وتدفع أفرادها نفوس افً تؤكـده أن

 ومتداولـة المؤلف، مجهولة الناس عامة تمس الشعب، صمٌم من نابعة الشعبٌة فاألغنٌة

 الباحـث "قـال عندما ٌؤكده ما وهذا الشفوٌة الرواٌة طرٌق عن تتوارث األزمنة، مختلف  فـً

 نشـأت أنهـا بمعنـى النشـأة مجهولـة ملحنـة غنائٌـة قصٌدة » : الشعبٌة لألغنٌة" العنتٌل فـوزي

 أحمد فاروق " ٌقول . «طوٌلة أزمانا متداولة وبقٌت ماضٌة أزمنة فً الناس من العامة بـٌن

 بمصـاحبة تغنـً  التـً الشـعرٌة المقطوعـات تلـك الشـعبٌة األغنٌـة »: ذلـك فـً " مصـطفى

 طرٌق عن آدابها تتناقـل التـً المجتمعـات فـً توجـد والتـً األحٌـان، أغلـب فـً الموسـٌقى

 . «طباعة أو تدوٌن إلى الحاجة غٌر من الشفاهٌة الرواٌة

 عـن تـؤدى الشـعبٌة األغنٌـة أن النظـر ٌلفـت أن صـاحبه ٌرٌـد القـول هـذا ومـن

 إلـى الحاجـة دون وكلماتهـا ألفاظهـا بحفظ بٌنهم فٌما الشعب ٌتداولها الكلمـة واللحن، طرٌـق

 الـدكتورة تقـول الصـدد هـذا وفـً الذاكرة تحفظها التً الشعبٌة الفنون تلك مثل ومثلهـا كتابتهـا،

 عــن ال معــا واللحن الكلمــة طرٌــق عــن تــؤدى الشــعبٌة األغنٌــة  أن "إبـراهٌم نبٌلـة"

والموســٌقى الذي ٌنبغً  بــاللحن ٌخــتص شــق شــقٌن، إلــى الكلمة وحدها وتقســمها طرٌــق

 والموسـٌقى عامـة بصـفة الموسـٌقى مجـال فـً البـاحثٌن ان ٌكون فً مجال إختصـاص

                                                           
1
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 إختصــــاص فـــً ٌــــدخل فهــــو بالكلمـــة، ٌخــــتص خاصـة،وشـــق بصـفة الشـعبٌة

 1.واإلاجتماعٌة  الفولكلورٌــــة الدراســــات أصـــحاب

 إالّال  معبـرا ٌكـون أن ٌمكـن ال فهو لذلك الذات على مكنونات للتعبٌر نافذة الغناء و»

 الـذي الفنـً الصـدق عـن بحثـا معهـا وتتوحـد المتغنـً تجربـة تستحضر مغنٌة ذات بواسـطة

 تنظٌراتنــا، نمــارس كٌــف ٌعلمنــا الــذي الوجــودي الصــدق وعــن ، لألعــالً ٌرفعنـا

 .«أنفسنان نكــو وكٌــف

 تعبٌـر وهـو النفسـٌة، المكبوتـات عـن التعبٌـر هـو الغنـاء أن المقولـة هـذه مـن نستنتج

 ... سـعادة ألـم، فـرح، مأسـاة، خلجاتـه فـً المـرء ٌعٌشها التً الحقٌقة من نابع ألنه  صـادق

 .النفس عن وتخفٌف قوله تروٌح هو إذا فالغنـاء

 فـً الذائعـة أو الشـائعة األغنٌـة مـن الشـعبٌة األغنٌـة » :" هرتسـوج جـورج "ٌقـول

والمجتمعـات الرٌفٌة اتً تتناول  الجامعـات و موسـٌقى شـعر تشمل وأنها الشعبً،  المجتمـع

 . «تدوٌن إلى حاجة دون الشفهٌة الرواٌة ادابها عن طرٌق

 الشـعوب، وآمــال آالم عـن تعبٌــر ولكنهـا الفـرد كٌــان مـن نابعــة الشـعبٌة األغنٌـة

 . بلسانه تتحدث وهً والثقافٌة، الفكرٌة ومعتقاداتــه

 ألفاظ تحمل فهً المجتمعات وجذور صمٌم من نابعة الشعبٌة األغنٌة أن نستخلص

 األسـرة تقالٌـد مـع تتفـق ال معـانً ولـٌس والعائلـة، والشـارع البٌـت روح مـن نابعـة ومعـانً

 و واألداء المعنـى هـو هـا ٌمٌز ومـا وأصـله، المجتمـع حٌـاة عـن تعبٌـر هـً  الحقٌقـة ففـً

والسبب الذي ادى الى صمودها انها  الجزائري، بالتراث والمقترن التارٌخً  الملتزم الحـدس

 2 . نابعة من الوجدان  

 نبذة تارٌخٌة للموسٌقى الجزائرٌة- 2 

 للموسٌقى االصلٌة قدراته تحرٌر على قادرا  امرا نفسه فً ٌكتشف ان الفنان على ٌتعٌن

  runstwahen الفكر فتارٌخ. التارٌخً لمصٌره وعٌه الفنٌة اإلرادة تولد ان ٌمكن  فال 

 الموسٌقٌٌن للمؤلفٌن النفسٌة الشخصٌات ٌتجاوز داخلً لمنطق وفقا مسٌر وكانه ٌبدو الموسٌقً

 شخصٌته ادراج بكٌفٌة واالحاطة الداخلً المنطق هذا على والتعرف انواعهم اختالف على

 البداع األولى الشروط لهذه الموسٌقى الفن به ٌلتزم الذي التارٌخً المنحنى فٌذلك الخالقة

  .خصب

                                                           
1
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 تراث بٌن مؤلف لكل الموسٌقً الفكر فً التمٌٌز من بد وال نحطمه ان علٌنا ٌنبغً ماذا

 والظاهري الثوري الجانب كان أٌاَا  ضم ولكن بالذات هو الٌه ٌنسب ما بٌن سبقوه الذٌن أولئك

 ، مطلقة لثورات وجود فال معٌن بتراث االمر نهاٌة فً دائما فانه ٌرتبط ، موسٌقى أي من

 ان علٌها ٌنبغً الموسٌقً للفن التارٌخً المجرى على التاثٌر تبغً التً الفعالة والثورة

 وصل اذا اال بالخصوبة ٌتسم عمال ٌبدع الخالقان الفنان ٌستطٌع وال أوال التراث هذا تستوعب

  فً المقاالت الى حاجة فً ولسنا .شخصٌته فٌها تتحقق التً التارٌخٌة اللحظة بتلك الوعً الى

 الشكلٌة فً انعاما الفنون اكثر هو الموسٌقً الفن ،الن الموسٌقً للفن بالنسبة الموسٌقى تارٌخ

 ٌسر فً ٌتصور وقد له ٌخظع ان خالق فنان كل على داخلً لمنطق وفقا الزمان فً ٌنطبق تراه

 ولكن الفنانٌن، لهذٌن التارٌخً التطور اعتبارنا فً نضع ان دون صورة نرسم او شعرا المنظم

.  التارٌخً المجال خارج ٌبدع ان الموسٌقى على المحرم من

 الن وذلك التجدٌدات من الموروثة التقالٌد من مزٌجا لنا ٌقدم جدٌد موسٌقً عمل وكل

 لغة ٌقبل فهو. الٌه انتهوا ما وٌواصل سبقوه من جمٌع وجود ٌفترض موسٌقً مؤلف كل

 علٌه بالماضً الفنان ٌرتبط وكما. واحد ان فً تطوٌرها على وٌعمل الٌه اتت التً الموسٌقى

 افى نهاٌة ماكان مثل ومبدا أصال الموسٌقً فكره ٌكون ان الواجب ومن للمستقبل ٌمهد ان أٌضا

 لتلك البد بل ، علٌها تقوم التً االعمال لتبرٌر ٌكفً ما موسٌقى أي اعمال ونجاح. غٌره الٌها

 ٌستخدمها ان الممكن من انه وعلى خصوبتها، على تشهد تارٌخٌة امتدادات من االعمال

 ٌؤسس )ان وٌرٌد تارٌخً تاثٌر له ٌكون ان فً ٌرغب مبدع فنان وكل. وقاعدة تعلٌما بوصفها

 تجارب بوصفها اعماله الى عمدا ٌنظر الذي HINDENMTH قول حد على( المستقبل موسٌقى

 1. تالمٌذه

 : هما كبٌرٌن قسمٌن الى وتتفرع ... وتونس المغرب مثل الجزائر فً الموسٌقى شجرة

  الشعبٌة واالغنٌة الموسٌقى - أ

 :وهً كبٌرة اقسام ثالثة الى تنقسم

 وملحنة حدٌثا مؤلفة وهً شعبٌة، صورة عن ٌعبر وطابع ومضمون نص لها اغنٌة( اوال

 الحراشً ودحمان العنقة درٌاس والحاج لرابح األغانً بعض مثل محترفٌن فناننٌن بواسطة

  .وغٌرهم ... وزلٌخة والغالٌة

                                                           
1
 Pasquali ;Alger,sonhistoire et son urbanisme ; in Encycopede mensule doutre-mer, juiler 1952 ; p199 
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 والتلوٌن االرتجال على قادر الشعبٌة، البٌئة من نابغ شعبً مغنً ٌؤدٌها اغنٌة (ثانٌا

 وبعض حمادة والشٌخ المدنً والشٌخ:  أغانً مثل الصوتٌة وامكانٌاته موهبته على وٌعتمد

 . بالتارقٌة جانٌت فً دٌنً وعثمان احمد خلٌفً أغانً وبعض بالقبائلٌة شرٌفة أغانً

 التً وهً معٌن بمغنً وال ترتبط الشعبٌة الذاكرة عبر شفوٌا انتقلت التً االغنٌة ( ثالثا

 عند وأهالً  والتندي واالمزاد والتهمات السبابٌة أغانً مثل الفلوكلورٌة االغنٌة :علٌها ٌطلق

 ومعظم قدٌما، السمك صٌادي وأغانً القبائل عند وامداح ، الزناتة عند واالهالٌل الطوارق،

 ، ومقرار بوسمغون فً والشلح شرشال فً والشنوة والمزاب الشاتوٌة عند القدٌمة األغانً

 بوظٌفة والثانً األول القسم وٌرتبط ...والهضاب السهوب ومنطقة تندوف والٌة فً والرقٌبات

 الحراشً االغنٌة دحمان غانً امثل ترفٌهً قالب فً االجتماعً التوجٌه واحٌانا الترفٌه

 الشعبٌة فالموسٌقى .حٌاته بسلسلة مرتبطا اللحد الى المهد من االنسان حٌاة فٌواكب الفلكلورٌة

 المصاحبة والرقصات واٌقاعاتها واالتها واغانٌها اسالٌبها فً متنوعة جدا غنٌة الجزائر فً

 1.لها

 : فروع الموسٌقى الشعبٌة فً الجزائر- ب 

 سبق كما الجغرافٌة المساحة حٌث من انتشارا األكثر وهً: البدوٌة الشعبٌة الموسٌقى (اوال

 او والبندٌر، القصبة الة الخصوص، وجه على الموسٌقٌة االالت من وتستعمل تحدٌدها،

 بالعامٌة البدوٌة الشعبٌة االغنٌة وتؤدى الزرنة بألة القصبة الة تعوض الطبل احٌانا و القالل

 الزناتى عند او االوراس ضبط فٌها الشاوٌة عند ما مثل محلٌة بلهجة او الجزائرٌة

 .الجزائر من الغربً الجنوب فً والمحارزة

 احمد وخلٌفً عبابسة الحمٌد عبد ٌؤدي ما مثل ٌاي أي الموال: البدوٌة االغنٌة أنواع واهم

 وهناك .االوراس غرب فً مضرور حالً الموال مثل  االوراس هضبة فً المؤدى النوع او

 من ٌنقرض ان كاد النوع وهذا وغٌرها والسٌر باالساطٌر ومرتبط القوالب الراوي من نوع

 وٌصاحب- الغالب وهو- بالمٌزان موقع اخر ونوع .والتربوٌة االجتماعٌة أهمٌته رغم بالدنا

                                                           
1)
 Pasquali ;Evolution de la rue musulmand ELDJZAIR documents algerien ;N75,1955 ;P179 
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 ناٌل واوالد العمور عند بالبندٌر المصاحب او الشعابنة، عند المرجوع: مثل بالرقص أحٌانا

  1.سطٌف وسهول والشاوٌة سلٌمان بنً وسهول

 الزناتة :التالٌة الممناطق فً وتوجد المحلٌة، اللهجات فً: الشعبٌة الموسٌقى(ثانٌا

 فً المزاب الشرقً، الجنوب فً والطاسٌلً هقار فً الطوارق الغربً، الجنوب فً والمحارزة

 فً والشنوة بالنعامة، ومقرار بالبٌض بوسبغون الشلح فً االوراس، هضبة فً الشاوٌة الوسط،

 وجه على المناطق فبهذه .البحري الساحل على جرجرة جبال سلسلة فً شرشال والقبائل منطقة

 الملحمٌة، واالغانً العفٌف، والغزل الدٌنٌة الصٌغة ذات االعراس أغانً تكثر الخصوص

 بالمولد الخاصة الدٌنٌة واالغانً ، السمر واغانً المختلفة، العمل واغانً اشوٌق والموال

 والطوارق، القبائل عند هام دور له باألٌدي التسفٌق ان وٌالحظ .الخ...اهلٌل الشرٌف النبوي

 التسفٌق استعمال ٌقل بٌنما الخطوط، متعددة اٌقاعٌة سمفونٌة الى عندهم ٌتحول حٌث والزناتة

 المشرق فً الدبكة تشبه التً االرجل لحركة أهمٌة نجد كما . والشلح والشاوٌة المزاب عند

 الطوارق عند نجده كما صحاح ربعة المزدوج الجماعً الغناء اثناء الشاوٌة عند وهذا ، العربً

 واالفراح العمل أغانً خاصة جماعً، غناء هو المناطق هذه فً الغناء واغلب اخر، بشكل

 والقصبة، ، صغٌر ناي الجواق: فهً المستعملة االالت اهم اما .الدٌنٌة واالغانً االعراس

 الطبل، البندٌر، المزود، الزرنة، العود من نوع القمبري الطوارق، عند الرباب من نوع االمزاد

 فً وكوماري االهالٌل فرق: هً الفرق واهم .الغربً الجنوب فً حجر من رحا االدغى القالل،

 الرقص حلقات وفرق الطوارق، عند والتندي واالمزاد وتهمات السبٌبة فرق الغربً، الجنوب

 اصبغر وامداح وفرق الشاوٌة، عند الرحابة وفرق المزاب عند الدٌنً االنشاد وفرق والبارود

 .الخ... القبائل عند والزرنة

 :جاورها وما كبٌرة مدن ثالثة فً وتوجد :الحضارٌة الشعبٌة الموسٌقى:(ثالثا

 والزجول، والمحجوز، بالنساء، خاص وهو الزندالً منطقتها فً وٌنتشر: قسنطٌنة ( ا

 .والعروبً

 والغناٌة، والمتجول، بالمدٌح خاصة وهً القصٌدة منطقتها فً وٌنتشر: تلمسان (ب

 اثناء العروبً وكذلك الهاللٌٌن الى جذوره تعود الذي والحوزي الفتٌات، أغانً وهً والبواقل

 .1 الموحدي العهد

                                                           
1
 153ص .م2003شعٌب مقنونٌف، مباحث فً الشعر الملحون الجزائري، دار الغرب للنشر والتوزٌع، وهران، الجزائر،  
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 نوع وهو الشعبً  و والقادرٌات، العروبً، منطقتها فً وٌنتشر : العاصمة الجزائر(ج

 النوع وهذا العنقاء، الشٌخ ٌد على خاصة القرن هذا من األول النصف فً ظهر الغناء من

 والماندول البانجو: االت نجد حٌث واالالت االٌقاعات وكذلك واجنبٌة محلٌة قوالب فٌه تداخلت

 وما ، الظالم وارثة شجرة العلمً بمفهومها الشعبٌة فالموسٌقى . واالكوردٌون البٌانو واحٌانا

 وتراثا لفننا التجزٌلً التناول فان لذلك اغصانها، من خصن هو الشعبً فالعاصمة، نسمٌه

 صراعات فً الفن اهل وترك  غموضا األمور زاد الذي هو الموسٌقى وتراث الموسٌقى

 لفصل ساذجة محاوالت وجود الى كذلك أدى ما وهو منها، ترجى فائدة ال هامشٌة ومواجهات

 ، بتراثنا لها االصلٌة وااللة موسٌقٌة قوالب بإدخال التطور عنوان تحت تراثنا من جزء وإخراج

 .الساحلً شرٌطنا على منتشرا منه كان ما وخاصة الموسٌقً، تراثنا مكونات من جزءا شوه مما

 الغوغالً، والتحدٌث والنسخ المسخ عملٌة فً الموسٌقً تراثنا ٌواجهها التً االخطار ومن 

اشرطة  طرٌق عن خاصة رخٌصة، تجارة الى التراث ٌحولون الذٌن الفنانٌن اشباه وجحافل

 خدمات ٌقدم حٌث الحضاري، الحس وفقدوا والنفوس العقول ضعاف هم وهؤالء الكاسٌت

 تراث ووحدة امتهم واحاسٌس وجدان ٌمزقون انهم ٌشعروا ان دون الحدٌث لالستعمار مجانٌة

 .الوطن

 وثقافتنا بشخصٌتنا وثٌقا ارتباطا ترتبط التً الجزائرٌة، الموسٌقى عن الدفاع ان

 والمٌول العابرة للنزوات ٌخضع وال ، الشمولٌة طابع له دفاعا ٌكون ان ٌجب اإلٌجابٌة وتقالٌدنا

 .وتراثنا كثقافتنا تمزٌقا فكفانا الجهوٌة ومرض الفردٌة والقناعات

 : الجزائري الموسٌقً التراث-ج

 الجزائر وفً ، بالمالوف قسنطٌنة فً وتعرف االندلسً المغاربٌة الكالسٌكٌة  الموسٌقى 

 توضٌح الى فتحتاج الفلكلورٌة االغنٌة اما .بالغرناطً تلمسان وفً ، االلً او بالصنعة العاصمة

 والموسٌقى عامة بصفة الفلكلور جمع فً والشعوب الدول تتسابق هذا عصرنا ففً اكثر

 الدول تملك من إدراكا الضٌاع من وحفضها لتسجٌالت الخصوص وجه على الفلكلورٌة

 وٌسارع الروحٌة، االنسان قٌام على تطغى بدات الحدٌثة المادٌة المتغٌرات الن والشعوب

 ان جانب الى فٌه، االصالة قٌم عن بحثا ودراسته وتحلٌله التراث هذا تدوٌن الى الباحثون

                                                                                                                                                                      
1
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 والممٌزات والخصائص الموسٌقً التراث أساس على ٌقوم الموسٌقى لتطوٌر الحدٌث المنهج

 1.الفلكلورٌة الموسٌقى علٌها بنٌت التً

 من وتؤدى وتلحن للشعب، الجماعٌة الذاكرة عبر شفوٌا متوارثة الفلكلورٌة واالغنٌة

 جٌل الى جٌل من وتناقلها وطورها نماها الذي هو فالشعب واجٌال، أجٌال عبر الناس كل طرف

 .االنسان بحٌاة مرتبطة وهً واالضافة، والتعدٌل بالحذف

 والدٌك ٌرحم ٌالمطهر طهر الطهارة واغانً األطفال ومداعبة المٌالد أغانً فمنها

 اثناء او ومعسكر بالقبائل الزٌتزن عند او السمك صٌادي عند العمل واغانً األطفال، واغانً

 او بادرار، الفقارات حفر اثناء أو واروحوا حوحو انحٌوها نٌرت هذي االوراس فً الحصاد

 واغانً الصحراء، فً االبل على والمسافر والرعاة الحرفٌٌن أغانً مثل الفردٌة العمل أغانً

 . الخ ... والنواح والحجاج الزواج

 تموت ال حٌة تبقى لذلك لها، الحاجة عند تلقائٌا االنسان من تخرج الفلكلورٌة واالغانً

 اجداده أرسلها التً والمعرفة والقٌم الخبرة حاملة له االنسان عن تعب فهً ، واصالتها لصدقها

 2.الالحقة األجٌال الى بتوصٌلها ٌقوم ان وعلٌه خاللها، من

 فقد ، الفلكلورٌة االغنٌة تحملها التً والثقافٌة واالجتماعٌة التارٌخٌة القٌمة هذه ورغم

 انها رغم ، والتهجٌن والتهدٌم للنهب عرضة وصارت والسرعة، االحداث، زحمة فً نسٌناها

 .الحدٌثة موسٌقانا لبناء أساسٌة دعامة

 تعود التً بباتنة سالم أوالد ومقبرة الطاسٌلً اثار عن أهمٌة تقل ال الفلكلورٌة فاالغنٌة

 فً والمشور والنعامة، تٌهرت واثار غرداٌة، ومسجد ، حماد بنً وقلعة السالالت، عصر الى

 . الخ ... بشار والٌة فً العمالقة ومقبرة تلمسان،

 وهً تطوٌرها، بدعوة الفلكلورٌة األغانً ٌهددون االبداع على المتطفلٌن بعض ونجد

 البن قصٌدة الى تاتً ان ٌعقل فهل ، الموسٌقً بالمٌدان حٌاتً فً عنها سمعت جرٌمة اكبر

 .؟ تطوٌرها بدعوى الخلٌل لبحور او الحدٌث للشعر اخضاعها ونحاول كرٌو

 واسس أصولها المأخوذة العربً الوطن فً الشقائنا الحدٌثة األغانً بعض سمعت لقد

 نحن اٌن لكن الرشٌد هارون سحابة مثل النها ٌظر ال وهذا جزائرٌة، فلكلورٌة اغاتً من بذاتها
                                                           

1
 48 المرجع السابق ص شعٌب مقنونٌف  

  
2
 72 المرجع السابق ص شعٌب مقنونٌف  



 الشعبية االغنية ماهية:                                                       الفصل االول 

 

12 
 

 من الفلكلورٌة الموسٌقى وٌسجلون بالدنا الى األجانب السواح ٌدخل ان اما .ترى؟ ٌا ذلك من

 فً جحشان اوالد عند الموسٌقى او الطوارق اهازٌج او عباس، وبنً تٌمٌمون فً اهالٌل فرق

 الدراسة تحت التسجٌالت هذه توضع ثم الخ،... والبٌض النعامة فً القدٌمة األغانً او تقرت

 سرقة من اخطر هذه فالعملٌة جدا، ٌقلقنا فهذا الشمالٌة وامرٌكا أوروبا والتحلٌل مخابر والبحث

 علماء بعض دور ننسى ال ان وٌجب ننسى ال ألننا وغٌرها، والنعامة وتبسة الطاسٌلً اثار

 بثمن، تقدر ال القدٌم لالستعمار جدٌدة خدمات قدموا الذٌن االنثروبولوجٌة و االنثر الدراسات

 1.دارها عقر فً المغاربٌة الشعوب طعنت التً الحرٌة راس هم بذلك فكانو

 الشرق دول بعض وفً األوروبٌة الدول من الكثٌر فً الفلكلورٌة الدراسات مركز ان

 ما كل جمع وتم لبالده، مٌدانً بمسح منهم كل قام فقد الحً، الشعب ذاكرة بمثابة تعود األوسط

 .؟ نحن فعلنا فمذا مٌدانٌا، المادة من جمعه امكن

 بجمٌع لقٌاما...فً ٌتمثل له األساسً الهدف كان م1968 سنة الوطنً المعهد انشا عندما

 التراث محفوظات وتكوٌن الشعبٌة والرقصات التقلٌدٌة الموسٌقى تهم التً واألبحاث االشغال

 المختصة المؤسسات فً والرقص للموسٌقى الخاص التعلٌم وتنظٌم وتنمٌة الوطنً، الموسٌقً

 المغاربٌة الكالسكٌة الموسٌقى على االمر تركز ولكن الموسٌقٌة المادة جمع فً المعهد وبدا

 .عظٌمة؟ موسٌقٌة وكنوز ثروات من فٌه ما وجمع الوطنً التراب مسح ٌتم ولم(. االندلسً)

 التمام الفلكلور علم فً مختصٌن باحثٌن بتكوٌن المعهد ٌقوم ان المفروض من وكان

 والتدوٌن والتحلٌل البحث دور ٌأتً ثم وتبوٌبها، وتنظٌمها لها أرشٌف ووضع المادة جمع

 بوضع الموسٌقً والملحن المؤلف تفٌد التً هً الدراسة والتحلٌل ونتائج النتائج الستخالص

 التسلح أي واالٌقاع، والمقام واللحن البناء أسالٌب من االستفادة بعدة حدٌثة جزائرٌة موسٌقى

 معاصر وطنٌة موسٌقى لتالٌف التراثٌة الموسٌقى واستخدامات وطابع وسمات وعناصر باسس

 جعلت التً األسباب من وهذا ، ذلك نفعل لم لكننا واالبداعٌة، واالصالة الصدق على فٌها ٌحافظ

 فً فهً جزائرٌة، هً وال عصرٌة هً ال – غالبها فً عصرٌة جزائرٌة موسٌقى ٌسمى ما

 .فٌها بوجودنا نحس ال ألننا لها نستمع وال نسمعها االخرٌن، لتقلٌد باهتة صور الغالب

 فهال متواصل تناقص فً هم تراثنا على ٌحافظون زالو ال الذٌن والعجائز الشٌوخ ان

 .تقدٌر؟ اقل على بحفظها المادة جمع فً سارعنا

                                                           
1)
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 الن مخطئون هم الموسٌقً تراثنا اسرار ٌعرفون وال موسٌقانا تطوٌر ٌدعون الذٌن ان

 فً الشمس تحت لنا مكان الٌجاد السبٌل هو خباٌاه واستكشاف التراث أعماق فً الخوص

 خارج من موسٌقانا فٌه لنا وتصدر ٌوم ٌأتً ان الخوف، كل والخوف الموسٌقً، المٌدان

ٌقرر و  كما ونشترٌه والوان اشكال فً لنا ٌصدر ثم بترولنا ٌنهب الماضً فً كان كما الوطن،

 .االثمان؟ منهم

 المختصٌن العلماء وكل مركزٌة، بتسجٌالت او بالمهرجان التجمع الموسٌقٌة المادة ان

 مكانها من تجمع الفلكلورٌة المادة ان على متفقون ٌومنا، الى قرٌم االخوٌن عهد من المٌدان فً

 ومكانها، مناسباتها وفً... الهضاب او السهل من الصحراء فً والخٌمة ، الجبل راس من ،

 تلك فً تكمن الكبرى بالقٌمة ، وتنمٌق تزوٌق او مهابة بال صادقا عفوٌا األداء ٌكون حتى

 1.والمكان للزمان الخاضعٌن والصدق العقوبة

 وكل العامة، عند قٌمتها او نوعها كان مهما شعبٌة، او فلكورٌة اغنٌة كل الى بحاجة اننا

 وكما لوطننا، و لموسٌقانا كبٌرة علمٌة خسارة تعد تختفً، واحدة موسٌقٌة جملة او تضٌع اغنٌة

 المختلفة عصورها فً فٌها االحداث انطباع[ الشعوب]وتودعها :الغمراوي نفسة السٌدة قالت

 والشقاء، السعادة واٌام والرخاء الشدة وظروف والضعف القوة فترات فً المتباٌنة واطوارها

 لما الوطن، الى باالنتماء بالشعور وسعادتها بقومٌتها الشعوب اعتزاز به ٌعتز ان ٌلزم وتراث

 .تطوٌرها و الفنون هذه ترقٌة فً عظٌم اثر من بقائه فً

 سبق، فٌما الٌها اإلشارة تمت التً بالصورة الجزائري الموسٌقً التراث وضع كان اذا

 الجزائر؟ فً الحدٌث الموسٌقً اإلنتاج وضعٌة هً فما

 الموسٌقى ان-السن  كبار الفن شٌوخ  من –المعلومات بعض تفحص خالل من ٌبدو

 ،ثم له وتقلٌد للتراث تكرار عن عبارة كانت القرن، هذا من األول النصف خالل الجزائرٌة

 ذلك وراء ،وكان كبٌر بشكل بالمسرح مرتبطة كانت الحدٌث الموسٌقً لإلنتاج بدات محاولة

 : منها نذكر خارٌجٌة وعوامل داخلٌة مسببات

                                                           
1
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 ،ظهور األولى العالمٌة ،الحرب االجباري ،التجنٌد الجزائرٌة المسرحٌة الحركة

 ،ثورة الثانٌة العالمٌة الحرب ، اإلسالمٌة ،الكشافة لها التابعة والنوادي السٌاسٌة األحزاب

 ...1،السٌنما1945ماي8

 والسٌنما الثانٌة العالمٌة الحرب ثم1945، ماي8 وثورة اإلسالمٌة الكشافة ان وٌبدو

 ،اما الكم حٌث من بسٌطا كان الحدٌث اإلنتاج ذالك ان ،اال الجانب هذا فً كبٌر دور لهم ،كان

 الشعب من نابعا الموسٌقً المٌدان فً انفجار ، فنسجل1962-54 الكبرى الجزائرٌة الثورة اثناء

 واالبداع الفكر على الجزائرٌة للثورة االٌجابً الدور نسجل ذالك ،وفً األساسٌة قضٌته وٌخدم

 لم سرٌعا انتشرت التً االهازٌج و الوطنٌة واالغانً األناشٌد خالل من القرائح تفجٌر ،فً

 :المثال سبٌل على الحظ .فعالٌتها من الحد او مالحقتها من المستعمر أجهزة تتمكن

 الذي ،واإلنتاج السجن فً الرشٌد هارون الفنان لحنها التً ،واالناشٌد معاشً علً الفنان انتاج

الجبال  طالعوا ذراري زوج أغانً كذالك ، السجن فً زكارٌا مفدي الكبٌر الشاعر ابدعه

 وغٌرها ، جهادي فً اسمحٌلً .. لمٌمة ٌا اسمحٌلً الوطنً اعمٌروش  بن بلعٌد مصطفى

 2. الكثٌر الكثٌر

 الشعرٌة االنوار تلك تذكٌر على تعٌننا ناصعة امثلة دحو العربً  الدكتور كتابً فً ولنا

 . خلٌفة ال علً محمد القلم مجاهد : شعر جانب الى  الخالدة والنغمٌة

 ،ه1962ً فً الوطنٌة السٌادة استعادة فرحة جانب الى تارٌخنا من الفترة تلك كانت لقد

 . واهدافنا وذاتٌتنا فكرنا عن ،تعبٌرا الموسٌقً ابداعنا فً وضوحا االكثر المرحلة

 من الكثٌر فً أدى مما فشٌئا شٌئا بالمادة ٌرتبط الموسٌقً االنتاج امر ،فبدا ذالك بعد اما

 االستعمار تنبه ان بعد ،خاصة اإلبداعً اإلنتاج على الضحل التجاري اإلنتاج تغلب الى االحٌان

 على الباب الجدٌدة،ففتح أهدافه لخدمة االغنٌة تلعبه ان ٌمكن الذي األخطر لدور الى جدٌد من

 تطرح ثم خٌالٌة بارقام-النصائح؟ مجانٌة مع فرنسا فً للجزائرٌٌن االغانً لتسجٌل مسراعٌة

 السهل الكسب وراء ٌلهثون الفنانٌن،ومن اشباه سذاجة ذالك فً مستغل الوطنً اسوقنا فً
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 اتجاه موقفها حٌث من سواء ماضٌها ٌشرفهم ال عناصر اوالئك بٌن من ان ،خاصة السرٌع

 1. الغناء او بالعزف ، خسٌسة أماكن من االستعمار اثناء عملها حٌث من او الجزائرٌة الثورة

 ذالك له اولى الموسٌقى المٌدان فً االن الى م1962 من الطرٌق وضوح لعدم ونظرا

 من الموسٌقً المٌدان على المسؤولٌات تولً خالل من ،او البناء فً األولوٌات بسبب –عمدا

 ،وزاد مستلبون ،او الخاصة قناعتهم ٌنفذون ،او محدودة ثقافتهم اما اٌدارٌٌن مسٌرٌن طرف

 تقسٌمات طهرت ذالك لكل الموسٌقً،نظرا الوسط فً المتملقون و سوءا،االنتهازٌون االمر

 ،وتلك للجزائرٌٌن العام الفنً الذوق تمزٌق الى مجملها فً وادت الصراع بٌنها اتحد واتجاهات

 : ٌلً ما فً نلخصها والتقسٌمات االتجاهات

 .قٌمته كانت مهما هو كما بالتراث التشبث دعاء 1-

 .األوروبً بالبدٌل استخالفه و برمته التراث واد دعاة  -2

 .العربً المشرق غرار على اإلنتاج دعاة-3

 و الموسٌقى اما الجزائري اإلٌقاع و الكلمات: على المعتمد المحلٌة باللهجات اإلنتاج دعاة-4

 .خالصة اوروبٌة فهً اآلالت

 .التفتح مع وطنٌة تراثٌة أسس على المرتكز دعاة-5

 حدٌثة جزائرٌة اغنٌة انتاج الى الوصول دون الموسٌقً الفن فً الوطنً الجهد تبعثر وهكذا

 ثم معٌن نوع ابراز على الجهد ٌنصب فاحٌانا األقل، على للوطن الجدٌد الوضع تساٌر ممٌزة

 ...وهكذا ثالث نوع الى

 أغانً إٌجاد على نعمل اننا ام حدٌثة جزائرٌة اغنٌة نرٌد هل: هو الجدٌد القدٌم والسؤال

 متوازٌة؟ حدٌثة جزائرٌة

 ومهما متعددا، متنوعا الموسٌقً التراث كان مهما انه نجد غٌرنا عند االمر وبمتابعة

 وتولد تستنبط واحدة، اال التكون الحدٌثة االغنٌة فان متعددة، الفكرٌة االتجاهات كانت

 او التونسٌة او المغربٌة، األغنٌة فً ذلك ونالحظ أخرى، أمم من اوتستقدم والتستاجر

 .الخ...األلمانٌة، او اإلٌطالٌة األغنٌة فً او العراقٌة، او المصرٌة،
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 كل معها وٌتفاعل ٌستسٌغها حدٌثة جزائرٌة أغنٌة إٌجاد الى نطمح فاننا شك وبدون

 كانها األغنٌة استراد على ٌعمل من فٌه نجد المهمل، العملً المٌدان ان غٌر الجزائرٌٌن،

 والسعً تراثنا من جزء ابراز على- وعً بال او وعً عن  جاهدا العمل ومن مادٌة، بضاعة

... الفنً الذوق جهوٌة فخ فً هؤالء وقع وبذلك الباقً، حساب على حدٌثة اغنٌة الى لتحوٌله

 ثلث خالل السرٌع فشلها اثبتت والتً الواعٌة وغٌر المخططة غٌر المحاوالت من ذلك غٌر الى

 1.المعنى بأتم حدٌثة جزائرٌة أغنٌة نمو الفنً، والذوق والجهد األموال وبعثرة تقرٌبا، القرن

 األصالة بٌن تجمع أغنٌة هً ابرازها، عاى العمل وٌجب نقصدها التً الحدٌثة والغنٌة

 على بناء او تحرٌفا او تشوٌها او له مسخا تكون وال العرٌق تراثنا من تنبع أغنٌة والمعاصرة،

 .انقاضه

 لو صحرائنا، فً القصور او تلمسان، فً المشور او المسٌلة، فً حماد بنً قلعة ان

 ألن وتارٌخنا، لتراثنا بعٌنٌه والتشوٌه المسخ هو ذلك لكان المسلح باالسمنت بنائها إعادة حاولنا

 االستفادة وتأتً وجدناها، كما علٌها المحافظة فً تكمن والحضارٌة التارٌخٌة و التراثٌة قٌمتها

 ثم جٌدا التراث ذلك ٌتمثل الذي المبدع المعماري المهندس طرٌق عن المعماري التراث من

 ونظام هندسته أسلوب و بنائه اسرار على ٌتعرف ان بعد والخطوط، األفكار منه ٌستوحً

 موادها فً عصرٌة تكون مدٌنة او بٌتا ذلك بعد لٌبنً الخ،...والقباب واألعمدة االقواس

 عبد جامعة االمٌر مثال ،لنتامل التراث من وتابع مستوحى واسلوبها روحها ان اال وخدماتها،

 راثن، ناثً باالربعاء االٌلولً الرحمن عبد الشٌخ ثانوٌة او بقسنطٌنة، اإلسالمٌة الجامعة القادر

 الباءات تلك وبشار، أدرار و سوف بوادي الجدٌدة البناءات أو بالعاصمة، الخروبة جامعة أو

 األٌام من ٌوم فً تكن ولم التراث من بنائها روح تستمد التً الوطنً التراب عبر الحدٌثة

 .حرفٌا نقال أو له مسخا

 الهضم أي به، والتعمق به التشبع ترٌق عن الموسٌقً التراث من االستفادة ٌمكن كذلك

 .الجدٌد التمثل ثم

 إحساس هً بل مرئٌة غٌر لكنها وسمات، واسرار قواعد لها كالمعمار، بناء فاألغنٌة

 .ككل بالثقافة مرتبط باطنً وشعور
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 فً بعضها ٌكون أو فروعه جمٌع فً تكون ان ٌمكن ممٌزات الموسٌقً التراث وفً

 لشعب موسٌقٌة لهجة ممٌزات )علٌه نطلق ما هو الممٌزات تلك ومجموع الباقً، دون منه جزء

 ممٌزات له حدٌث انتاج لباء والملحن المؤلف علٌها ٌرتكز التً وهً ،(بكاملها امة أو معٌن

 :ماٌلً فً اجمالها ٌمكن خاصة

 .مطروحة غٌر فالقضٌة بالفصحى كانت ان اما  بالعامٌة كانت اذا االغنٌة كلمات -1

 .معها التعامل وأسلوب الموسٌقٌة المقامات -2

 .الموسٌقٌة واالبعاد المسافات -3

 .اللحنٌة الزخارف -4

 .فٌها األداء وطرق االٌقاعات -5

 .الموسٌقٌة والعبارات الجمل قفالت -6

 .الموسٌقٌة األالت بعض دور -7

 طرٌق فً اننا نقول عندها علمً، وبأسلوب الحدٌث، النتاج فً استغاللها تم اذا الممٌزات هذه

 من وتنبع حاضرنا عن تعبر لمشاعرنا، وموحدة واحدة حدٌثة جزائرٌة أغنٌة النتاج صحٌح

 .العرٌض تراثنا

 الحدٌثة الجزائرٌة االغنٌة حول شبابنا وٌلتف المشروع الطموح هذا ٌتحقق ولكً

 على الحقٌقٌون مبدعون ٌركز ان بدء ذي بادئ علٌنا التراث، فً التفرٌط دون معها وٌتفاعل

 الناحٌة من ال فقط العلمٌة الناحٌة فً غٌرهم من وٌستفٌد منها، الدخٌل وٌستبعدوا الممٌزات تلك

 .اللحنٌة

 المعاهد جمٌع فً فروعه بكل الموسٌقً تراثنا تدرٌس فً االنطالق علٌنا ٌجب كما

 فً الجافة والطرق الممل التقلٌد استبعاد هدفه،مع له واضح بأسلوب و علمٌة بطرق الموسٌقٌة

 .التلقٌن
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 األساسٌة المدرسة فً التالمٌذ لٌحفضها التراض من أغانً نصوص اختٌار جانب الى

 وما االعالم وسائل طغٌان أمام مبكرة سن فً علٌه والتعرف التراث لهضم ركٌزة ٌعد والذي

 1.وأهدافنا قٌمنا مع لتتماشى بدقة النصوص اختٌار ٌتم ان اشرٌطة بثه ، ث

 . اٌشؼث١ح األغ١ٕح ١ِّضاخ-3

 فذسـة األخـشٜ اٌشـؼث١ح األّٔـاط تم١ـح ػـٓ ِٚرفاٚذـح ػذ٠ـذج ت١ّّـضاخ اٌشـؼث١ح األغ١ٕـح ذر١ّـض

  :فٟٙ" ِذّذ فاسٚق ِظطفٝ"  

 .اٌشؼثٟ تاٌغٕاء اٌشؼث١ح اٌّٛس١مٝ اسذثاط ـــ1

  رٌـه فـٟ ٚ٘ـٟ اٌّىرٛتـح إٌٛذـح ػٍـٝ ٌٚـ١س اٌسـّاػٟ إٌمـً ػٍٝ ذؼرّذ اٌشؼث١ح اٌّٛس١مٝ ـــ2

  .سٜ اٌشفاٟ٘ ػٍٝاٌرٟ ذؼرّذ  األخشٜ اٌفٌٛىٍٛس ػٕاطش ِغ ذرفك 

  اإلٔجـاص ػٍـٝ ذسـاػذ فٙـٟ تسـ١طح ا٢الخ ٘ـزٖ وأـد ِّٙا ِٛس١م١ح آالخ ػٍٝ االػرّاد ـــ3

 .اٌشؼث١ح ٌٍّٛس١مٝ اٌفٕٟ

 تاٌّجرّؼاخ اٌخاطح اٌم١ُ ػٓ ذؼث١ش ـــ4

  واألِصـاي، األخـشٜ اٌشـؼث١ح اٌفٕـْٛ أٔـٛاع ِـٓ غ١ش٘ـا ِـغ ذشـرشن اٌشـؼث١ح األغ١ٕـح أْ ٠رضـخ

 ... ٚاألساط١ش ٚ االٌغاص،

 ِجشد ذظثخ اٌؼٕظش٠ٓ  ٘ـز٠ٓ ِـٓ خٍـد فـإْ ف١ٙـا، ػٕظـش أ٘ـُ ٚ٘ـٛ ٚاٌّٛسـ١مٝ اٌٍذـٓ

  .اٌذ٠ٛ١ح ٚ اٌذشوح ِٓ خاي شؼشٞ ٔظُ

  ّ:ف١ّا ٠أذٟ  " ٠ٓد شّس اٌذِجذٞ ِذُ"  ٕٚ٘ان خظائض أخشٜ ٌخظٙا اٌذورٛس

شرٍّد  ٚالغ اٌّجرّغ اػٓ ااالغٕسح اٌشؼث١ح اٌٛصْ ٚ اٌٍذٓ ٚ اٌظذق ٚذؼث١شٖـــ أُ٘ ِا ١ّ٠ض 1 

.   ، ٚغ١ش٘اٚ اٌٍغضاألغ١ٕح ػٍٝ ّٔظ آخش ِٓ أّٔاط األدب اٌشؼثٟ، واٌّصً، ّ

 تـ١ٓ األدب اٌخـاص ٚاألدب اٌشـؼثٟ ِٚـٓ ت١ٕـٗ األغ١ٕـح ّ  ذـأش١ش ٚذـأشش ِسـرّشٕ٘ان ػ١ٍّح -2

.  اٌشؼث١ح، ٚت١ٓ األٌذاْ اٌّصمفح ٚ األٌذاْ اٌشؼث١ح

ِــٓ األغـأٟ اٌشــؼث١ح ِــا ٠ظـؼة ذــزوشٖ ٠ٚسـًٙ ٔســ١أٗ ٚســمٛطٗ ِـٓ اٌــزاوشج  ــــ 3ٚ

.  اٌشــؼث١ح ٚ اٌؼىس طذ١خ

.  ـــ ذماَٚ األغ١ٕح اٌشؼث١ح اٌرغ١١ش ٌىٕٙا ال ذسٍُ ِٕٗ، فٙٛ ٚالغ الِذاي4

غ١ـشاخ اٌرـٟ ذطـشأ ػٍـٝ األغ١ٕـح ذىـْٛ راخ أشـش سـٍثٟ ػٍـٝ ِٛضـغ األغ١ٕـح ّ سغُ اْ اٌد- 5

  ّ .غاٌثا، فإْ ِٓ ٔاد١ح أخشٜ ذجؼً األغ١ٕح ذجذد ٔفسٙا تاسرّشاس

                                                           
أبو القاسم سعد هللا، تارٌخ الجزائر الثقافً، الجزء العاشر، الدٌوان الوطنً للمطبوعات الجزائرٌة ، الجزائر  (1
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ذظـٕف األغ١ٕـح " اإل٠شالٔذ٠ـح  " ٌجٕح اٌفٍىٍٛســـ أّٔاط األغ١ٕـح اٌشـؼث١ح وص١ـش  تاٌغـح، درـٝ أ6ْ

. اٌشؼث١ح إٌٝ ِا ٠ض٠ذ ػٓ خّسح ٚػشش٠ٓ ٔٛػا ِخرٍفا فٟ ِٛضٛػاذٙا ٚأغشاضٙا

ــــ لٍّـا ذغٕـٟ األغ١ٕـح دْٚ ِظـادثح ٌذـٓ ِٛسـ١مٟ، ٚال ٔىـاد ٔجـذ ّٔـارض ِـٓ ٘ـزٖ األغـأٟ 7 

إالّ فٟ اٌثىائ١اخ ٚػٍٝ اٌطـشف اٌّماتـً لٍّـا ٠ؼـضف ٌذـٓ شـؼثٟ دْٚ الرشأـٗ تـإٌض اٌشـؼشٞ 

  صٌألغ١ٕح، ٚال ٔىاد ٔجذ ّٔارض ِٓ ٘زٖ األٌذاْ ّ إالّ فٟ األٌذاْ اٌرٟ ذظادة اٌشق

ـــ ذشـًّ ػٍـٝ إشـاساخ فاضـذح ٚ ذ١ٍّذـاخ فادشـح ذرجـشد ِـٓ اٌذشـّح ٚ اٌٛلـاس، شـأٔٙا 8

.  شـأْ ج١ّغ أشىاي اٌرؼث١ش فٟ األدب اٌشؼثٟ

دق طادسج ػٓ ػاطفح ٔم١ح ٚفطشج سارجح ال ذىٍف ف١ٙا اٌٛضٛح ٚ اٌضـــ ذر١ّض تاٌثساطح ٚ 9

. ٚال أفؼاي

.  ــــ ذؼثش ػٓ اٌجّاػح اٌشؼث١ح وٍٙا 10 

. ـــ ٔؼرزس فٟ تؼض األد١اْ ذذذ٠ذ ػّش أغ١ٕح شؼث١ح ِا 11

:  ٠ذظش٘ا ف١ّا ٠ٍٟ "أٌىسٕذس وشاب" فٟٙ ال ذخرٍف ػٓ ا١ٌّّضاخ اٌرٟ ٌخظٙا اٌثادس 

  .  ٔظفٙا ٚاْ واْ ٠ؼٛد إٌٝ فشد فٟٙ دائّا ِذً اٌرثذ٠ً ٚاٌرؼذ٠ً ـــ األغ١ٕح اٌشؼث١ح تّؼٕٝ أ1ْ  

، ذرٕاٚي ِٛضٛػاذٙا تطش٠مح جذ٠ذج ٚأٌٛأٙا ّ ٘ا راذ١ح فٟ اٌّماَ االٚي ـــ ٟ٘ غٕائ١ح تّؼٕٝ أ2ْ

 . ٠ف١حوص١شج ذشثٗ أٌٛاْ اٌظٕاػح اٌشؼث١ح اٌش

 اٌثؼض، وّا أْ ٚأّا وص١ش ِٓ االغأٟ اٌشؼث١ح ١ٍِٛدساِٟ ١ٌس اٌفشح ٘ٛ اٌّضاض اٌؼاَ  ـــ3 

  .ْ ٌُ ٔمً ِاساذٙا  ذشفشف ػ١ٍٗ لسٛج اٌذ١اج ِٚشاسذٙا ٚإِٙا

اٌطـاتغ اٌجّـاػٟ ِـٓ أ٘ـُ : ٟٚ٘ " إتشا١ُ٘ اٌذ١ذسٞ" ِٚٓ ا١ٌّّضاخ اٌرٟ إسرٕثطٙا اٌثادس 

ّٚ ِــٓ اٌّذرّــً أْ ٠ىــْٛ  خظـائض اٌّٛسـ١مٝ أٚ اٌغٕـاء اٌشـؼثٟ ػٕـذ اٌشـؼٛب اٌرم١ٍذ٠ـح أ

 اٌشؼٛب ٚاٌمثائً اٌضٔج١ح، ي ِشج ٌذٜ٘ــزا اٌطــاتغ اٌجّــاػٟ ٌٍّٛســ١مٝ ٚاٌغٕــاء لــذ ٠ثــذٚ ألٚ

ٚغاٌثا ِا ٠ثـذأ شخظـاْ أٚ أوصـش تاٌغٕـاء ٌٚىـٓ تظـٛذ١ٓ ِخرٍفـ١ٓ، ّ ٠ٚثذٚ ٘زا اٌٍْٛ ِٓ اٌغٕاء 

٘ٛ أْ اٌزٞ لاد إٌـٝ اٌغٕـاء اٌجّـاػٟ اٌـزٞ ٠شـرشن ف١ـٗ ِجّٛػـح  ِٓ األفشاد اٌز٠ٓ ٠مِْٛٛ 

 1.ترأد٠ح أغ١ٕح ِؼ١ٕح 

أِح ٚػاء ٠جّغ جضء ِّٙا ِٓ   أٞاالغ١ٕح اٌشؼ١ثح لٟ  ٔسرخٍض ِٓ ٘زٖ ا١ٌّّضاخ أْ   

 ســ١ٕٓ ٚجٛد٘ـا، ِــشآج ذؼىــس جاٌرـشاز ِٚــشآج ذؼىـس اٌّٙــَٛ ِــا وأـد ػ١ٍــٗ ذٍــه األَ

اٌَّٙٛ ٚ اٌّؼأاج، ٚاألِأٟ ٚاٌطّٛح، ٚاألدالَ، ٚا٢ِاي، ِشآج ذؼىس ِذٜ اٌرجاسب اإلٔسـأٟ 

. ِغ وً اٌظشٚف االجرّاػ١ح، ٚاٌس١اس١ح ٚااللرظاد٠ح 

                                                           
2) 1
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 ٚسـائٍٗ فـٟ اٌثـٛح ػـٓ ِىٕٛٔاذـٗ ٚتـس ِـا دذٜ األغ١ٕح اٌشؼث١ح ٟ٘ تٕـد اٌٛجـذاْ اٌشـؼثٟ، ٚا

. أطٜٛ ػ١ٍٗ ِٓ دضْ ٚفشح، ٚدٕاْ ٚلسٛج، ٚسؼادج ٚشماء 

 

  

 



الفصل 
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 :تاريخ مدينة الجزائر العاصمة : المبحث األول 

في حالة الجزائر، عمى وجو الخصوص، غالبا ما يتعمق األمر بالمعطيات التي تشير إلى أحداث 

وتبقى مدينة الجزائر، مثمما  (..الفينيقيون، غزو الوندال، القس کريسانس إلخ)تتجاوز اإلطار المحمي 

تقدمو المعطيات التي تخصيا، عالما سريا لم يكشف بعد؛ ولذا اعتمدت الوثائق المتعمقة بيذه المدينة في 

، ففي البداية كان مفاد األسطورة أن رفاق ىرقل ىم أول من قام "الخيال"المقام األول عمى األسطورة، 

وىي لفظة يونانية " إي كوزي"أي : ببناء أول مدينة تحمل اسميا انطبلقا من كون عددىم كان عشرين

EICOSI..  

ومن المؤكد أن البحارة الفينيقيين، الذين أغرتيم مزايا الموقع، كانوا أول من أسس مرفقا تجاريا 

طريقيم  ويتعمق األمر بوكالة تجارية وأحد ىذه المرافق التي أنشأىا الفينيقيون كانت كمعمم من معالم. فييا

و تأكدت ىذه األطروحة الحقا بعد اكتشاف بقايا حزينة نقود،  وىو اكتشاف سمط ضوآ جديدا . البحرية

LA MARINE 1940 عمى تاريخ الجزائر التي كانت تحمل آنذاك " المارين"م، في الحي المسمى

ويحيل مثل ىذا االكتشاف عمى التأكيد، أن الجزائر يمكنيا أن تفتخر بالماض وتحدد عمرىا 1.اسمإيكو زيم

وبالفعل ليس ىناك أي شك في اعتماد مفيوم إيكو زيم كون الجزائر ذات . بأكثر من ثبلثة آالف سنة

 1أصل فينيقي

يطاليا الجنوبية، حيث  وبالموازاة مع اكتشافات أخرى تشيد عمى وجود عبلقات تجارية بين إيكو زيم وا 

الجاليات اليونانية في جنوب ببلد الغال، ال وجود لمؤشر يحيمنا عمى شكل وحجم ىذه النواة الحضرية 

 ، أين حصل ىذا األمير، 945/ 971وفي القرن العاشر في عيد مممكة زيري بن مناد بولوغين . األولى

ولقد أعجب بولوغين . عمى ترخيص بإقامة مدينة حممت اسم جزائر بني مزغنة عمى أنقاض إيكو زيم

                                                           
1)
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مكانية الرسو الطبيعي وغير ذلك من العوامل المحفزة ليذا المؤسس  بالموقع بسبب وجود مجموعة جزر وا 

 :مثل

.  إمكانية استخدام الحجارة الواردة من أطبلل إيكو زيم -

. وجود شوارع -

مبلئمة منو  ارية، إذ لم يكن ىناك موقع أكثرجما يتوفر عميو الموقع من مزايا تجعميا مدينة ت -

 1.لتشييد ىذه المدينة

ابتداء من القرن العاشر بمغت المدينة درجة معينة من الرخاء ، إذ ازدىرت التجارة وزاد عدد السكان 

ويشيد وصف ابن حوقل أيضا عمى ىذه . وازدادت أىمية المدينة إلى درجة أصبحت حدودىا غير كافية

" أقيمت الجزائر حول خميج وتحيط بيا أسوار وىي تحتوي عمى عدد كبير من البازارات: "الفترة حين يقول

سكانيا من قطعان األبقار واألغنام كما كانت  وبعض ينابيع المياه بالقرب من البحر، وتتكون ثروات

 .تصدر كميات من العسل والزبدة والتين ومواد عديدة نحو القيروان وأماكن أخرى

فالمدينة ما انفكت . ولقد جعل ىذا الموقع من المدينة موضع أطماع دائمة إلى غاية استقبلل الجزائر 

تورط البمد بأكممو بفعل االرتباط الوثيق لتاريخ الجزائر بتاريخ المغرب األوسط؛ وبالفعل، تعرضت الجزائر 

لييمنة جميع الغزاة والطامعين الذين يتنافسون عمى تمك األصقاع ، في الفترة الممتدة من القرن الحادي 

ويتعين القول إن مغرب تمك الفترة كان عرضة لمتجزئة وبالتالي لمقبلقل . عشر إلى القرن السادس عشر

 .السياسية والفوضى

وانطبلقا من ذلك، تعرضت الجزائر التي لم تكن عاصمة ألي مممكة لمختمف أشكال الييمنة التي 

ليكم بعض األمثمة بصفة مقتبسة : تعاقبت عمى شمال إفريقيا، وا 

                                                           
1
 

)
 45ص  .م2003شعٌب مقنونٌف، مباحث فً الشعر الملحون الجزائري، دار الغرب للنشر والتوزٌع، وهران، الجزائر،   
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م 1185لقد تم إدماج الجزائر في مممكة بالحماديين، لتصبح الحقا تحت سمطة المرابطين، وفي سنة 

ثم تمت استعادة .  عمى المدينة، بعد االعتراف بسمكة الموحدين BEN GHANIAاستولى ابن غانية 

م تم طرد ممثل 1255وفي سنة . م ليتولى حكميا حاكم حفصي1230الجزائر من طرف المأمون سنة 

إال أنو ابتداء . م1277تونس من طرف العاصمين الذين انتظموا لمعيش بدون وصاية ومستقمين إلى غاية 

من تمك السنة، استعاد الحفصي أبو زکريا مدينة الجزائر ليمحقيا ببجاية وتم االعتراف بيا من طرف 

 الجزائر لمدة أربعة عشر سنة، إذ استمم IBN ALLANم حرر ابن عبلن 1307وفي سنة . العاصمين

ولقد ىزم ىذا األخير من طرف ممك تممسان أبو حمو . السمطة وقام بطرد السمطات التي تمثل بجاية

 11.األول الذي ضم الجزائر إلى دوليا

التركية عمى أنيا فترة قميمة الوضوح غير أن ىذا - كما يقدم المؤرخون االستعماريون فترة الجزائر 

األمر لم يمنع العديد من األعمال من تناوليا وىي التي غالبا ما تدور موضوعاتيا حول الشعوب البربرية 

وكان ذلك من أجل تبرير األطروحات القائمة بأن الجزائر بمد القراصنة . والجزائر تحت الييمنة التركية

وال تكاد تذكر مثل ىذه األوصاف عندما يتعمق األمر بمدن أخرى سواء في شمال .. وعرين قطاع الطرق 

 2.وىي المدن التي يحكميا األتراك " إلخ.. تونس، طرابمس، تممسان، بجاية،  القاىرة"أو في شرق إفريقيا 

صحيح أن الجزائر ىي الوحيدة التي كانت يحكميا داي منتخب؛ أما بالنسبة لممدن األخرى فالباي يكفي 

وسرد المغامرات الحقيقة أو المتخيمة لمرحالة " المذكرات"ولقد سمح االعتماد عمى . في نظر الباب العمي

والقناصمة والتجار وحتى األسرى، لممؤرخين االستعماريين باقتراح ما يستطيعون تقديمو ليذه الروايات؛ 

 : التركية ىي المواضيع التالية- وعمى نفس المنوال فإن الخطوط العريضة، المييمنة في تاريخ الجزائر 

                                                           
 22ص .م2008أبو القاسم سعد هللا، تارٌخ الجزائر الثقافً، الجزء العاشر، الدٌوان الوطنً للمطبوعات الجزائرٌة ، الجزائر  (1

 38ص .م2007أحمد األمٌن، صور مشرقة من الشعر الشعبً الجزائري، الجزائر عاصمة الثقافة العربٌة، دار الحكمة، الجزائر،  (2



 العاصمة                                 الجزائر بمدينة الشعبي موسيقى مسار:                                          الفصل الثاني

 

23 
 

اغتيال الباشا والداي والقحط والسجون واألشغال الشاقة والعبودية ونظام الدفاع عن المدينة وقصف ىذه 

فمقد انحصر الوصف عمى اكتشاف المناظر الطبيعية، أما عن ... األخيرة الذي قدم عمى أنو مناورة بحرية

المدينة ذاتيا فبل شيء غير مبلحظات مقتضبة، حول الشوارع الضيقة والمتداخمة، سيئة التييئة، المظممة 

والضيقة؛ ولم يتم التطرق إطبلقا لمفمول الغربية التي تكتظ بما الشوارع وال لمشكل الفاتن والجذاب لممساكن 

 .م تميم العديد من الفنانين وتثير إعجابيم1830المتراصة التي ما انفكت منذ 

بورجوازية " أوليغراشيا"تحكميا أقمية " بمدية- ومن جيتيا انتظمت الجزائر في شكل الجميورية 

بعد أن مرت المدينة بفترة احتبلل " القطيعة"ولقد حدث ىذا التراجع أو . عمى رأسيا الشيخ التومي

م، استقبمت الجزائر عمى غرار بقية 1492في " GRENADE"ومع سقوط غرناطة . وتشنجات مختمفة

الذين تم نفييم من إسبانيا، وبذلك  الثغرين مدن شمال إفريقيا الوافدين من األندلس والموريس كيينو

أصبحت ىذه األخيرة، إحدى أىم قوتين رئيسيتين في البحر األبيض المتوسط إلى جانب اإلمبراطورية 

 .العثمانية

وضمن منطق استراتيجية الييمنة، قرر المموك الكاثوليك، في القرن السادس عشر، إخضاع ساحل شمال 

. م ثم تنس ومستغانم1910م وبجاية في 1905إفريقيا ؛ وىكذا استولوا عمى المرسى الكبير بوىران في 

إلخ ولقد أقام االسبان عمى ضفاف الساحل الجزائري والتونسي إال أن محاولتيم فشمت أمام مرامي 

 1.. خصوميم األتراك

  (القصبة)مدينة الجزائر 

لقد كانت مدينة الجزائر تدب بالنشاط والحيوية داخل األسوار المحيطة بالمدينة وعمى شواطئ 

 ألف نسمة 150 و80البحر أوال، ثم في المرتفعات ثانيا، وكان عدد سكانيا يتراوح، حسب الفترات، بين 

 .خبلل الحقبة التركية
                                                           

1
 52ص .م2003، المرجع السابق شعٌب مقنونٌف،  
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فالفضاءات الحضرية لمجزائر تماثل تمك التي كانت معروفة في مدن شمال إفريقيا؛ وبيذا المنطق 

التي تضم العناصر االساسية لممدينة " موانئيا البحرية"وكان لمجزائر . الخاص، أيضا، المدينة اإلسبلمية

 ، في LETOURNEAUويقترح لوتو رنو. المسجد وقصر الداي والسوق الكبيرة: ذاتيا؛ وبعبارة أخرى

إحدى دراساتو ، ليس فقط التمايزات مع بقية نماذج المدن بل محاولة لتعريف تركيبة الظروف األولى 

لنشأة حياة حضرية في االسبلم وفي حالة تصور يميز، في آن واحد، بين طرفي المدينة وبين نموذج 

ويستجيب ىذا التصور لمحيز الجغرافي الموجود في حياة المسمم . بجبلء الفضاءين ذي الوظائف المختمفة

الحضري القاطن في المدينة وذلك بالفصل بين الحياة العائمية التي يحمييا إلى أقصى حد، وبين الحياة 

األكثر حيوية وتعددا وينظر إليو عمى أنو : فيي الجزء المسطح (الوطاء)أما المدينة السفمى ...... العامة 

فضاء عمومي أي فضاء المدينة بما تحتضنو من سكان من مختمف األعراق ووظائف اإلنتاج والمبادالت 

 1.(البحري )ويعبر ىذا الجزء الشوارع األكثر أىمية، باب الواد، باب عزون، شارع المارين. إلخ

. الذي يربط باب الوادي وباب عزون السوق الكبير بقبابو وشوارعو المغطاة (المنفذ)وكان الطريق 

وكان . ففي ىذا الجزء محد قصر الجنينة والمساجد الكبرى لممدينة وحي القناصمة والمساكن الفاخرة لمرياس

 مقيى، وكانت عبارة عن ىيئات فعمية موزعة حول حي البحر 60لمجزائر مقابر متعددة، عددىا حوالي 

ال يزال ىذا الجزء من الجزائر العاصمة، في أيامنا ىذه، مركز  .وباب الوادي وباب عزون (المارين)

ويجب التوضيح أن " سأنزل إلى الجزائر"المدينة الشعبي يوىمالعصاميون من مختمف األحياء وىم يقولون 

التمييز كان تمقائيا وليس مفروضا عمى اإلطبلق إذ لم يكن لؤلتراك وال لمموريس كيين أحياء خاصة بيم ؛ 

بيد أن المدينة العميا كانت اإلقامة ىؤالء في حين يقطن أسياد الجزائر الحقيقيون، وىم رؤساء الطائفة 

                                                           
1
 .45، صم1988عبد العزٌز بن عبد الجلٌل، الموسٌقى األندلسٌة المغربٌة، الكوٌت، سبتمبر  
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مما يعني أن السكان اختاروا اإلقامة وفقا . وأىل البحر في المنطقة السفمى المجاورة لشارعالبحرية

 1.ألقدميتيم في المدينة وألنشطتيم المينية واليومية

 :(القصبة)أحياء مدينة الجزائر 

تتكون المدينة من أحياء تقع بين مركز المدينة والحرم المحصن؛ ويختمف الحي، من وجية نظر 

مزدوجة، فيو يماثل نوعا من الحياة التي يحييا ثم يعرف الحقا وفقا لؤلفراد الذين يقطنونو بدون أن يشكل 

ويماثل التكوين االجتماعي األحياء الجزائر ذلك التمايز القائم . ىذا تعارضا طبقيا بين الفئات االجتماعية

لقد عرفت الجزائر عمى . وبالفعل فالتمايز موجود بشكل كامل بين الحمالين وكبار التجار والرؤساء.لذاتو

 : األقل أربعة أنواع من األحياء

أوليا ىو حي الكثافة السكانية الذي يتشكل منو الجزء األعمى لممدينة، أما الثاني فيو منطقة 

النشاط الصناعي والحربي، الواقعة عموما في الضواحي ، حيث كان لبعض البوابات أنشطة متخصصة 

صناعة الفخار والجمود ومعاصر الزيت؛ : فيناك بعض األنشطة يحدد مكان تواجدىا خارج المدينة مثل

وأخيرا منطقة الوسط نواة األنشطة السياسية واالدارية والدينية؛ وأخيرا منطقة الميناء التي عرفت بنشاطيا 

 .المكثف عمى مدار تاريخ الجزائر 

ومن جية نظر اجتماعية، فالحي ىو تجميع المنازل متشابية حيث يبدوا النموذج العائمي الذي 

 2.يبني عمى أساسو النظام االجتماعي أكثر احتشامامنو في الريف ولكن بنجاعة أكيدة

 :البيت كنموذج عائمي في القصبة 

يختمف عدد البيوت بصفة ممحوظة ، حسب الفترات، وكما سبقت اإلشارة إليو فمقد تميز تاريخ 

 ألف مسكن، في 150 ألفا إلى 12ويؤكد الكتاب وجود ما بين . المدينة بالزخم عمى مدار الحقبة التركية
                                                           

1
 52 ص.م2007م، منشورات انترسٌنً، الجزائر، 1962-1958عبد القادر بن دعماش، الفرقة الفنٌة لجبهة التحرٌر الوطنً  

2
فٌصل بن قلفاط، الموسٌقى الكالسٌكٌة فً الدول المغاربٌة ، مقاربة تارٌخٌة، دائرة الثقافة غٌر المادي و الكورٌغرافٌا، تلمسان عاصمة الثقافة  

 19ص .م2011الجزء األول، : اإلسالمٌة ، تلمسان
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القرن السابع عشر ميبلدي، وفي القرن الثامن عشر قرر الداي أحمد، وألسباب أمنية، إزالة حي يتكون 

نو لمن المفيد االحتفاظ برقم 1500من   مسكن التي كانت تتكون منيا الجزائر العاصمة 8000 مسكن؛ وا 

. م، حيث لوحظ تدمير ثمث ىذه المساكن مع مجيء الفرنسيين مباشرة1830سنة 

لقد تعرض العديد من المؤلفين إلى تصميم المسكن في الجزائر، سواء في الحقبة التركية أو في 

عيد االستعمار، ثم إلى نوعية المساكن من حيث فضاءاتيا الداخمية وتصميميا المعماري البحث؛ 

ويبلحظ كاتب الرحبلت في عيد الوصاية عمى الجزائر من بين جميع الفنون التي يفضميا المسممون أكثر 

ن ما ييتمون بو أكثر في مساكنيم ىو أن تكون مبلئمة وفسيحة . من غيرىا، نجد اليندسة المعمارية وا 

 فمم يتأخر في الثناء عمى المساكن الموريسكية بالجزائر معبرا عن أسفو التعارض Lespesأما 

بياض مساكن القصبة، التي تشكل القمة، مع المون الرمادي لؤلحياء األوروبية التي تحتوي عميو 

المبنية " السقيفة"التركية من اثنين إلى ثبلثة مستويات إذ نجد عند المدخل - اليوم؛ويتكون مسكن الجزائر 

 1. بحجر الرخام وىي عبارة عن قاعة انتظار لمزوار

وتوجد  ، محاطة بأعمدة وذات شرفة مقوسة؛"وتطل ىذه الغرفة عمى الفناء الداخمي، وسط الدار

إن الطابق األول والثاني، عبارة عن نسخة مكررة من . ىناك قاعة لبلستقبال وقاعة لؤلكل وغرفة لممئونة

الطابق األرضي وبيما غرف من الجوانب الثبلثة لممسكن وليذه الغرف أسماء خاصة بوضعيتيا، إنما في 

ويغطي المسكن شرفة " منزه"وفي الطابق الثاني " غرفة"؛ وفي الطابق األول "بيوت"الطابق األرضي 

ويعد ىذ الترتيب نتيجة مشرفة . وىو فضاء يطل عمى خميج الجزائر، ويخصص لمعنصر النسوي" السطح"

لتنظيم عمراني جد صارم؛فبل تطرح مسألة الصيانة والماء، كون أغمبية المساكن العتيقة تتوفر عمى آبار 

                                                           
1
محمد زكرٌاء عنابً، الموشحات األندلسٌة، عالم المعرفة، سلسلة كتب ثقافٌة شهرٌة ٌصدرها المجلس الوطنً للثقافة والفنون واآلداب، العدد  

 32ص ، الكوٌت،31
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أو عمى صيريج بكل منزل، ويسمح ىذا الترتيب بتنظيف المنزل يوميا من أجل النقاء والبرودة 

. ؛ وال تزال ىذه الممارسة قائمة لحد اآلن في الجزائر بالرغم من انقطاعات الماء"االنتعاش"و

أما خارج المسكن فيبقى موضوع عناية أقل فالباب مؤثر بالرخام المنقوش والمزخرف؛ أما 

الديكور، فيخصص لداخل المسكن حيث تتبلءم الممسات مع الذوق والرغبة؛ولقد تم ترتيب كل شيء، 

فالفضاء المنزلي والدور بالمسكن ىو الفضاء المفضل لممدينة . لجعل المنزل المبلذ الحقيقي لمحميمية

 بأن العائمة في الواقع، وفي جميع ىذا، ىي من تعود إلييا LValensiفالنسي . حيث يقر ل. والعائمة

. الكممة األخيرة

استمرارية الفضاء الحضري في المغرب العربي : األمر الذي يذكر، ال محالة، بحكم آخر أال وىو

 1.ما قبل االستعمار، كفضاء منزلي 

 نشأة موسيقى الشعبي بالجزائر العاصمة:  المبحث الثاني

م أخذ معو إلى األبد شيئا ما من التقاليد الغنائية الجزائرية التي تركيا بعد 19ال شك أن القرن ...

تغيرات أتى بما التطور التكنولوجي . م20انقضائو، حيث تتأىب الستقبال التغيرات التي سيفرضيا القرن 

الذي لم يستثن من رياحو العاصفة صناعة الموسيقى ، من اآلالت إلى تقنيات و أدوات التسجيل الصوتي 

ثم السمعي البصري، وكذلك مختمف التطورات الفنية و العممية و االقتصادية و السياسية التي سوف 

. تتمخض عن عالم جديد لو قواعد و ضوابطو و موضوعاتو الخاصة بو التي ال ترحم من ال يوكبيا

م معو ىو الجماليات الصوتية بشكل خاص وجماليات العصر التي كانت سائدة ، 19 أقل ما أخذه القرن 

عمى سبيل المثال عمى مستوى الموسيقى و الغناء الحضريين بالجزائر ، لقد كانت شديدة التشابو حين 

فمم يكن موجودا آنذاك فرق يذكر بين اداء الشيخة فاطمة في تممسان أو . ذاك مع نظيراتيا التممسانية

يامنة بنت الحاج الميدي أو الشيخ سفينجة و السي محمد بن التفاحي في قصبة الجزائر ، في حين 
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أصبحت الحدود اليوم واضحة المعالم بين تممسان و الجزائر إلى درجة الكبلم عن مدرستين مختمفتين بل 

 1.و مستقمتين تماما عن بعضيما البعض

في باريس خبلل النصف األول " الموسيقى العربية" م كتاب 1940حيث نشر باشطارزي سنة 

 وفيو مقتطفات لشيادات تضاف لمعرفة الثقافة المعرضة لبلنقراض أمام التطور الكمونيا 20من القرن 

حيث أنو رغم ىشاشة المكانة التي أصبح . لياالستعماري ، أكثر من ما ىو وسيمة تحديد ليذه الموسيقى

يحتميا عمالقة الثقافة المحمية الراحمة في السبات ، إال أن الموسيقى و النصوص الغنائية كانت ال تزال 

إن الموثقين . تشكل جزءا ىاما في المحيط اليومي لممؤدين والجميور عمى حد سواء في الجزائر العاصمة

وما تبقى منيم ، يحاولون جاىدين في األفق جمع المادة الغنائية لكي  (و الجامعينممماضي أو اليوم

تكونمعمومة أو عمى األقل مأخوذة بعين االعتبارفي حالة إعدادىا استراتيجية تأىميا في التراث الموسيقي و 

لكن ىذا المجيود في جمع المادة و المحافظة و إعادة التأىيل لممواد الغنائية و الموسيقية . الغنائي

والمدعمة من طرف الوسائط و المحاوالت ، سواء بمبادرات فردية في بعض المواقف أو من خبلل بنيات 

. مؤسساتية، قد قامت بإنشاء قواعد  الموسيقى عمى حساب القضاء عمى بعض التقاليد المتعارف عمييا

عطاء مسميات وأحيانا أخرى تصنيفات التي تصبح عمى مر الزمن معطيات تساىم في تجزئة ىذا  وا 

 2.الموروث 

، أي القرص الذي (Discograrhe)و يعود أوال السبب في ذلك آلالت التسجيل الديسكوقراف 

سيغير طبيعة اإلحساس الموسيقي ويقسم عدة أنواع وتطبيقات إلى فضاء ومكان محدود اإلحساس ، ففي 

 223 )قرص في الجزائر وتونس (Gramophone 400)م تم تسجيل في جياز القرام فون 1910سنة 

 تم من خبللو عرض حال لعدة مئات من األقراص Phathéفي برنامج  ( في تونس180- في الجزائر 
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و في نفس الوقت يمكن أن نعرض مثال لنفس النشاط في تقسيم ىذا التراث بما ... لمشمال اإلفريقي 

، أما السبب الثاني فكان ييدف المبادرة سياسية من طرف Collinقامت بو مؤسسة النشر لؤلقراص

و .  في إطار مشروع مارشال في قسنطينةTeppazالحكومة الفرنسية االستعمارية من أجل إثراء فيرس 

ما يجدر ذكره أن العديد من ىذه التسجيبلت قد تبخرت و لم يوجد ليا مصدر أو مكان ، كما ألسباب 

" بيضا فون"تاريخية تعود لمحرب العالمية الثانية حيث أن عددا معتبرا من التسجيبلت الشركات مثل 

.  اندثرت بسبب التفجيرات من جراء الحرب (Parlephone" ) باغموفون"، (Polyphone)" بوليفين"

وحسب اعتقادي المتواضع ، لقد كان االستعمار الفرنسي دائما السبب الرئيسي ألىمالنكبات التي مر بيا 

المجتمع الجزائري و تراثو العريق في كل الميادين و لعل موسيقى الشعبي ومؤدوىا كانوا من بين 

المتضررين عمى حد سواء ، ليذا حاولت ىذه الموسيقى أن تحد لنفسيا في كل أزمة و محنة محاال تأثر 

 1.و تتأثر بو

ففي مجال التأثر ذكر المدني أن موسيقى تممسان و قسنطينة قد تأثرت بالموسيقى التونسية و 

الشرقية ، بينما ظمت موسيقى العاصمة محافظة ، و لكنيا أدخمت بعض اآلالت الموسيقية الجديدة مثل 

كما أن موسيقى . بدل القيثارة ، و قد ترتب عمى ذلك تغير في مخارج النغمات  (السنيترة)الربابة 

العاصمة لجأت إلى االعتماد عمى اآللة و إىماليا لمصوت واألداء، بحجة أن العبرة في الموسيقى باآللة 

و لذلك نجد الموسيقى عذبة و الصناعة متقنة، ولكن األصوات أحيانا منكرة ، و يبدو أن المديني . فقط 

قد الحظ التأثير األجنبي الفرنسي عمى موسيقى العاصمة ، فقال إنيا صفحة جميمة من الموسيقى العربية 

وال ندري ما يقول أىل ىذا الفن اليوم و قد مر " و الفن األندلسي و لكنيا ستضم جزء من الحضارة الغربية

 2.و كان بعض الفرنسيين قد توقعوا ذلك أيضا. عمى مبلحظة المدني المتشائمة أكثر من نصف قرن 
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لكن ىذا االنتقال من زمان القرن الجديد لمغناء الجزائري تمثل في صناعة األسطوانات، وآلة 

الفونوغراف التي كان الشيخ ابو القاسم الحفناوي األول من بين المسممين الذي امتمك واحدة منيا في كامل 

مدينة الجزائر، و أيضا الحركة الجمعية العصرية التي امتدت حتى إلى المجال الموسيقي بمقتضى قانون 

وكذلك النيضة الثقافية التي سوف تشيد الوعي القومي و الديني و . م 1901الجمعيات الذي صدر سنة 

تكسب الغناء الموسيقي مكانة ىامة وأعمق ، و بكل بعدىا الحضاري ، في قموب الجزائريين بذلك لم 

م بالجزائر حتى بدأت أولى االسطوانات الجزائرية تشيد 20تمضي سوى بضع سنوات عن حمول القرن 

. .. النور ليفرز وضعا فنيا جديدا بديناميكية قوية أعطت نفسا جديدا لتقاليد الموسيقى و الغناء المحمية

أدت ىذه الحركية التي رافقتيا تطورات تكنولوجية حاسمة في المجال الفيزيائي الصوتي و في المجال 

الموسيقية التي كانت تيب - اإلعبلمي إلى ربطالجزائر ربطا عضويا بالتيارات الفكرية و األدبية و الفنية 

 1.عمى العالم

إذن تحتل أغنية الشعبي عادة لمدينة الجزائر العاصمة مكانة في التراث الغنائي الجزائري خاصة 

و التراث الغنائي عامة ، باعتبارىا من بين التنوعات الغنائية الناتجة عن تطور التراث الغنائي و 

الموسيقى األندلسي الذي نقمو المياجرون األندلسيون إلى حواضر المغرب العربي بفضل توطينو و تكييفو 

لعل من بين ميزات ىذا الفن . مع التراث المحمي ليذه الحواضر و الموروث عن حقبة تاريخية قديمة 

شيوعو بين الناس في ما بين الحربين العالميتين ، و في فترة حرجة ليا خصوصياتيا ، في تاريخ المجتمع 

الجزائري ، و تكاد تكون الفترة التاريخية المؤسسة لمثقافة الجزائرية في مختمف المجاالت السياسية و 

التعميمية و التثقيفية و الفنية ، فقد تزامنت مع ميبلد الحركة الوطنية بمفيوميا الحديث و لعميا تمثل نبتة 

إلىجانب ذلك تمثل ىذه األغنية ظاىرة فنية حممت بصمات . من نباتيا و منتوجا من منتوجاتيا الثقافية 

التاريخ الثقافي لقطاع من المجتمع الجزائري الذي كان يقيم في األحياء القديمة التي يقطنيا بصفة خاصة 
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األىالي الجزائريون في الفترة االستعمارية ، و من أىميا القصبة و بالكور ، وقد عرفت فيما بعد شيوعا 

سوءا في أحياء العاصمة أو المدن األخرى و خاصة منيا الحواضر ، وأصبحت بالتالي ظاىرة فنية 

وطنية ليا صدى في مختمف أنحاء الوطن و في البمدان المغاربية ، و كذلك بين المياجرين المغاربة في 

 1. أروبا

من " المغربي"أو " المديح"كان النوع الموسيقي الشعبي قبل أن يعرف تسميتو الحالية يوصف ب

و من الناحية التاريخية ، . طرف الجميور و الفنانين الذين كانوا يمارسونو في بداية القرن العشرين 

ليذا النوع في الفترة التي تم فييا إنشاءالفرق الموسيقية ضمن البرامج " الشعبي"يمكننا أن نحدد تسميتو ب 

و يرجع الفضل في ىذه . م1946اإلذاعية بالمغتين العربية و القبائمية في إذاعة الجزائر و ذلك في عام 

البادرة الحميدة إلى المختص الكبير في الموسيقى والمسؤول الفني األول في ىذه المؤسسة السيد بودالي 

 .(م1999-1908)سفير 

وترتكز موسيقى الشعبي عمى ما يسمى ب الشعر الممحون الذي يتميز بطول القصيدة حيث 

ليذا فالمغني .  دقيقة أو أكثر40 بيت مما يطيل األغنية التي قد تصل مدتيا إلى 150تتكون بعضيا من 

أما المغنين األقل كفاءة فيم يمقبون باليواة ومن أمثمة ىذه القصائد . المتمكن من ذلك يعطى لو لقب الشيخ

ولكن في . الخ.. الطويمة عنوان المكناسية لمحاج محمد العنقي، ما تدوم الحكمة، القروابي يا ضيف اهلل 

فترة الستينات ظير مؤلفين جدد وممحنين أبرزىم محمد الباجي المعروف في وسط الشعبي بعمي محمد و 

محبوب باني الذين غيروا في شكل القصيدة التي أصبحت تختمف عن القصيدة التقميدية من حيث الشكل 

.  والمغة
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ىذه اإليقاعات المأخوذة في معظميا من الموسيقى األندلسية . أما الموسيقى فيي تتميز خاصة باإليقاع

بورجيمة، .. فميذا يقال أن موسيقى الشعبي في التمميذ الذكي لمموسيقى األندلسية من بين ىذه اإليقاعات

 1.مسامعي، بروالي، روميا، إضافة النقبلبات

بورجيمة ويعني . القبائل الذي يعتبر ايقاع مميز وخاص بالشعبي: كما تعتمد الموازين التالية  

 21 اندثر منيا 42األعرج أي المتجانس ثم لمسامعي باإلضافة لذلك ىناك الطبوع التي يبمغ عددىا 

واثنان ناقصتان وىي أصبل طبوع أندلسية حيث أخذ الشعبي منيا رمل الماية، الزيدان، جيركا، غريب، 

عراق، مال سيکا، مزموم، أما الطبع الخاص بالموسيقى الشعبي ىو الطبع الساحمي وىناك طبعين 

. يقتسمان نفس السمم، وال تفرق بينيما إال األذن المدربة عمى السماع والتذوق

لكن ظيور اإلذاعة في الجزائر منذ العشرينيات من القرن العشرين ، فرض أسموب األداء الجديد 

ابتداء من أواخر الحرب العالمية الثانية عمى يد جوق األخوين - راديو الجزائر - نسبيا الذي راج من 

 .محمد و عبد الرزاق الفخارجي

كما في عيد توفيق المديني كانت ىناك جمعيات ومنظمات تيتم بالموسيقى وذلك يدل عمى 

. النشاط الذي أخذ في جميع أوصال الشعب ، و ىو النشاط الذي عبرنا عنو في مكان آخر بالنيضة 

المطربة واألندلسية والجزائرية و الزاىية و الجوق : ففي العاصمة تكونت الجمعيات الموسيقية التالية 

. المسائي لمحمد سفينجة

لقد كان يشرف عمى ىذه الفرق الموسيقية كل من محمد فخارجي بالنسبة لمموسيقى األندلسية ، 

خميفي أحمد لمموسيقى البدوية، و الشيخ نور الدين عمى الموسيقى القبائمية ، و الشيخ أحمد العنقى عمى 

" في غرب الببلد أو " المغيربي"أو " المغربي"ىذا النوع الذي لم تكن لو تسمية مائية كان يقال عنو بأنو 
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بالوسط حيث أتت كممة مداحين أو المداح بالمفرد و ىذه الكممة ليا عبلقة بالقوال و ليذا السبب و " مديح

 )الشيخ محمد المداح . ألسباب أخرى كان يطمق عمى كل الشيوخ قبل الحرب العالمية الثانية تسمية متاح

بالنسبة ) الشيخ عبد الرحمن المداح ( بالنسبة لمسعيد لعور) الشيخ السعيد المداح  (بالنسبة لمعنقي

 1.الشيخ أحمد المداح إلى آخره (لمسعيدي

عمى ىذا النوع الموسيقي نسبة إلى الكبلسيكي " شعبي" م قرار تسمية 1946 لقد تم في عام 

قد انتشرت تسميتيا بعد " الموسيقى الشعبية"فإن عبارة شعبي أي . األندلسي و البدوي و القبائمي العصري 

. اندالع حرب التحرير الوطني

ىناك جيل من الموسيقيين الجزائريين و من المغنيين نشأ بعد الحرب العالمية األولى وأعطي 

 كان ىذا الجيل يرحل عن الدنيا تاركا وراءىثروة من التقاليد و 1954ثم لما حمت سنة . ثماره قبل الثورة 

األشرطة و التبلميذ الذين واصموا الميمة ، ولم نستطع أن نجمع سير كل ىؤالء فيي متفرقة في الصحف 

و بعض الكتب و المذكرات و الكنانيش ، و ىي موجودة لدى العائبلت و األقارب و قد نجح السيد محمد 

و مما يبلحظ . الحبيب حشبلف في تسجيل نبذة عن بعض الفنانين مع صور لمعظميم ، و نعم ما فعل 

أن معظم الموسيقيين والمطربين كانوا قميمي الثقافة أو أميين فمم يدرسوا الموسيقى في معاىد متخصصة ، 

ولم يتقنوا لغة األداء بقراءة القرآن الكريم و ترتيمو ، و لم يخضعوا المدرسة نقدية صارمة تقيم أعماليم 

نما ىي الموىبة و اليواية وبعضيم انظم إلى المغنين  وتضعيم عمى المحك و الطريق الذي يستحقونو ، وا 

.  و الممحنين بالصدفة و لم يخضع لتدريب و ال لمعاناة 

حقا لقد كان بعضيم موىوبا فاعتمد عمى نفسو و لم يخضع لمترتيب و المران وبدأوا ىواة مغامرين 

ومعظميم اعتمد عمى الموسيقى . حتى وصموا إلى مستوى اعتقدوا أنو يؤىميم لمجموس عمى عرش الفن

األندلسية الشعبية يدندن أو يرطن بيما ، وكبلىما نوع من الموسيقى التي تستر عيوبيم عن عيون النقاد 
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فيذه الموسيقى أصبحت رغم رأي عمر را سم فييا ىي حمار الموسيقيين عمى غرار حمار . و المتذوقين 

ولكن ال بد من استثناء من ال يستحقون ىذا . يستقميا كل غاو و كل طاو و كل عاو  (الشعراءبحر الرجز

الحكم و ىم الذين درسوا وتعمموا و عانوا حتى وصموا إلى مرحمة الجودة و اإلتقان و اإلبداع مثل محمد 

 1.إقريوشن

 :موسيقى الشعبي و المصطمحات المقترنة بيا:  المبحث الثالث

إن تغمغمنا داخل ميدان موسيقى الشعبي وجميورىا بمدينة الجزائر ساعدنا عمى اكتشاف موسيقى 

نما كحدث اجتماعي وممارسة تخضع لشروط وقواعد موضوعة من  الشعبي ليس فقط كظاىرة فنية وا 

طرف مستيمكييا وذلك ألننا لم نعزل في تناولنا الموسيقى عن المجتمع الذي يستيمكيا ويمارسيا ويحيط 

. بيا ويحافظ عمييا

 :جميور الشعبي- أ

مصطمح شعبي أطمقو جميور القصبة عمى نفسو أذن عمى حب الموسيقى )يدل لقب الذواقين 

. فيو االطبلع الشامل عمى الرصيد في محممو شعرا وموسيقى. وفيم الكبلم ومعرفة ليوات والتمييز بينيما

 2.كما يدل خاصة عمى احترام طقوس السماع أثناء الممارسة الموسيقية

" عمم الشعبي"كما يممك الذواقون لغة خاصة بيم تتكون من مفردات وعبارات تشكل ما يسمونو 

" الترياش"حيث تحمل موسيقى الشعبي مفردات خاصة ال نجدىا في األنواع الموسيقية األخرى حيث يعبر 

وككل خطاب يعتمد خطاب مجتمع بحثنا حول معرفة موسيقى . إلخ.. رئيس الفرقة" بالشيخ"عن العزف 

ومن الناحية . ليوات (التقنية)تعتبر معرفة الشعبي من الناحية الموسيقية . الشعبي معرفة تقنية ونظرية

                                                           
2

 26ص  مرجع السابقفٌصل بن قلفاط، ال 
2
 .25  المرجع السابق ص فٌصل بن قلفاط  
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أساس الذوق الذي يعتمد عميو لقبيم، فالذواقين ىم الذين يممكون " لكبلم "(النصوص الشعرية)النظرية 

. الكفاءة في شرح لكبلم ومعرفة الحوارات والتمييز بينيا

وتسمى أماكن تأدية موسيقى الشعبي  الدبكيات كونيا موجودة في الطابق تحت السفمي وىي 

حسب الشيادات الشفوية التي جمعناىا مکان مزدوج الوظيفة بين النيار والميل فيي فارا عبارة عن مقيى، 

 زبائنوتتحول ليبل إلى مكان لممارسة الموسيقى، وىي تضم من اآلالت الموسيقية وتعتبر مكانا لمقاء ال

. ىي عادة مكان ضيق ومظمم يدل عمى تيميش الثقافة الجزائرية من طرف المستعمر من المحشاشة

الذي كان " مبلكوف"خرجت ىذه الموسيقى لتحتضنيا مقاىي القصبة واألحياء المجاورة ليا، أشيرىا مقيى 

 1.ممکا خاصا لمفنان الحاج العنقي والذي يواصل نشاطو إلى يومنا بفضل ابنو الصغير اليادي

أن ما يبدوا واضحا من خبلل ىذا التصور االجتماعي لمموسيقى يتمثل في اآللي کميدان لممارسة 

يظير التقسيم الجنسي " عرس الرجال"موسيقى الشعبي بمدينة الجزائر، ومن خبلل التسمية ذاتيا 

كطقس يعرفو " فالسماع"لمموسيقي، حيث تمارس وتسمح موسيقى الشعبي من طرف الرجال دون النساء 

الرجال وال تعرفو النساء، رغم أن تشاركن الرجال في تفاصيل المرافقة الموسيقية وذلك ببث الزغاريد في 

فمشاركة النساء تعتبر بمثابة القاعدة الجمالية لسماع ىذه . المحظات الحاسمة والمواتية والمناسبة لذلك

تعتبر الرجمة تصور مرتبط بموسيقى الشعبي ومن .الموسيقى رغم تصنيفيا الرجالي في المجتمع العاصمي

يحبيا وىذا ما نممسو أوال من الناحية الشكمية لمفرقة الموسيقية التي تحتوي عمى موسيقيين دون موسيقيات 

ىذا رغم ارتباط موسيقى . عکس فرق موسيقي األندلسي مثبل، التي تشارك فييا النساء والرجال معا

فموسيقى الشعبي ما ىي إال موسيقي تولدت في أحضان موسيقى . الشعبي المباشر بموسيقى األندلسي

 2.األندلسي التي أخذت منيا الكثير 

                                                           
1
 .26 المرجع  السابق، ص  فٌصل بن قلفاط  

2
 .38ص.م1968، الرباط المغرب، 2إدرٌس الشرادي، اللحن واالٌقاع فً قواعد الموسٌقى والتطبٌق، ط -   
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:  طقوس جميور موسيقى الشعبي والمصطمحات التي اقترنت بيا- ب 

وتتكون عادة من خمسة . يطمق اسم اآللي عمى الفرقة الموسيقية التي يتم استدعاؤىا بالمنزل: اآللي- 1

: أعضاء باإلضافة إلى المغني ثم يتوزعون عمى النحو التالي

بغض النظر عن سنو، ميمتو تكمن في العزف عمى اآللة الرئيسية " الشيخ"رئيس الفرقة والذي يمقب ب 

ولمموندول ". بالترياش"أو الموندول وتسمى تقنية العزف في لغة جميور موسيقى الشعبي " لوتار"وىي 

تبنى تقنيات العزف عمى مدى . يعزف عميياجموسا" رجالية"فيي آلة . اجتماعي- قيمة ورمز جمالي 

مما يجعل من ىذه القعدة الموسيقية ". السحرية"التحكم فييا ومدى التعامل االرتجالي مع ىذه اآللة 

.  المعروف بيا8وفي ىذا الصدد تقنياتخاصة ببعض الفنانين كعمر الزاىي وتقنية رقم " مسرحا لمحركة"

 بطريقة أفقية وىذا ما يعبر عن التمكن الكبير واالتقان القوي إلى 8أي أنو أثناء العزف كان يرسم شكل 

وعمى يمين الشيخ يأتي العازفان عمى آلة البانجو . حد االرتجالية وىي ميزة من مميزات الشعبي أيضا

فاأليسر األول يعزف في ". األيمن وىناك الجناح ليسر " ، فيناك الجناح ليمن"لجانحتين"يعرفان باسم 

، والجدير بالذكر أن "لجن ولجواب "الصوت الحاد والثاني في الصوت الغميض وىما يعرفان ما يسمى 

أدخمت . ىذه اآللة وصمت إلينا من إفريقيا الغربية وكانت تستعمل في البدايات األولى في موسيقى الجاز

 1. بعد ذلك إلى أمريكا الشمالية والجنوبية

وىي كممة مشتقة من .  الجزائريةالقعدة كممة شائعة االستعمال لدى جميور موسيقى الشعبي: القعدة- 2

فكممة القعدة في موسيقی الشعبي تشير إلى طقوس سماع . فعل قعد، وىو مرادف فعل جمس، جموسا

موسيقى الشعبي، والتي تتمثل في ذلك الجموس الجماعي المستمعين أكفاء من أجل ىدف واحد وىو 

تتحكم فيو األعضاء الفيزيولوجية والتي تتأثر بالمحتوى الثقافي والذي يعبر عنيا بعبارة . السماع المتمعن

فالسماع ينضمو المضمون . لموسيقی ما والتي تجعمنا مختمفين في عامية السماع" األذن الموسيقية"
                                                           

1
 .74ص.توزوت محمد، من بستان الملحون، مختارات من األدب الغنائً المغاربً الملحون، دار النشر قصر الكتاب ، البلٌدة الجزائر  
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أما . يغذي السماع الخطاب الذي يحممو المستمعون حول الموسيقى. الثقافي الذي ينتمي إليو المستمعون

بورديو يتحدث عن العين بمعنى الرؤية لدى جميور الفن التشكيمي ويقول عنيا أنيا تاج تاريخي وتعيد 

  1.إنتاجو التربية

فيي عبارة عن " نسمع"وتعد وضعية الجموس من الطقوس اليامة والمبدئية لسماع ىذه الموسيقى التي 

. فالسماع حسب ما يتصوره الذواقون ال يتم وقوفا فمن المستحسن الجموس المنضم واليادئ. ميراث سمعي

فالجموس ىي حالة ووضعية جسدية ويرافق الجموس . وىي الصفات االيجابية المرتبطة بيذه الموسيقى

كحالة جسدية أفكار روحية وأدبية أخرى، حيث يرمز الجموس إلى معاني اليدوء واالنضباط والجدية، التي 

كما تعبر القعدة عمى طقوس ". الحموي"لموصول إلى حالة " القعدة"تعطي الطابع الطقسي والروحاني لل

 "...بالذواقين"ويسمي المتذوقين " سماع موسيقى الشعبي، والذي يسمى في لغة الشعبي بالذوق

كنقطة لمجمع ما بين الفرقة الموسيقية والمستمعين ويفصل " الوسط"تتمركز التندة في المركز : التندة- 3

أي الحبلوة " البتة"تشير ىذه المفردة إلى كممة موجودة في المغة الجزائرية وىي من ". التبناج" بينيا مائدة 

فالتبناج . فالتبناج يشر إلى األكل الخفيف حيث يكون لمنوعية دور أكبر من الكمية. وىي عكس المرارة

. يشير إلى األكل بكميات قميمة وذلك بيدف توليد الطاقة عند أعضاء الفرقة الموسيقية طول مدة السيرة

فاألكل نشاط طبيعي کسائر النشاطات األخرى المرتبطة بجسم االنسان، إال أنو ال يوجد ميدان أكثر 

. خضوعا لممعايير والطقوس كاألكل الجماعي

الكبلم الذي "ىنا يشار بو إلى ذلك السماع الطقسي والروحي حيث ينتج االختبلء بمعنى : الخموي- 4

و ليذه الكممة المفتاح أىمية كبيرة فيي توحي بحركة موازية ما بين كل من ". يؤدي إلى حالة الخموي

فبين تجربة المقدس والمادة المقدسة مواقف الفاعل التقديسين التي تتمثل في . المقدس واألسطورة والطقوس

ويعبر الخموي عن انتباه موجو . الوقوف أمام ما ىو مبجل، فيو امتثال وتبجيل لممعنى قبل كل شيء
                                                           

1
 .88ص .م2007توفٌق ومان، فً الشعر الشعبً المعاصر، منشورات الرابطة الوطنٌة لالدب الشعبً االتحاد الكتاب الجزائرٌٌن، الجزائر،   
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فيي . من ىبلل تذوقو الكبلم أي النصوص الشعرية المغناة" الذواق"عاطفيا فيو حالة شعورية برقی إلييا 

بمثابة االختبلء مع النصوص الشعرية بمراحميا وسموكياتيا، فيو يعني التركيز عمى الكبلم في البحث عن 

 1".عالم آخر"المعنى لموصول إلى 

 :و ينقسم الخموي في مراحل االستماع إلى ىذه الموسيقي إلى قسمين

: التمرينة- أ

وىي بداية السيرورة الموسيقية وىي تشير إلى تمك العممية االختبارية " الخموي"فيي طقس الدخول في 

وذلك بعزف لحن . لآلالت الموسيقية التي يقوم بيا كل أعضاء الفرقة الموسيقية لتدقيق وضبط آالتيم

، وذلك بيدف تحريب اآلالت الموسيقية ويسمى في (طبوع أندلسية)طويل سواء عمى رمل ماية أو لغريب 

فالتمرينة ىي عممية تقنية تتمثل في تقويم . لغة الشعبي الموسيقية تقعيد الدوزان بمعنى تدقيقياوضبطيا

 . دقيقة 20 إلى 15وتجريب وتعديل اآلالت الموسيقية الوترية واآلالت االيقاعية ؛ وتدوم مدة التمرينة من 

": اليدي- "ب 

ينتمي عرس اآللي تقميديا وبصفة متكررة برقصة تسمى رقصة " الخموي"و ىو طقس إعبلن الخروج من 

فيي صفات الطقوس التكرار كما تخصص لتمك الرقصة أغنية طقسية كذلك تعمن عن انتياء . اليدي

ن لم نقل كل الحاضرون كبارا . العرس وختامو وىي أغنية تحث عمى الرقص، حيث ينيض الحاضرون وا 

وصغارا لمرقص عمى وزن اليداوي ومنيا تسمية الرقصة باليدى وىي اختصار لئليقاع الموسيقي اليداوي 

وىي رقصة ارتجالية تعتمد عمى حركات خاصة من انحناء الجسد تارة وتعديمو تارة أخرى، مع وضع 

يتوجو الراقص بيديو إلى األسفل وكأنو يبدي العبلقة . اليدين وراء الظير تارة ورفعيا عاليا تارة أخرى

ثم ينحني تارة ويقفز تارة أخرى، مشجعا في ذلك القفز الراقص بصيحات مكثفة والتصفيق . باألرض

الجماعي، حيث يصبح الكل مساىما ومشاركا في الحفل بمشاركة النساء التي تبعث تشجيعاتين بزغاريد 
                                                           

1
 .89 المرجع السابق، ص توفٌق ومان  
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و . مكثفة ومطولة دون مشاركتين في الرقص خبلفا لبعض المناطق بالجزائر كمنطقة األورام الجبمية مثبل

 1.يحل الضجيج محل اليدوء والصمت واالستماع اليادي

 

 

                                                           
1
 .90 المرجع السابق، صتوفٌق ومان  
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 (الرواد)الجيل األول و الثاني : المبحث األول

: الجيل االول- 1

: الشيخ عبد الرحمن المنيمش - 1 

و . كان عبد الرحمن المنيمش من مواليد العاصمة في زمن محدد في النصف الثاني من القرن الماضي

لعمو كان من ذلك الجيل الذي عاصر مرحمة التيدئة التي تعني كبح المقاومة الشعبية و مراقبة أصوات 

يحفظ جميع النوبات أو  المداحين و قيل إن المنيمش كانت لو ذاكرة قوية و صوت جميل، واستطاع أن

اب و الكمنجة التي كان بالقوالب الموسيقية ، و أنو عزف عمى اآلالت التقميدية وغيرىا مثل القيثارة و الر

 .يفضميا عمى غيرىا 

ويقال إن الشيخ محمد المنيمش أستاذ السيد محمد سفينجة كان يعرف في الصنعة الواحدة 

و بعد ىذه المعمومات الفنية و العممية يقدم االستاذ عمر راسم معمومات . عشرات النوبات بأصواتيا

تاريخية ، فيو ال يستغرب مما روي عن الشيخ المنيمش مثال ، ألنو رأي بنفسو ديوانا بخط إمام الجامع 

. الكبير الشيخ عبد الرحمن بن األمين ، جمد شيخو قدور األمين إمام مسجد سيدي عبد الرحمن الثعالبي

فإذا في ديوان أربع وعشرون صناعة أو لحنا ، ولكل صناعة نوبات كثيرة منيا ما يزيد عدد مصدراتيا 

، و يحسن تمك النوبات كميا و  (عمى العشرين و كان الشيخ عبد الرحمن بن األمين يتقن الفن الموسيقى

، وىي وظيفة تشريفية ، كان يتقمدىا من يتقن الفن و  (باش قصاد )كان في عصره ىو رئيس القصادين 

يحسن تأدية تمك النوبات كميا ، و يتولى بيا إدارة جماعة من القصادين أو الفنانين الذين يتغنون بمدح 

ويأسف الشيخ . باألناشيد أيام المولد النبوي الشريف في المساجد و األضرحة و الزوايا  (ص)الرسول 

و ... عمر راسم عمى أن الديوان الذي سبق أن رآه قد ضاع في الجزائر كل ما كان ينبغي أن تفاخر بو 

لكن ىذا القميل الذي بقي يعتبر أصح في نظره مما بقي عند . لم يبق ألىميا في ىذا الباب إال قميل 
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كما أنيم . و كذلك المبنانيين ألن في نطقيم رقة تضعف قيمة المحن الفنية ... المغاربة و التوانسة 

و ىكذا . اخترعوا زيادة عمى األصل أنفاسا غير موافقة لميزان الصنعة و نسبة األصوات في الغالب

اىتمت الجزائر بالمحافظة عمى الموسيقى األندلسية ، كما اىتم أىل الحديث بصحة الرواية فكان أعيانيا 

و أشدىم حفاظا عمى ذلك الشعراء العمماء ... و عمماؤىا يتنافسون في حفظيا في الصدور و إتقانيا 

 1.و قياسيا عمى نظام األنغام األندلسية " المولديات"الذين تنافسوا في إنشاد 

 و يكفي دليال عمى ذلك أن الذي أدخل األلحان الموسيقية ،ثقيميا و خفيفيا ، حسب القواعد 

و كان يشارك بن عمار في اإلنشاد ....العممية في األناشيد والموشحات ىو الشاعر أحمد بن عمار 

و منيم أحمد بن القبطان إمام الجامع . األئمة والفقياء، وقد سار الكثير منيم عمى منوالو من بعده 

 . الجديد

كما ذكرنا أن من تالميذ الشيخ المنيمش نجد محمد بن عمي سفنجة الذي أخذ عنو رواني الفرنسي 

 ، و دفن بضريح الشيخ 1912و توفي سفنجة سنة . األول في ىذا الفن" المعمم"أول ىذا القرن و اعتبره 

وكان سفنجة محل تقدير تالميذه و جيمو حتى أن صورتو ظمت معمقة في قاعة الجمعية . الشعالي

واستطاع سفنجة أن يجمع من حولو من تالميذ شيخو المنيمش ، و منيم عبد . الموصمية تخميدا لو 

و عند وفاة سفنجة خمفو سعيدي ىذا ، فواصل مع زمالئو تالميذ سفنجة، مسيرتو في . الرحمن سعيدي

الحفاظ عمى التراث الموسيقي ، و منيم الشيخ زعبق الذي كان يعرف أيضا عمى الكمنجة ، ثم أحمد 

و من جيل سفنجة نذكر عبد الرحمن األكحل و محمد فخارجي، ثم تالميذىما مثل عبد الرحمن . سبتي 

وىكذا جيال بعد . أحمد سري و محمد خزناجي : و من تالميذ قندين . بن الحسين و عبد الرزاق فخارجي 
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جيل نالحظ أن بعض العائالت كانت تتوارث الفن الموسيقي ، كما كانت عائالت أخرى تتوارث القضاء 

 1.والتعميم و الطب وبعض المين األخرى

أما بالنسبة لمفترة المعاصرة فإن الشيخ الحاج محمد العنقاء الذي نجح في إضفاء ىيأة موحدة 

لمنوع الشعبي و ىو جانب مرجعي إلى القيمة األدبية و الشعرية و تطبيق إيقاع مالئم لمطاقة الحيوية 

لمسكان الشباب في مجموعو و من الواضح أن مساىمة األساتذة اآلخرين ليا أيضا فائدتيا ، و لنذكر 

عمى سبيل المثال الشيوخ مصطفی سايجي الممقب بالشيخ الناظور و الحاج مريزق و سعيد المداح و 

دحمان الحراشي و محمد ماروكان و  محمد قبايمي و خميفة بمقاسم و الحاج منور و تيجيني بن رازم و

وكمثال نذكر بعض . عمي مباركي و الحسناوي و سميمان عازم و ىم و ما قبميم الذين شكموا الجيل األول

:  النماذج بالتفصيل 

 :(م1926-م1874)الشيخ مصطفى الناظور  - 2

 كان الفن الشعبي في الجزائر يحتكره الشيخ مصطفى الناظور و كان العنقاء من تالميذه 1919في سنة 

.  المواظبين عمى حضور مجمسو و جوقتو بل حتى في تنقالتو

سم مصطفی سايجي، ويعرف باسم مصطفی ناظور أصمو من منطقة والد بمممو في األخضرية   (البويرة)وا 

كانت خطوتو الفنية مع بداية القرن العشرين، وذلك . 1874 أفريل 03، ولكنو ولد في مدينة بوزريعة يوم 

وحسب المؤرخين الموسيقيين ىو من قام بوضع أسس نموذجية لألغنية . بآداءه لممدائح الدينية كمنشد 

الجزائرية العصرية أو ما يعرف اليوم بطابع الشعبي، وقد كان من مبادئو رفض تسجيل أعمالو عمى 

أقام في المغرب األقصى خالل الثالث سنوات األولى لمحرب العالمية األولى ، وجاء منو .اسطوانات 
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أعمالو - إضافة إلى القصائد الجزائرية كقصائد بن خموف وبن مسايب - بقصائد أخرى مغربية بدأ بما 

. النموذجية التي احتذى بيا فيما بعد خاصة في طابع الشعبي 

قبل ذىابو إلى المغرب األقصى كان يتتممذ عمى يد الشيخ عبد الرحمان المداح المنشد و شيخ   

كانت فرقتو الموسيقية تتكون من الشيخ قويدر بن سماعيل ضارب . حضرة سيدي عبد الرحمان الطالبي 

ولم . عمى الدف، والشيخ مصطفى دريوش عازف عمى الناي والحاج عبد القادر أيضا عازف عمى الناي

يكن منافسو في ذلك الوقت سوى الشيخ سعيد دريس كان منبع إليامو الفني ومخزونو الموسيقي بالدرجة 

في بداية العشرينات من . األولى ىي قصائد الشيخ محمد بن سماعيل والد الشيخ قويدر بن سماعيل 

ففي عيده لم تكن الدربوكة مستعممة بصفة . القرن الماضي أضاف إلى فرقتو آالت أخرى كالطنبور

 العام الذي توفي فيو، حيث يعود الفضل في إضافتيا إلى 1926رسمية في الفرق الموسيقية، إال فيعام 

 1.تمميذه الحاج محمد العنقي

 :(م1978-م1907الحاج أمحمد العنقا الممقب بالكاردينال  - 3 

 (آيت أوعراب محمد إيدير ىالو ىو االسم الحقيقي لمحاج محمد العنقا المولود بالقصبة الجزائر العاصمة

 من عائمة بسيطة ترجع أصوليا إلى بني جناد في تيزي وزو والده محمد بن حاج 1907 ماي 20في 

سعيد ، وأمو فاطمة بنت بوجمعة التي لم تذخر جيدا في السير عمى تربيتو و تعميمو ، فبعد المدرسة 

القرآنية ينتقل إلى المدرسة العمومية ويقضي بيا بضعة سنوات ليغادرىا وىو في الحادية عشر من عمره 

ليباشر العمل في الحياة اليومية اكتشفو الشيخ الناضور و أعجب بو كثيرا فضمو إلى فرقتو الموسيقية 

ثم واصل العنقا المشوار الذي بدأه مع شيخو رغم . كعازف عمى آلة الدف وىو مازال طفال صغيرا 

معارضة والده الذي ىدد و وعد و ضرب لكن حب الفن كان أقوى ، فرضخ الوالد لألمر الواقع والشيء 
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و . الذي كان يمفت االنتباه عنده ىو قدرة و سرعة االستعاب رغم صغر سنو و بساطة مستواه الدراسي

 1...بعد العزف عمى الدف، تعمم العنقا العزف عمى آلة المندولين التي أتقن استعماليا بعد مدة قصيرة جدا

وفي أوائل الخمسينيات برز محمد العنقاء بعد أن مر بمراحل في حياتو جديرة باالعتبار حتى 

كتب عنو بوقطاية مقالة تتبع فييا مراحل حياتو منذ ميالده سنة .وصل إلى رئيس جوقة الموسيقى الشعبية 

 كان الفن الشعبي في الجزائر يحتكره 1919وفي سنة .  و سماه صاحب مدرسة في الفن الشعبي 1907

الشيخ مصطفى الناظور و كان العنقاء من تالميذه المواظبين عمى حضور محمسو و جوقتو بل حتى في 

 . تممکتالعنقاء مشاعر اليأس خوفا عمى ضياع ما تعممو 1926و لما توفي الشيخ الناظور سنة . تنقالتو

توقف العنقاء فترة عن تعاطي الفن الشعبي و التحق بضريح عبد الرحمن الثعالبي و عاش أجواء المدائح 

النبوية و حياة الحضرة الصوفية و األناشيد فانتعشت روحو ووجد ضالتو و الزم ىناك الشيخ عمي األكحل 

و بعد أن أجازه ىذا الشيخ عمى طريقة القدماء أخذ العنقاء . الذي أخذ عميو العنقاء قواعد الفن الشعبي 

يحيي و يسجل األسطوانات ، كما عمل في اإلذاعة و تخرج عمى يديو عدد من الفنانين الشعبيين و في 

وفي ىذه الفترة   و ىو العيد الذي بممنا أصبح العنقاء رئيسا لمجوقة الشعبية الرسمية لإلذاعة1954سنة 

افتتحت دار اإلذاعة واستدعي رفقة العديد من فناني تمك الفترة كالشيخة يمينة بنت الحاج الميدي والحاج 

العربي بن صاري لتسجيل عشرات األسطوانات التي عرفت نجاحا كبيرا في ذلك الوقت عرف الحاج العنقا 

وكانت أغمبية . بعد ىذه الفترة نجاحا كبيرا وتجاوز صيتو حدود الجزائر إلى منطقة المغرب العربي بكامميا

أمام " القوال"تسجيالتو عبارة عن مدائح دينية التي كان المرحوم العنقا يتقن أداءىا، وكان كثيرا ما يغني 

أصدقائو المقربين أو في الحفالت بعد ذىاب المدعوين قصائد من تأليفو يعبر فييا أحزانو ، أو غرامو 

بألفاظ رقيقة وعذبة ومع مرور األيام و اكتساب الخبرة ، واصل الحاج العنقا مسيرتو الناجحة إلى أن 
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لكنو كان يصحح " بأبو الشعبي"اكتسب مكانة مرموقة في دنيا الفن في بالدنا وخارجيا ولقبوه دائما 

بتواضع كبير أنو ليس أبو الشعبي ، وخصوصا وأن ىذا النوع من الموسيقى الشعبية لم يعرفطوال تاريخو 

تقدما حقيقيا إال بفضل مجيودات فئة قميمة أمثال الشيخ دريوش ، وعبد الرحمان المداح، وسعيد الخسار 

 1.وغيرىم 

منذ بداياتو الموسيقية تمكن العنقا من ترجمة أعمال أساتذتو ، خصوصا الشيخ الناظور ، الشيخ 

السعيدي و تأثره بالمدرسة الدينية لعبد الرحمن الثعالبي کمالحظ بسيطمسماع الشورى التي اختص بيا 

، وكذلك من خالل المغنيين (لقد تمكن من أخد تجربة حرفة الموسيقى من خالل ليالي الحنائين. المداحون

لقد خمف العنقا أستاذه ما سمح لو بالتحكم . المؤديين لمسموانيات و بعض القصائد الممقنة عن الناظور 

. باألداء الصوتي والموسيقي، مؤديا عمى رأس فرقتو الموسيقية كناشا غنيا من خالل مؤلفات أساتذتو

ومحافظا عمى النص الغنائي، تمكن العنقا من إعطاء محاضرات حرة من إيحائو، مبتکرا ، معدال لمتوزيع 

لقد برىن الحاج محمد العنقا .الموسيقي األصيل ، مثبتا مقدرتو من خالل مندولو و صوتو الغير عادي 

لقد عمم سيد . من خاللو حدسو ، عمق کاريزميتو و توزيعو الموسيقي عمى قصائد الشعراء المغاربيين 

 م، و عرفو عمى كل أعمال الشعراء الجزائريين خصوصا 1927أحمد ابن زكري جل القصائد لمعنقا سنة 

سيدي لخضر بن خموف، سيدي محمد بن مسايب ، سيدي قدور العاشوري ، الشيخ قدور و محمد بن : 

 2.سماعين ، الشيخ مصطفى الدريوش و الشيخ القبابطي 

كذلك ىناك الشعراء المغاربة الذين اكتشفيم في مدينة فاس ، من خالل إجتماع لمشعراء العرب   

م، حيث أن جل ىؤالء الشعراء المشاركين بمغ 1932الكبار و الذي ترأسو الشيخ محمد المغري سنة 

سيدي محمد بن عمي ، سيدي عبد العزيز المغراوي : صيتيم ما وراء الحدود المغاربية و نذكر من بينيم 
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وكموزع أصبح العنقا مؤلفا ألول عمل لو . ، الشيخ بن سميمان، الشيخ إدريس العالمي والشيخ النجار 

 :و التي تقول في أحد أبياتيا. سمي ب المندوزا 

نبتدا نظمي باسم اهلل و الصالة عمى اليادي سيدي البشر شافع لعباد في الحشر 

 صمي اهلل عميو ما شفات نمادي بغيت النظر وما صاب من السما مطر 

 و الرضا عمى صحاب سيد األسياد سيد بوبكر عثمان و عمر مشتير 

و عمى سيف اإللو غاية مراد مات بالغدر كافح اليود بالقدر 

 وان مداحيم بالصوت أنادي طول العمرفي القريات و الدشر 

 فرحي فرح اليتيم موسم لعيادي خطر ازىر و محمد شامخ القدرة

ولمحاج مواضيع . ألفيا بعد عودتو من البقاع المقدسة ، كما ألف عدة أعمال شعرية دينية أخرى

أخرى تطرق ليا مثل الجمال ، الطبيعة ، الشبيبة، الحب ، و الرحيق المختوم الذي دوما ما الزمو و 

أعطى ىذا الفنان . تطرق اليو في معظم مواضيعو تمثل في عمقو الروحي الديني أال وىي الرحمة اإلليية

 سنة من حياتو لمفن وكون المئات من الطمبة الذين أصبحوا 50العبقري الكثير من العمل و الجيد مدة 

من كبار فناني ىذا النوع وأكبر قدرات العنقا أنو سجل ىذه الموسيقى، وعمميا لغيره فطبع فنيم بأسموبو 

وطريقتو في األداء ، وخمد قصائد كان يمكن أن تزول و ألبسيا ثوبا من األنغام بفضل عبقريتو وأصالتو 

وفي الحوزي " الطبوع"كما أدخل رغم إمكانياتو المحدودة تحديدات في الخانات واالنسجام والتناغم . الفنية

ويمكننا القول أن العنقا قد نجح إلى حد كبير من إنقاذ الشباب الياوي لمموسيقى من طغيان . بصفة عامة

/ 1978توفي الحاج محمد العنقا في . األغاني الغربية، أو األغاني التي ال عالقة ليا بالفن وال بأصالتو 

 بالجزائر العاصمة تاركا وراءه فنا موسيقيا متميزا في المحن و في األداء من أشير ما أدى 23 / 11
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وغيرىا من " سبحان اهلل يالطيف"، " الحمد هلل مابقاش استعمار في بالدنا"، " الحمام المي ربيتو مشى عمي"

 .القصائد

إلى أن أصبح اسمو كطائر الفينيق " العمقة"ىذه ىي الشخصية التي عبقريتيا كانت مرتبطة ب 

لسيدي " العنقاء مع أغمب قصائده الشييرة ، المعروفة في الكناش الموسيقي الشعبي مثل قصيدة الشيدة"

يوم الجمعة المبارك السوسي ، ضيف اهلل ' لخضر بن خموف و المكناسية لسيدي قدور العالمي ، 

" خناثة'سوالف مريم لمتحار ،الزغمول المصطفى التومي ، 'لمبورشيدي " ىاجو لفکار 'الجياللي متيرد ، و 

 لموزاني " زىور"لسيدي قدور العالمي و " لمحبابي ، الوردة البن سميمان الحفنا لتيمي مدغري ، الساقي

.   منيا130 أغنية وسجل ما يقارب 350كما ترك إرثا فنيا خالدا، حيث كتب 

: (م1955-م1912)الشيخ الحاج مريزق رحمو اهلل  - 4

نجد كذلك من عمالقة ىذا الجيل الفنان الحاج مريزق، اسمو الحقيقي شايب أرزقي، ولد سنة 

لينتقل بعدىا إلى الغناء " الدربوكة"تعمم النقر عمى آلة اإليقاع .  نيج طيبة4 بقصبة الجزائر، 1912

لى إحياء السيرات العائمية، فأحبو الناس لخفة روحو ونقاء صوتو وجمال  الشعبي والمدح والحوزي ، وا 

التي " المندوزة"، صحبة الحاج محمد العنقا عمى ظير 1936قام بأداء فريضة الحج عام . ىندامو ومظيره

:  سنة عندما أسس جوقو األول رفقة أصدقائو25أصبحت فيما بعد عنوانا لقصيدة مشيورة، كان عمره 

، كاتب عبد الرحمان المدعو بابا دحمان "الفحل"، سيداح عمى آلة "البانجو"الحاج أحمد بومكة عمى آلة 

، بمقاسم عزوز عمى "الدربوكة" عمى آلة الكمنجة ، عمار عيسابي المدعو عمار طبال عمى آلة اإليقاع 

عرف عن الحاج مريزق بدعمو ". الطار"، وأخوه من أمو الحاج محمد أكمي عمى آلة "البانجو"آلة 

وتشجيعو لمطاقات الفنية خارج عناصر فرقتو الموسيقية ، أثناء دخولو األستوديو لتسجيل االسطوانات 

الحاج قدور الشرشالي والحاج قشود وبوجمعة فرقان عمى آلة القانون، كما يالحظ أن أخاه اآلخر : أمثال
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سجل الحاج مريزق أغانيو األولى عمى . المعروف برويشد كان قد دخل إلى عالم التمثيل في ىذه السنة

يا "، "ناوي إنشاء اهلل نتوب"، نذكر منيا "La voix de Son Maitre"  دوالة عند الناشر 78أسطوانات 

قوم أساقي عمم "، "عمى الرسول اليادي"، "يا عشاق الزين"، "يوم الجمعة خرجو ريام"، "ربي سيل لي مرة

ويرجع في السنة الموالية إلى باريس لتسجيل مجموعةثانية من االسطوانات مع الناشر ". الفجر

Gramophone (قراموفون) البال "، "القيوة والتاي"، "يا اليادي جد الحسنين"، "يا طو األمين: "نذكر منيا

يتوقف الحاج مريزق خالل الحالب العالمة . إضافة إلى أغاني وقصائد أخرى" الخمطة والريح في االعتزال

من " المولودية"، "با راس نوصيك: "بالعناوين التالية" Pacific"الثانية ، ويعود إلى التسجيل عند الناشر 

 ". القيوة واالتاي"، و "كيفاش حيمتي"كممات الشيخ نور الدين مزيان، 

 إبن خمدون حاليا مع الفنان Pierre Bordes م يحيي حفال كبيرا بقاعة بياربور 1951في عام 

حاشا يخيب من يحسن : "، التي يقول مطمعيا"الفرجيا: "ليمي بونيش ، ويؤدي رائعة سيدي قدور العالمي

كما . من كالم الشيخ محمد بن دباح" روحي تحاسبك يا عدرة"، "ظنوا فيك يا كريم الكرماء غيثنا بفرج

 نوفمبر 4 في حفل خيري تأبيني لروح الفنان خميفة بمقاسم المتوفي يوم 1952 ماي 20شارك في 

كيفاش "و "والتاي| القيوة "، "قولو ليامنة تقميل العثماني"ويغني في تمك السيرة رائعة المصمودي - 1951

،خصوصا في شير رمضان "ماالکوف"سجل الحاج مريزق حضوره المميز في قعدات بمقيى ". حيمتي

 ببولوغين ورايس حميدو Padovani (بادوفاني)مثمما كان يقيم حفالت وسيرات في أماكن أخرى مثل 

 1.التي كان ينشط فييا الشاعر الكبير مفدي زكريا

: (م1980-م1926)دحمان الحراشي  - 5

                                                           
1
 
1
 .97المرجع السابق، ص صالح المهدي    
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من الفنانين الذين اشتيروا و كان لو جميوره الخاص و تعبير مفيوم و حكم مأثورة، عبد الرحمن 

مؤذنا بالجامع الكبير بالعاصمة ، ففضل  (العمراني)العمراني المعروف بدحمان الحراشي ، فقد كان والده 

إبنو عبد الرحمن أال يسئ إلى اسم العائمة بذكرىا مقرونة بالغناء الذي ال يرضاه كل الناس ، ولد عبد 

 في األبيار، ثم انتقل أىمو إلى الحراش و ىو صغير فأطال اإلقامة في ىذه الضاحية 1926الرحمن سنة 

فيو من عائمة محافظة متدينة ، درس في المدرسة القرآنية وكذلك في . الشعبية فنسب نفسو إلييا الحراشي

المدرسة الفرنسية، ونال الشيادةاالبتدائية ، ثم مارس مختمف المين ، فيو إسكافي و مستخمص التراموي 

بدأ حياتو الفنية مع فرقة الحاج المنور و غيره و قام بجوالت .  سنوات بين الحراش و باب الواد7لمدة 

ثم سافر إلى فرنسا لينشط حياة . م1949فنية بدأىا ببسكرة التي يقال إن أصمو منيا ، و عنابة سنة 

 . (المياجرين ، و قد حقق نجاحا و أصبح مؤلفا و ممحنا ، وغني أغنية أكسبتو شيرة بعنوان بالد الخير

يمتاز دحمان الحراشي بصوت فريد ، و فنو يأتي بين الشعبي و العصري ، فيو ال يشبو اآلخرين في 

مجال الغناء ، و من الصعب تصنيفو ، و ركز في أغانيو عمى الحنين إلى الوطن و إسداد النصح و 

سوق الحكمة و تنبيو الغافمين و ىو الذي شبو في أغانيو المرأة بالحجمة و الحمامة ، و قيل عنو إنو كان 

بالمقابل ، كشف مراد أوعباس معد الفيمم الوثائقي  1980مسمما ممتزما ، و توفي في حادث سيارة سنة 

لمصحافة أن الفكرة جاءت من اعتقاده أن الحراشي لم يأخذ حقو من الوجود الفني و " ثورة الحراشي"

. اإلعالمي بالرغم من الشيرة التي حققيا في حياتو ، خاصة التي حققيا بعد مماتو 

 و عن سؤال لماذا ثورة الحراشي ؟ رد مراد أوعباس أن الحراشي أحدث ثورة في أغنية الشعبي 

كونو ظاىرة فنية فريدة لن تتكرر، فيو كاتب کممات وممحن ومغن ببحتو الصوتية الخاصة ثم عازف عمى 

البانجو فيو فنان كامل ويمكن في ليمة واحدة أن ينتج أغنيتين ويسجميما في اليوم الموالي، واستطاع 
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بممكتو الفنية أن يغير من شكل الشعبي ويعطييا بعدا آخر، كما فعل محبوب باني والباجي لكن لمستو 

کانت األقوى 

 :الجيل الثاني- 2

كما أننا نذكر بأن الشيوخ عمر العشاب و الحاج حسن السعيد و بوجمعة العنقيس والياشمي 

قروابي و حسيسن و الطاىر بن أحمد و معزوز بوعجاج و عمر مكرازة و محمد زربوط إلى آخره ىم من 

و نذكر بعضا منيم بالتفصيل لما كان ليم من بصمة واضحة أحيانا محافظة و أخرى . الجيل الثاني

: محددة ليذه الموسيقى الشعبية في الجزائر العاصمة بالخصوص

: (م2006-م1938)الحاج الياشمي قروابي  - 1 

من الحب ما فجر نما في سماء األغنية الجزائرية قمب قواعد و طقوس أغنية الشعبي ىو بدون 

منازع المرحوم الياشمي قروابي الفنان الوسيم و الصوت الشجي والعاشق الذي بکی حبيبتو بصمت الفنان 

لجياللي " ضيف اهلل"العشرات السنوات إلى أن غنى ذات قصيدة قصة حبو االسطوري التي جاءت بعنوان 

النجار التي حمميا بالكثير من لوعتو و المو بمقاء حبيبتو بعدما قرر الزمن أن يطفئ نار شوقو وحنينو 

 بحي 1938ولد أسطورة الغناء ىشام قروابي في السادس من يناير  .ويكافئو القدر بمقاء اخير بيا

الشعبي، أحد أقدم أحياء العاصمة كان " بمكور"بأعالي العاصمة الجزائرية، ونشأ في حي " المرادية"

الياشمي فئی وسيما لعب كرة القدم، ومارس التمثيل الدرامي والكوميدي، ليختار بعدىا دخول عالم الغناء 

من بوابة العمالقة فكان التقرب من شيوخ الطرب الشعبي مثل الحاج محمد العنقا والحاج مريزق والحاج 

نظر ىؤالء باستغراب ليذا الفتى المدلل الذي ال يكترث كثيرا بشيء غير موىبتو ووسامتو، . حسيسن

ويرفض أن يمتزم قواعد السموك الفني السائدة في عصره، والتي تعتمد عمى استرضاء كبار أىل الطرب 

الياشمي رفض االنصياع وبقي كذلك إلى أن تم توظيفو في أوبرا الجزائر . وعدم التحرك إال في حمايتيم
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وىناك تميز بأغانيو التي رسمت بنكية محمية و لم .  من قبل الفنان محيي الدين باشيتارزي1953عام 

من لغة " تنتو الستينات حتى كان لو أسموبو الشخصي في الغناء،والذي قام عمى تحرير أغاني الشعبي

مما شتت الجميور الجزائري تمك الفترة بين الوالء لشيوخ . القرون الوسطى، تبسيطو ليفيمو كل الناس

ورغم المعارضة الشرسة التي لقييا الفتي . الطرب القديم واإلعجاب بالخرجات التجديدية لمياشمي قروابي

يوم الجمعة "و " يا الورقة"و" البارح كان في عمري عشرين"األنيق، فإن الكل كانوا إذا اختموا بأنفسيم غتوا 

" مغواني سحران"فقد اعتمد قروابي أسموبا خفيفا حقق لو نجاحا باىرا حيث أنتج أغنيات مثل ". خرجوا لژيام

" الورقة"و" الجرحة"و" كولو لي الناس"و" نفسي وأنا موالىا"و " شمس الباردة"و" صبايات جوج"و" البراح"و 

، فال بد أن نعرف بأن كمماتيا قبمو "الشعبية"وكي نتصور مدى التجديد الذي أدخمو الياشمي عمى األغنية 

و " الياتف"يعني عن زمن مضى، لتتحول الى الحديث عن . كانت تتحدث عن السالطين والجواري

 ". الرسائل الغرامية"

ومع تدفق الموسيقى الغربية والمصرية التجارية إلى المغرب العربي، أدرك غروابي أن عميو تمييز 

إال أنو و كالعادة كان . وىكذا قام بإدخال تغييرات كبيرة عمى نوع الشعبي .نفسو الستقطاب شباب الجزائر 

عميو مواجية الكثير من االنتقادات من قبل المحافظين من الفنانين ، إال أن ثورتو أىدت لو شيرة خاصة 

حالتو  ورغم تردي. بما تميز بو من لمسة أسموب خاص بصوتو العذب فعبرت موسيقاه الحدود الوطنية

الصحية أحيا الفروابي حفالت موسيقية في السنوات األخيرة في الجزائر وفي الخارج ليباغتو الموت ذات 

 عاما بعد اصابتو نوبة قمبية مخمفا رصيدا 68اثنين في مستشفی زيرالدة بالعاصمة عن عمر يناىز ال 

فنيا قيما صار مرجعا لمكثير من الفنانين الجزائريين و العرب و عمى راسيم الفنان المصري محمد منير 

 1.كان في عمري عشرين"الذي أعاد مؤخرا أغنية 

                                                           
1
 عبد القادر بن دعماش، الفرقة الفنٌة لجبهة التحرٌر 32. م1988 عبد العزٌز بن عبد الجلٌل، الموسٌقى األندلسٌة المغربٌة، الكوٌت، سبتمبر   

 .21ص. م2007م، منشورات انترسٌنً، الجزائر، 1962-1958الوطنً 
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وتجدر اإلشارة إلى التجربة الناجحة التي قام بيا الممحن محبوب باني في السبعينات والتي أعاد 

الشعبي الذي جمع  النظر في طريقة التمحين و في محتوى الكممات حيث أعمى نظرة جديدة ليذا النوع

العدد الكبير من الجماىير ، فمقد كانت ىذه المحاولة ناجحة مع المطرب الحاج الياشمي قروابي األكثر 

 1.تمثيال لمنوع الشعبي في السبعينات

 (م1932)الشيخ عمار العشاب  - 2

، ذاع صيتو خالل (الشعبي)واحد من األصوات المعروفة العمالقة في النوع الغنائي الجزائري 

 جويمية ببئر جباح، وسط عائمة 31ولد الفنان عمار العشاب يوم . النصف الثاني من القرن العشرين

تبناه شيخو السيد . 1932محافظة وىاوية لمموسيقى، وبالضبط بدار سيدي عمار بقصبة الجزائر عام 

مولود البحري، الذي وجد فيو الشاب الجاد والصالح لمغناء، فقرر مساعدتو إلى إنشاء جوق ىاوي، جعل 

إلتقى بعدىا . آلتو األولى، كما ساعده السيد موح کانون وأشاد بمعرفتو ومستواه" الدربوكة"من آلة اإليقاع 

، الذي ساعده عمى الوصول إلى منصة الغناء والبث عن (م1974المتوفى عام )بالفنان سيد أحمد لكحل 

والمعنونة ب " العاشقة"م، وأدى قصيدتو المعروفة باسم 1953طريق اإلذاعة واألثير محطة الجزائر عام 

، بعدىا بأيام أعاد الكرة مرة أخرى، وتحت إشراف الحاج أحمد "عمى الرسول اليادي صمي يا عشيق"

 . العنقا، قدم قصيدة إبراىيم الخميل بطريقة جد رائعة كعادتو

ىذين التسجيمين، يعرف الفنان عمار العشاب قفزة إعالمية مرموقة ، فبات إسمو حديث العام 

من كمماتو " باهلل أنا بركاني" لفة بعنوان 78الذي سجل لو أسطوانة  (دنيا)والخاص ويجمب انتباه الناشر 

، التي كان يؤدييا في األعراس والحفالت العائمية، زيادة "المشامم"وتمحينو، باإلضافة إلى عديد القصائد و 

                                                           
1
 .22 المرجع السابق، ص  عبد العزٌز بن عبد الجلٌل  
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" صغير وأنا شيباني"عمى أغاني الممحن والشاعر المتألق عبد الحكيم قرامي، الذي كتب ولحن لو أغنية 

 1.التي أعطت رصيده الفني بعدا جديدا

قرر العشاب أن يمتحق بالمعيد البمدي لمموسيقى مع صديقو حسن السعيد تحت إشراف الحاج 

و بعد االستقالل يتعرف الفنان العشاب عمى السيد صفار . محمد العنقا، الذي اكتشف فييا الموىبة الفنية

يأتي محبوب ويجب معو الغوص في بحر األغنية الجزائرية الخفيفة، ويخرجا من تمك التجربة بجوىرة 

م، 1966التي نالت الجائزة األولى في ميرجان األغنية الجزائرية بوىران عام " نستيل الكية أنا المي بغيت"

والحاج بوجمعة  (رحمو اهلل )فيما كانت الجائزة الثانية والثالثة من نصيب الفنانين الياشمي قروابي 

إستفاد العشاب من أغاني كثيرة أخرى كتبيا ولحنيا لو المرحوم محبوب باني، . العنقيس المتألق دائما

يا بالد عبد القادر  يا البيجة يا الغنجة يا "وأغنية " حسدوني حتى في شمعتي كي كانت ضوايا: "أشيرىا

، وأغاني أخرى أقل رواجا من سابقاتيا، إال أن المطرب عرف كيف يمنحيا المحن "لدزاير يا مومو لعيان

مصطفی التومي " سبحان اهلل يا لطيف"كانت لمعشاب أعمال فنية مع صاحب رائعة . والكممة المناسبين

وتعرف العشاب خالل مشواره الفني، عمى . ونصوص أخرى" كاليوم كي زمان"الذي لحن وكتب لو 

األستاذ المحامي عبد العزيز الزرىوني، وىو االبن الميتم بتراث وأشعار أبيو الشاعر الكبير قدور بن 

كف مالمك ال - قوم يا معشوقي - ولفي مريم )صاحب الروائع  (1938-1850ر1عاشور الزرىوني 

 2...(تمومني

لعل ىذا الشاعر أقل أمثالو، الذين بزوا في تعاطي الشعر الممحون في الجزائر ووصمت إلينا 

آثارىم، شيرة في األوساط األدبية والجامعية والفنية الميتمة بجمع التراث من الشعر الممحون ودراستو 

وتمحينو، وذلك رغم أنو من الذين نبغوا في الجزائر في غضون القرنين التاسع عشر والعشرين، وبمغوا فيو 

                                                           
  

1
 .23 المرحع السابق ، ص عبد العزٌز بن عبد الجلٌل 
2
 .24 المرحع السابق ، ص  عبد العزٌز بن عبد الجلٌل  
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منزلة القدامى الفحول، ورغم تداول العديد من المطربين المتعاطين لمون الشعبي عندنا عمى أداء الكثير 

من قصائده التي نجحت بفضل ذلك من الضياع، بأساليب فنية اختمفت مع اختالف المدارس والمشارب 

الموجودة من حيث القالب الفني بين أداء الشيخإدريس برحال والشيخ حمادة، واألستاذ الحاج أمحمد العنقا 

وفضيمة الدزيرية رحميم اهلل، واألستاذ خميفي أحمد، واألستاذ الحاج محمد غفور وعمار العشاب وبوجمعة 

 .العنقيس أمد اهلل في عمرىم، وغيرىم من المطربين 

وعديد من القصائد التي عرفت شيرة كبيرة، السيما عن طريق العشاب الذي سجل باإلذاعة عددا 

إضافة " سعدي ريت البارح"و " يا الراوي"، "يا الباغضني"، "باهلل عميك يا القمري: "كبيرا منيا، من بينيا

بن خموف وبن مسايب وبن سيمة محمد و بومدين )إلى قصائد أخرى من تراث الشعراء الكبار أمثال 

في مسك الختام، تجدر اإلشارة إلى أن الشيخ عمار . وآخرين ال يقمون شيرة عنيم (وقويدر بن سماعيل

 تسجيال باإلذاعة ومثميم بالتمفزيون، كما كان لو نصيب محترم في عالم 30العشاب سجل حوالي 

األسطوانات بجميع أشكاليا وأنواعيا قد يصل حدود الستين عناونا، وىذا قبل أن يشد الرجال نيائيا ويقرر 

 جوان 8 ويحي حفال ساىرا يوم 2005م، ويعود بعدىا بثالثة عقود عام 1975االستقرار بباريس عام 

بقاعة الموقار، نزوال عند دعوة ورغبة السيدة خميدة تومي وزيرة الثقافة التي استقبمتو استقباال شخصيا 

مرموقا و بحفاوة تميق بفنان من مستواه في اليوم الوطني لمفنان، بمعية جوق كبير تحت إشراف صديقو 

 .الفنان الكبير الممحن كمال حمادي

 (م2013-م1931)الشيخ الحاج أحسن السعيد - 3

م ، دخل المدرسة القرآنية سيدي بن عمي 1931 نوفمبر 18ولد أحسن السعيد بحي القصبة يوم 

وتمدرس تحت إشراف محمد حسن فضالو، األخ األكبر لمطاىر والباىي فضالو، المعروفين في الساحة 
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كان المعمم محمد حسن فضالو، ينظم في غاية كل موسم دراسي، حفالت . الفنية والتعميمية والمسرحية

 .فنية من إحياء التالميذ النوابغ، فكان من بينيم حسن السعيد

عمل حسن السعيد بميناء الجزائر، ليضمن لقمة العيش، أما فنيا مال الفنان في بداياتو إلى 

ىذا األخير، وجد في صوت وأداء حسن السعيد . (لحمو)الشخصية الفنية لمشيخ محمد غانم المدعو 

 1953بعد حي القصبة وأجوائو الخاصة، تعرف عمى المذيع األستاذ عثمان بوقطايا عام . استعدادا كبيرا

الذي قدمو عبر أمواج اإلذاعة، حيث نال إعجاب المشرفين عمى لجنة انتقاء الفنانين والموسيقيين 

البودالي سفير، الحاج مصطفی کشکول والحاج محمد العنقا والحاج مصطفى إسكندراني : بالمؤسسة وىم

 .والشاعر سيد أحمد لكحل

بعدىا بقميل، التحق بالمعيد البمدي لمموسيقى مع صديقو عمار العشاب، وىذا تخت إشراف الحاج 

. ، رفقة طمبة آخرين في الفن الجزائري األصيل"الكاردينال"محمد العنقا، ليصبح بدوره من أوائل تالميذ 

ترك الحاج حسن السعيد بصمات فنية ال تنس طيمة نصف قرن من األداء الصوتي النقي والصافي 

كرم . والجوىري والنصوص الواضحة الناصحة، سواء في القصائد الطويمة أو في األغاني الخفيفة

واستعادت معو لحظات . 1999سنة " حنين"التمفزيون الوطني السعيد، في حصة خاصة ضمن سمسمة 

شارك الحاج حسن السعيد مع . 1956مروره بيذه المؤسسة التي احتضنت عند افتتاحيا ونشأتيا في عام 

الحاج بوجمعة العنقيس والطاىر بن احمد والراحل قروابي وآخرون في مجموعة صوتية مرموقة رافقت 

كما كانت لو تسجيالت ". الحمد هلل ما بقاش استعمار في بالدنا"الحاج امحمد العنقا في تأدية أغنية 

  لفة78 ,45 و33عديدة في اإلذاعة والتمفزيون وعمى االسطوانات ذات 

 :(م1927)بوجمعة العنقيس  - 4 
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عندما كانت الكممة دواء شفي بيا األسقام، والموسيقى خموة ترتاح في سمائيا القموب العاشقة، 

 وتسيم في قضائيا العيون الساىدة، كان الفن األصيل راح األسماع، وراحة لمبال،

ومتنفسا لميموم، األصالة بالكممات الجميمة وبالموسيقى الرائعة ىي ذي ميزة الشيخ الحاج بوجمعة العنقيس 

الذي أثرى األغنية الشعبية الجزائرية ورفع من رصيدىا الفني الذي يعتمد عمى جودة الكممات وروعة 

بكتاب " الموسيقى، ونظرا لمكانة ىذا الفنان العمالق، خصتو وزارة الثقافة في مجموعتيا التراث الموسيقي

، جمع فيو الباحث عبد القادر بن دعماش أعمالو وترجم "الشيخ الحاج بوجمعة العنقيس "تحت عنوان 

بقص بة الجزائر العاصمة، : يقول األستاذ الباحث عبد القادر بن دعماش في ترجمتو لحياة الشيخ. حياتو

م ولد الوجو البارز من وجوه أغنية الشعبي بوجمعة 1927 جوان، 17بزنقة النخمة في بيرجباح، يوم 

ويضيف األستاذ عبد القادر بن دعماش في ترجمتو ليذا . محمد أرزقي، المعروف باسم بوجمعة العنقيس

الفنان الكبير؛ بأنو يعود أصمو إلى قرية آيت أرىونة ، غير بعيدة من أزفون وتدرج في أقسام التعميم 

م و إتجو 1939سنة  (الخاصة باألىالي)بمدرسة ابراىيم فاتح ، وتحصل عمى شيادة التعميم االبتدائي 

بعدىا إلى عالم الشغل من أجل مد يد العون إلى عائمتو الكبيرة ، وكان ذلك خالل سنة إندالع الحرب 

بعد أن قدم األستاذ عبد القادر دعماش بوجمعة العنقيس الشاب، التمميذ والعامل، ىا ىو . العالمية الثانية

يقدم لنا بوجمعة العنقيس الفنان، كيف تأثر بالشيخ الحاج محمد العنقا الذي ترك بصمات كبيرة في حياتو 

الفنية، وكيف كان يتزود بالنصح من الشيوخ في اختيار القصائد، حيث يقول مترجم سيرة الفنان أن 

.. بوجمعة العنقيس تعمق بالموسيقى يعود إلى الفترة التي كان فييا قد خطا فييا خطوات كبيرة نحو الشيرة

ولم يكتشف الشاب محمد بوجمعة ميمو األكيد نحو األغنية إال وىو يردد ألحان الشيخ العنقا ، ىذا األخير 

ويمضي األستاذ . الذي ممك شغفا قمبو وعقمو إلى حد جعمو يقتني أول آلة قيثارة دون عمم والديو باألمر 

بن دعماش في سرد قصة الشيخ الحاج بوجمعة العنقيس مع الفن وولعو بالغناء، واقتنائو لقيثارة خفية عن 
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لم يجد حيمة آنذاك، إال أن يودع آلة أحالمو عند جاره الحالق؛ عمي ابراىيم عابد، الذي : "والديو، فيقول

بحي السيدة اإلفريقية، سنة ... عميو بنصائحو الثمينة في اختيار القصائد وكيفية أدائيا لم يكن يبخل

م تمكن من اإللتقاء بأستاذه الحقيقي الشيخ حمدان قبايمي، الذي عمل عمى تأطيره حين ضمو إلى 1941

 ".مجموعتو الموسيقية 

موسقون أغنياء عن : " ويضيف األستاذ بن دعماش في تسجيمو لتراثنا الفني الجزائري قائال

التعريف، أمثال موح أكمي عياد بآلة الطار، محمد كعبور بآلة البانجو، رشيدي محمد المدعو الشيخ 

م عندما قرر 1944، التحقوا بالعنقيس سنة "الدربوكة"الناموس بآلة البانجو كذلك، ولخضر العشاب بآلة 

ويستمر بن دعماش في سرد قصة الحاج بوجمعة العنقيس مع الفن، . "تکوين جوقة الموسيقي الخاص 

آنذاك، كان " ناس الشعبي"، المكان الذي يحج إليو "ماالکوف"كان محمد بوجمعة يرتاد مقيى : "فيقول

القصبة السفمى باتجاه ساحة أول )الحاج مريزق يشرف عمى ىذا المقيى الواقع بشارع القصر العتيق 

وفي ىذا المقيى، التقى ... ، ىذا األخير أغدق عميو نصائح كثيرة حول األداء الصحيح والدقيق (نوفمبر

بالشيخ إبن زكري، مدير الثانوية الفرنسية لبن عكنون، وىو الذي شجعو عمى تعمم المغة العربية الفصحى، 

وفي مطمع الخمسينيات، حاز بوجمعة ."باعتبارىا وسيمتو الوحيدة لمتحكم في معاني الشعر الشعبي 

، وكان منافسا ألعمدة أغنية الشعبي؛ كالحاج منور، الحاج مريزق "بوجمعة العنقيس"العنقيس لقب الشيرة 

خميفة بمقاسم، عبد الحكيم رامي، محمد ماروكان ، وحمدان قبايمي، سجن إبان الثورة التحريرية في سنتي 

إشتغل . م وفي االستقالل، يمتقي بمحبوباتي الذي يخوض معو تجربة األغنية القصيرة 1960 و1957

بوجمعة العنقيس أستاذا بالمعيد الموسيقي لبمدية األبيار، ومع الممحن محمد الباجي، أنتج بعض العناوين 
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وغيرىا من األغاني، كما أنتج بوجمعة العنقيس أربع أغنيات " بحر الطوفان"، "يا المقنين الزين"منيا؛ 

 1.بالقبائمية، من تمحين كمال حمادي 

وقد غنى بوجمعة العنقيس لكبار . كرم الشيخ بوجمعة العنقيس من طرف ىيئات وجمعيات وطنية

، وغنى "الصالة عمى المداني سراج البصار"الشيخ إدريس المغرابي، قصيدة : مشايخ الشعر الشعبي منيم

، كما غني لمشيخ محبوب "ياصاحب الغمامة"و " أحسن ما يقال عندي "لمشيخ لخضر بن خموف 

ومن نظمو؛ قصيدتو المشيورة  ،"ياعشيق أعذريني "، وغنى لمشاعر أحمد بن تركي "خايف اهلل"صفارباني 

، كما غنى لمشيخ محمد بن مسايب، الشيخ بمقاسم البوراشدي، وغنى أيضا لكمال حمادي "أناي بجفاك "

.  وغيرىم من الشيوخ

 :الجيل الثالث : ثالثا

أما الجيل الثالث فيو يتكون من عبد القادر شاعو و عمر الزاىي و عبد الرحمن القبي وكمال 

بوردی و عبد القادر قسوم وحسيسن سعدي و عبد القادر شرشام و الشاذلي معتر و إبراىيم باي و 

...  الحبيب بن الطاىر ومحمد طوبال و رشيد نوني و عمر بوجمية إلى آخره 

 :(م1941 )(أعمر الزاىي ممقب بشيخ الفن الشعبي  - 1

ىو أحد رموز الغناء الشعبي األصيل إسمو الحقيقي محمد أيت زاي من مواليد الفاتح جانفي عام 

م بعين الحمام والية تيزي وزو بمنطقة القبائل ، إتنقل إلى الجزائر العاصمة و ىو طفل صغير و 1941

إستقر رفقة عائمتو بحي الربوة بباب الوادي العريق أين تعمم أبجديات الفن فأصبح من رواده و كان يجيد 

م 1963ولج المطرب الزاىي ميدان الغناء سنة . العزف عمى عدة آالت موسيقية مثل القيتارة و المندول

بعد مقابمتو لمشيخ الحمو و محمد اإلبراىيمي المعروف باسم الشيخ القبايمي، و من جممة الشعراء الذين 

                                                           
1
 .55ص .2009فوزي سعد هللا، ٌهود الجزائر فً مجالس الغناء و الطرب، دار قرطبة، الجزائر، -   
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تأثر بيم الفنان إبن مسايب إبن سيمة و إبن تريكي الشيخ الباجي يتميز الزاىي برنة رائعة و صوت رخيم 

الخاتم، مريومة، : مما أىمو إلعتالء عرش الغناء الشعبي العاصمي و أبدع فيو بروائعو الجميمة منيا 

 م 1968سجل أول أغنية لو سنة . يالوشام، بالصالة عمى محمد، يا قاضي ناس الغرام، يالمقنين الزين 

، ورغم أداءه لعدد ضخم من القصائد المتميزة إال " يا المقنين الزين " ثم تالتيا أغنية " ياالعذراء" بعنوان 

 .أن أعمالو لم تسوق في سوق الطرب إال عددا قميال منيا

جعل الزاىي من موسيقى الشعبي سبب وجوده، فإختمى بقثارتو فابتعد عن عالمو و عن ىواجسو   

المادية فتقوقع في شرنقتو وأضحى ال يجيد الكالم إال مع آلتو التي ال تفارقو أبدى ، فامتنع عن الظيور 

في مختمف الوسائط اإلعالمية، كما رفض العديد من الدعوات التي وجيت لو لممشاركة في الميرجانات 

والتظاىرات الثقافية التي تنظميا الجيات الوصية عمى القطاع الثقافي في الجزائر ألسباب نجيميا، و 

إكتفى الزاىي بإحياء األعراس العائمية وحفالت الختان وبعض القعدات الخاصة و رغم ذلك إال أنو يحظى 

بشعبية واسعة و حضور قوي في أذىان عشاق و محبي الموسيقى الشعبية خاصة في العاصمة و يعد 

من ألمع نجوم الفن في الساحة الفنية الجزائرية بال منازع و يعتبر الزاىي المعروف بتواضعو و حيائو 

و من أشير ما تغنى . الشديد األكثر شعبية و موىبة في عصره ولغزا حقيقيا في عالم الموسيقى الجزائرية 

و القصيدة تتحدث عن الغزل ووصف الباحيات الجميالت، والريام جمع ريم وىي الغزال الشارد  (بو الريام

مثل قول الحاج )ويطمق ىذا الوصف عمى المرأة ، ويمكن أن يطمق في موضع آخر عن الكممات 

، وينتقل بنا  (كالمي رقيق عربي*** بدعت في الريام عجبي -: البارح - الياشمي قروابي في أغنيتو 

الشاعر في مراحل ليذا الوصف عن ريام رآىا، وصف حسنيا وجماليا ثم كالمو معين و إقتراحو لين 

عداده لمزيارة، ونجد أيضا وصفو لمصراع بين الشيوة وحب الجمال مع الخوف من  بزيارتو في رياضو وا 

، (الرأس في الجسد)الوقوع في المعصية ولوم النفس عمى ذلك ويظير ذلك في عتابو عمى موضع 



 في الشعبي موسيقى وقصائد اعالم اىم                                          : الفصل الثالث
 الجزائر

 

60 
 

عبد القادر شاعو الممقب بر  - 2 1.وتوضح مسار الشخص وحياتو من فترة المحون إلى التوبة واإلنابة

 1.م1941 (المايسترو

م بباب جديد في أعالي العاصمة من عائمة قبائمية 1941 نوفمبر 10ولد عبد القادر شاعو يوم 

درس بالمعيد الموسيقي بالجزائري العاصمة الذي كان يشرف عميو آنذاك الحاج . منحدرة من تيقزيرت

محمد العنقة ثم تابع تكوينو عمى يد محبوب باتي إكتسب المطرب عبد القادر شاعو شيرتو الفنية خالل 

نتاج أعطى لمسة معاصرة لطابع الشعبي وفي عام  قام . م 1966السبعينيات بفضل رصيد ثري ومتنوع وا 

عمى راديو الجزائر بقيادة " يا ضم عاني"بول تسجيل لو في اإلذاعة ، حيث سجل شاعو أول أغنية لو 

 مع العماري كمشارك موظف سرعان ما إنسحب TNAوبعد ذلك بعامين، عاد إلى . مصطفی کشکول

الغزالي : "م، بأغنيتين 1970في عام  (إيران)ومن بين األمور األخرى، شارك في حفل شيراز . مرىا

جاه "م مع 1973الذي سيكون أول ألبوم لو، ثم يأتي النجاح في عام " ويمو الواسعو شفتو قدامي" "قدامي

 .، حيث أصبح معروفا لعامة الناس"ريي جيراني أمس

لمفنان موروث في ىام ". مريم مريم". "مع مزال خاتمي يا فوز لعضرا مواليك"بعد ذلك، إشتير ب 

، "يا حمام"في مسيرة الفن الجزائري خاصة في طابعو الشعبي، ومن أغانيو القديمة نجد عمى غرار أغنية 

، وىي األغاني التي "يا الوالدين"، "القيوة والالتاي"، "كل من شاف غزالي"، "مالك واحد"، "طال العذاب بيا"

 أغنية في طابع الشعبي 500 سنة أسفرت عن تقديم ما يفوق 40صنعت مسيرة الفنان التي تمتد إلى 

 2.العاصمي الذي اشتير بو

 : الجيل الحديث

                                                           
1
 .56 المرجع الساٌق، ص  فوزي سعد هللا  

2
 فٌصل بن قلفاط، الموسٌقى الكالسٌكٌة فً الدول المغاربٌة ، مقاربة تارٌخٌة، دائرة الثقافة غٌر المادي و الكورٌغرافٌا، تلمسان عاصمة الثقافة   

 .44ص .م2011الجزء األول، : اإلسالمٌة ، تلمسان
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م إلى يومنا ىذا فيم عبد المجيد مسكودا وعزيوز رايس ، 1980أما الجيل األخير الذي يبدأ من 

و رضا دومازو كمال مسعودي و نور الدين عالم و نصر الدين قاليز ولمراوي محمد و مصطفی يانس و 

. ديدين کاروم إلى آخره 

 :(م1998-م1961) (الشمعة التي انطفأت)كمال مسعودي  - 1 

، لم يكمل مشواره الفني "يا الشمعة"سطع نجمو في عالم األغنية الشعبية بعد أدائو ألغنيتو الرائعة 

أثرى األغنية الشعبية . الذي تألق فيو، كون القدر كان أسبق منو، لتختطفو المنية عن جميوره وعشاقو 

، "أنا وأنت يا قيتارة"الجزائرية بعديد األغاني التي كانت تحاكي في أغمبيا ىموم شعبو ، فكتب وغنى لو 

، حيث ولد "الشمعة"، ." موالت الستالف الطويل "، و "يا بنجوم الميل"، "يا يما"، "يا حسرة عميك يا الدنيا"

م بوزريعة، کبر داخل أسرة متواضعة ، فقد كان محبا لكرة القدم ، 1961 جانفي 30كمال مسعودي يوم 

م، 1974بداياتو مع الموسيقى انطمقت عام . غير أنو سار عمى نيج أخاه األكبر الذي كان موسيقارا

عندما أختير لعضوية االتحاد الوطني لمشبيبة الجزائرية وىو طالب ، حيث كون مجموعة موسيقية ، وافتو 

.  سنة37المنية إثر حادث مرور ، وىو في عز شبابو، حيث لم يتجاوز ال 

و كان المرحوم دحمان الحراشي أثر في التعبير و المعنى الكبير و البساطة التي يكتب بما و 

 سببا مباشرا في أن ترى أعمالو النور حين غني لو الكثير 1990كان لقاء مع الفنان كمال مسعودي عام 

 1.المطرب سيد عمي لقام و يوسف طوطام و نصر الدين قاليز و مطربين آخرين: من القصائد و كذا 

 :(م2002-م1925)مصطفى يانس - 2

م بالحي الشعبي القصبة، وتتممذ عمى يد الحاج محمد العنقي في 1925ولد مصطفی پاناس سنة 

بداية السبعينات بالمعيد الوطني لمموسيقى، واشتير المرحوم بإعادتو أداء مجموعة من األغاني التراثية، 

                                                           
1

 . 45 المرجع السابق، ص فٌصل بن قلفاط  
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ويعتبر المرحوم من . لكن بصيغة جديدة، مدخال عمييا تعديالت لم تعجب الكثير من المحافظين في وقتو

" راشدة"ومن أشير األغاني التي قدمتو إلى الجميور، . عشاق قروابي، رغم أنو من المدرسة العنقاوية

مع محمد مختاري في بداية " شيمة لعياني"لمحمد ماروكان ، كما أنو كان أول من سجل األغنية الشييرة 

أما عن آخر أعمالو ، فتتمثل في تكريمو لممرحوم كمال مسعودي، بإعادة أجمل أغانيو، . الثمانينات

باإلضافة إلى تقديمو أغنية عن العجزة في دار العجزة ارماويني، وأداؤه قبل ذلك ألغنية عن ضحايا 

.  م2003فيضانات باب الوادي 

وقد خمف الراحل ستة عشر ألبوما ىي ثمرة مشواره الفني الطويل، الذي اختاره في دنيا أغنية 

، وقد جاء مختمفا "مشمومة"الشعبي، وقد صدر لو آخر إنتاج عبارة عن ألبوم جديد أطمق عميو عنوان 

ومتنوعا، حيث حرص المطرب مصطفی يانس عمى إضفاء لمسة جمالية خاصة، خصوصا بعد النجاح 

جوي، جوي "، "راشدة"الكبير الذي حققو ألبومو السابق في دار العجزة أرماوني وألبومات أخرى عمى غرار 

 سنة، 60م ، عن عمر ناىز 2012توفي الراحل مصطفی بانس شير ديسمبر ". ، عزيزي المولودية 

 سنة ، تاركا وراءه أربعة أبناء، ابنتان 60ووري الثرى بمقبرة القطار بالعاصمة الجزائر عن عمريناىز 

 .وابنان، ثالثة منيم متزوجون، باإلضافة إلى أحفاد

لكن يعاب عمى بعض المغنين أحيانا إعادة نفس النصوص قمبا وقالبا مع تقميد ليس في محمو وقد 

، حيث أصبحنا نسمع موسيقى ال تالئم أصال لمموضوع "شعبي معاصر"يسميو البعض ظانين أنو تحديد 

أو األصل إذ فقدت تمك الروح في اإللقاء والعرض وعدم العيش في القصيدة بحيث يصبح األداء قفز عمى 

.  الكممات والوزن والقافية الشعرية فتعم الرداءة التي تؤدي إلى قتل النص

اىم القصائد :المبحث الثالث 

أىم القصائد المغناة  
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 يوم الجمعة خرجوا الريام  - 1

 تأليف محمود بخوشة التممساني

الحاج الياشمي قروابي :  غناء 

 طعنوني من ضيق المثام*** يوم الجمعة خرجوا الريام 

 صتوا و خموني***  عطوني ، سمبوني ، تييوبي

 يحسن عون الي عشق***  تکمد في ليعات الجراح 

أنا كويت من الني ام ***  كيفي بحرو بال حسا 

 في األحواز المخفية *** يوم لقيت الحود 

 في الحين تبعتيم *** ميزوا عميا 

 لمعوارم حت ص دوا *** و أنا كندىم 

نطقت أنا في الح دين *** تخموني ما ردوا لي وجاب 

 اشفقوا من حالي*** و قمت ليم يا ذوك الحايزات 

يا كحيالت العي ان ***  وال تعذبوني 

 زادوا لموالي *** صدوا لي و تشمغريا عمي 

 كي زاروا ، خرجوا يميزوا زينات التي جان*** عمة لي عمة لي 

 من بمج فاس البالي***  يوم الجمعة خرجوا الريام 

 نحكييم غزالن*** السربات يحيروا العقل 

 خرجوا لمباب الباىيات *** يوم الجمعة خرجوا الريام 

لبس قل ما واتاىم *** عمى الكساوي معاند 
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 |عن كل أل وان *** من قفاطن 

 الشكرناط والمشجر**  الميرم و الديديو الطمس 

 و الموبر بركاضو الغول ***  و القمب حجر 

قمايجيم شي ال نصف *** الشيي و خريب الكيوس 

 و الحريشة حتى المشعل*** الفينا و المممتم 

 حزوم أرفع من الحرير***  کاشابو لو المال الكثير 

لوفا غرابي  ***  و الشرابيق العبار

مقايس من المجينالمبات مع التاجرة و التيجان  

زادوا لمقمب اىوالي *** يحيروا الى نقل 

الدبايج متر ضعين ***  عمة لي عمة لي 

و يا الجوىر و العقيان 

کا بمقطوا نقار الخروج  ***  طموا العوارم في الفجر 

نحكييم غزالن يجردوا *** من المصمى لمحواز ، و ندوا 

ظموا متنزىات  ***  نمقاىم سرية خالف سربة 

رافدين ترزاميم  *** خدموا مشيورا 

فييم الطبخ عمى األلوان  *** ىو و شان 

و الكعك مع الغريب  *** الفاكية و الفقاس يا الفاىم 

براول و عروبيات و سرارم  *** و کا پنشدو باألشعار 

يطعنوا من شوف المماح *** و القصدان المالح 
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تييوني : و قمت ليم *** أنا :في الحين نطقت 

 قالولي من تكون***  نطقوا البنات ، جاوبوني 

طالب سوسي :قمت ليم *** شكون أنت في الناس 

و شيخ بيوت أىل األشعار ***  من أحواز الجبية الحمرا 

قالوا لي كان أنت فصيح ***  و نمد الحسن و خوي المميح 

: نطقت أن اي***  وصفنا و سمينا عمى النياية 

نوصفكم ، كاممين *** عالش ذايا 

إذا تجحوني لرض أي *** انستيكم 

نقيم بالسرور معكم  ***  تشاىدوا نوار أحواضي 

قمبي بممقاكم راضي محال عمري ننساكم 

حتى إذا ىجرتوا لكم نسعي الدمام 

 قالولي الغوالي  عمة لي عمة لي 

سير حتان عمى وصولنا و صبعي ييون 

سمينا بالتمام  باش نروحوا بعد المقام :  قالوا 

أحكم عمينا ال نفرطوا  كي أنت صبناك 

صاحب طرقة وىواوي رجل ظريف و معنوي 

 عجبتنا و سمبتنا بال نوية عندك جينا 

أىال بكم  طاب سمواني بمجيکم :  قمت ليم 

في المغة نريد نسيكم  بالرقاق نبدا بشوم 
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ظريفة و زينب تاج الريام  موينی و فضيمة و طاىرة 

ورقية بدر التمام البتول و زىرة و راضية 

وصافية سيف المشاليةىنية عدت جازية  

فاقت عبسية و اللة مالكةو الريم فاطمة  

العانس رحمةو خيتيا محجوبة 

 بالزين و البياصالت حبيبة 

 و الكبيرة أم كمثوم الغزال خدوج مع غيثة و العزيزة  

وتی توصافكم قل ىو اهلل عميكم  

تبارك اهلل عميكم كمكم نعين الي معيان 

 يا بنات الحومة نوضوا تحردوا قدامي  

يا الشيخ  : ارقصوا و بايعوا لي قالوا لي 

جازاك اهلل بخيريا الماىر يا ليث الماىرين ، 

 لكن ىذا جيد الرواح نسيروا مع نسيم الصباح ، 

 مشى العقل و بالي عمة لي ، عمة لي 

 سير حتان عمى وصولنا صعبنا ييون  

مشيت لبستاني و كيد و فعمت جميع ما نريد 

 فرشت تسارح بالقطوف ، زرابي بر الترك 

 الحياطي و الخديات خواني ينبوا معرجين 

عممت قباب متقابمين مقاعد لمجمسات  
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يج  ھالخصوص داروا بالصريح من الرخام و الزليج ب

المصابح ترتي مثل النجوم ضوت و راىا في الغسيق 

 عممت سفاري من الوريق كيسان من البر و السييبة 

 و الفاكية لمقطيعو ميادي طبخ الدار 

 و أشجار عمييم أطيار ينشد البمبل و الحداد 

جاوب السمارس و المقنين الفصيح 

 ىكذا عممت في مموك التميمة في رياضي قايمين ديما 

 عفاشتبوىا عيروض 

 و عاقصة مع دمريادحتى شييوب و الحكيمة  

عقيمة و قبايل الجنونبجممة دورتيم 

 البستان عمى كل جيخرجت لفم الباب 

 کا نراعي لوصول الباىيات حتى جاو الخودات 

 في أحواز دىبيةسمموا عمي 

 صابوني زارع الشتيةمع التييان و اليجر 

 فاتوا لمقيات بالبطرتعاطوا فناجل الخمر  

و الخدود عکرواو العيون دبموا  

 لي الفاىم قالواقرب لعندنا نسقيوك 

 مغروم باليوى ندريوكفي الحين قمت ليم تييتوني 

 من مراشفكم شربونيتخويض الريق و الخمر
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  في طموعو يزىا ليعمة لي ، عمة لي

ي شيد الورد خير ليمن خمر الكيسان  نج

من ترصاي خذ النظمباش نييج ناس الغرام  

أحفاظي نعطيك سيف ماضي لمرقاب الجاحدين  

بو تطوع القوم الغشاموال دروا إفادة  

عاشوا كمثيل البيايمما سمموا الىل االرادة  

تحت األقدام الراس العدمضربي عميو کا يتزادي 

 حتى ينتيي و يسمم لمماىرين الناس الموىوب الفائزين 

عمييم سالم اهلل  ما تفوح عطر شة 

و الورد و الزىر النسري و الياسمين 

 يا حفاضي اسمي نبينيقال مبارك ما خفى 

سبحان اهلل يا لطيف - 2

 تأليف مصطفى التومي  

الحاج محمد العنقا  : غناء 

 زغمول لطيف يا عريف نحكي لك و أفيم

في سن الورد و الربيع باىي األوصاف  

مغرور بريشو الظريفجاني متخاصم  

سل سيفو و قال لي عندي خالف  

أوقف إذا أنت شريف منأىل الخاتم 
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وز لي وين وصمتك قوة األكتاف  

جاوبت أنا و قمت كيف ما جي تتكمم 

بكالم الغيظ و آش ىذا الغضبة و الزعف  

يحسبوا كل شي خطيف غير آجي و أزدم  

زحاف  : الي يبقى مع التوال قالوا 

سبحان اهلل يا لطيف أنت الي تعمم  

کاين شي ناس من استحاىم يقولوا خاف  

ما ىي شيجابخا النيف کي جيت محزم 

ىذه غيرة مرزمة و حسودي بزاف 

 ظنيتك صاحبي حميف بي تتزعم 

وترن ىقيت لي مطامر تدي لمكاف 

 حتى و إذا أنت سخيفمن حقك تحشم  

تعرفني قاطع البحور جايل األرياف 

 عساك أنت الي کسيف لمدنيا قادم

مثمك ما عاش ما زىا واش الي شاف 

قادر يرحي في حروف الياالم و كاف  

مرىوم الريش يا لطيف أرجع ال تندم 

عندك منقار ما يحارب و جناح ضعاف  

اترك الحديث العنيف ما ىوش موا لم 
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و اترك عميك لغة الغضبة و التشناف  

ياك الي زغمول ما يمف أرجع لممرسم 

الي بعتوك قل ليم ما ىمش ظراف  

ياك زغمول يا نحيف أرجع لممرسم  

و الي بعتوك قل ليم ما ىمش ظراف  

يبدا يتزعم 

 يقول أنا غير أنا ما كانش خالف 

خصوص إذا أنت سعيف تسکت و تساعف  

ترجع في حينيا حالسة و إال نشاف  

كان الي يجي لييف بنيبو ييضم  

ما رواتو مية صحفة و ألف غراف  

باغي كرسي من الصديف و كنوز العالم  

الويز و الماس من كل أصناف  

كاين الي يجي عنيف ما زالو يحمم  

دقنو ما زال ما عرف شي موس الحفذاف 

 يرجع ضربان ال تصف زقطي متشمغم 

باعك و شواك في دقيقة عند الحراف  

كاين الي يجي لطيف يعرف يتكمم  

باألنبيا و الكتب و جميع األشراف 
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 يخدعك غير بالحميف يقسم و يعظم  

و السبحة راه من وراىا يعمل زراف 

 كاين الي يجي ضيف بالقش مرزم 

 في أيام البرد و الشتا و الريح الزفزاف 

 فاتت األمطار و الخريف باقي مترسم  

يرجع ىو مولى دارك و أنت جاي حراف  

الحمام إذا نسي الولفة من بعد الحب و الشناف 

 خالني باألحزان من دون دواس ، ال خالف  

ىذا تحقيق بو شوفة شگيت داروا لو التقاف 

 الباز إذا بغيت صدفة ييجر و يروح لمتمف  

خالىا خالية الغرفة من ذاك اليوم ما انشاف  

ظنيتو صاحبي وجفا وترن ثعبان في األجواف 

 آش ذا العارعيب کشفة يا ناس بالدي يا سخاف  

درتوىا مرتبة و حرفة نكتروا الخير و األصناف  

سومتكم ما سوت عمفة في سوق السبت و الجياف  

ما ىي صحبة وال معرفة ما ىي نسبة وال حالف  

كيفاش القمب عاد يصفا کي قطعتوه باألطراف  

من يصحبكم راح تمفة ورواه لمسبقة بقاق المصدق التقاف 

  يا ضيف اهلل جوز تدفا رد سالمي ال تخاف
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ياك حنا نايضين شرفا و اهلل ما تخيبوا الضياف  

ارتح ىنا بغير كمفة و اترك عميك ذا المحاف  

يحسبوا الشيخ ما يفيد عدوه يحرف  

| قنديمو مات و انطفا 

 و الشيخ أسامع القصيد نوره ما يکسف 

 ما بين الصبح و العشية و الناس تشوف  

يحسبوا الشيخ ما يفيد عدوه بيترف  

سيفو رشا ، حفی  : قالوا 

و الشيخ أسامع القصيد ما زال ييدف  

و سيفو براق في الثنية ديما معروف 

 يحسبوا الشيخ ما يفيد كي الثور الشارف  

رحوا الموس في الخفا  

و الشيخ أسامع القصيد ما ىوش مكتف  

ما ىوش غنيمة الضحية وما ىوش خروف  

يحسبوا الشيخ ما يزيد شماللو يوقف  

كيما عمموا ما كفى  

و الشيخ أسامع القصيد يسكت و يساعف 

 راىي ما خفت لو خفية كل شيمخموف  

 واجب عني نترك من ال فيو الخير
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و الشرع حي عمى المعارف الغدارة  

الزمان مشيت في معرفتيم صغير 

نحسب عرفت أىل الخير صبارة 

 عمري ما نسخف

جربتيم بالجممة و بقصير 

عمى أقل من شي أضحوا عن خيري نگارة 

و مشي لي ما عممت من الخير خسارة  

غنيت شحال من قصيد منظوم مستف و الناس جميع عارفة  

فني ما ىوش من المسيد ما نيش مثقف قراني الجوع و الحفي  

خبزي مصنوع من السميد ما ىوش مسمف  

داري ما ىيش تالفة 

 ما راني محساد ال جحيد            عمري النسخف  

نمشي و نعيش بالصفا  

يشيد القريب و البعيد ما انيش موالف 

 نيدر و نقول في القفا  

عظمي ما ىوش لمكديد ما انيش محشمف  

أرضي ما ىيش ناشفة  

الصيد يموت باك صيد ولو كي يشرف  

متو الذياب خايفة  
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اليم قيود ما يقيديشد المقدف  

في وسط رباح عاصفة  

مول المنظوم و القصيد ما ىوش مطرف 

 من أىل الصدق و الوفا  

ولد باب الجديد بالوكيد ببير جباح نحمف 

التومي قال مصطفی  

ولي غناىا عميد فييا يتصرف 

 الشيخ العنقا إذا کفی  

عام السبعين ال تزيد من بعد األلف  

و التسع مية مردفة 

 الجزائر عيدىا جديد سنجق يرفرف 

 تميت و قمت بالصفا  

زغمول لطيف يا عريف نحكي لك و افيم  

 ...في سن الورد و الربيع باىي األوصاف 

القيوة و االتاي -3

مصطفى بن ديمراد  :  تأليف 

مريزق  : غناء 

القيوة و التاي يا الفاىم 

 دخموا مدعيين شو صباح 
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 قالوا لو يا حاكم القدر 

 تحكم بيناتنا و ال تعمل حيمة 

 ألنك قاضي بال دراىم  

ال تقبل شي كرا و ال تعمل شي مزاح 

 حكمك من موالي بالنصر 

 و اعطاك اهلل من أحكامو الجميمة  

اتوا بكالمكم زم : قال 

 والي عنده شي اخبار غير يعيد و يرتاح  

و الي لو الحق ينتصر 

 و الي مغموب يرضى بالقيمة 

 فنكق التاي لمحاكم  

أنا اليوم عاد شرابي مباح  : قال

ما نشبو شي حالة الخمر 

 شربوني جميع ناس التفضيمة  

في شي حكمة لأللم 

  جميع أني لقيتو داخل في األشباح

نزل الضر و الكدر 

 و نيبط جميع الماكمة التقيمة  

نشفي من ىو عميل ساقم  
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ربي لممالح فيو الراحة و الراح 

 نبري من الصداع و السطر 

 و السيرات تكون لمنوم طويمة 

 كيف يكثر السير يا الفاىم  

اح ڑما يبقى من يساومك في سوق ب

 توا لم لمبعير و البقر 

 ياك أنتي حشيشة مصبوغة كالنيمة 

:   فقال القاضي كي تكمم 

يدزيکم يا کرام قاع دواكم نجاح  

لكن التاي خصايمو أكثر 

 ياك أنتي رخيص سومك و سييمة  

التاي نزاىة مع الكرايم 

 بو الجمسة تزيد تحال بينا و أفراح 

 خمقو ربي كامل القدر 

 و اعطاه اهلل حسن الصورة الجميمة  

صمى اهلل عمى النبي و سمم  

و عمى آلو مع أصحابو الرجاح  

عمر و عثمان و بو بكر  

 أنصار النبي مع عمي بوتعويمة



 في الشعبي موسيقى وقصائد اعالم اىم                                          : الفصل الثالث
 الجزائر

 

77 
 

 

 

 

 الحرم يا رسول اهلل- 4

تأليف محمد بن مسايب  

الحرم يا رسول اهلل الحرم يا رسول اهلل 

 خيفا نجيت عندك قاصد الحرم يا رسول اهلل  

خيفا نجيت عندك قاصد يا صاحب الشفاعة األمجد  

خوفي بزلتي نتمرديوم الوقوف عند اهلل 

 عاري عميك يا بمقاسم يا صاحب المواء و الخاتم  

راني مع فعالي نادم ما صبت باش نالقي اهلل 

|  ما تبت ما قريت الالزم إبميس غربي بيواه 

 إبميس غربي شيطاني في شبكة الذنوب أرماني 

 ضيعت في الغرور زماني و الشيب العذار اطماه 

 ما فقت بو حتی کساني راسي بغير مال اشتراه 

 ضيعت في الغرور شبابي ما فقت حتی کساني شيي  

و اليوم خفت يظير عيبي وجميع ما فعمتو تراه  

و ما كتبت عمي ربيال بدکمتو نمقاه  

يوم الممات ووفاء أجمي ال بد نمتقي بأعمالي 
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 في القبر كيف يكون سؤالي راس المشوم يا مقواه كثير نترجاه  

|  ربي برحمة يغفرلي فضمو كثير نترجاه 

صموا عمى الرسول اليادي عين الوجود محمد  

تاج الكرام سيد أسيدي سيدي سيد خمق اهلل  

|  مداح نمدحك بإنشادي حتى نصير نمقى اهلل 

مداح نمدح العدناني بالقمب و العقل و المسان 

مولوع بو طول زمانيذكره في خاطري ما أحاله  

أحمى من العسمفي لساني مدح النبي رسول اهلل 

 مدح الرسول فيو كرايم و يزيد في القموب نعايم  

أزكى الصالة عميو و السالم و الثناء و الرضى عمى مرضاه  

أغفر لمسامعين ىذا النظام و الوالدين و من رباه  

محمد ابن مسايب مداحك عمى الناس يفتخر بمقدارك 

 في الخمد درني جواركيا سعد من خدم مواله  

سبحان اهلل ربنا لنصرك أعطاك الفضل و الجاه  

أعطاك الفضل و الرحمة يا ولد آمنة و حميمة 

 سعدت بك ىذه األمة شانك رفيع عند اهلل 

 في ساعة يوم القيامة ىذا الشاعر ال تنساه  

الحرم يا رسول اهلل الحرم يا رسول اهلل 

 خيفان جيت عندك قاصد الحرم يا حبيب اهلل 
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 مال حبيبي مالو - 5

تأليف محمد بن مسايب  

مال حبيبي ماليمال حبيبي مالو  

كحل العين مذبل الشفر ىي الحسن عظيم القدر 

|   يا سعد من شافو من البشر تتمتع بوصالو 

عمره طول الدىر ما يصبر غير المي ولمي لو  

كحل العين مذبل الشفر 

 عمره طول الدىر ما يوصف حسنو حسن بديع مختمف 

 كانو برق من السماء أخطف طار العقل توالو  

تبعتو بالعين ما وقف تاه بحسن جمالو  

كحل العين مذبل الشفر 

تاه عمي سابغ الشفر آش من سبة شد األمر  

ضي خيالو شوش النظر خميو عمى حالو  

ما زال إذ يأتي خبره يوري لمن قالوا  

كحل العين مذبل الشفر  

دار العز و نال كل شيء إال ثالثة أشياء شي بشي 

 ال تبغض و ال تكره شي ال تجيل مالوا 

مالك ما عرفت شي باش األولياء نالوا 

 كحل العين مذبل الشفر  
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مالك غافل يا ضي البصر عمى خديك ما جيت لو خير 

 راه يقول في حالة سفر أعزم واش بقي لو 

واهلل لو طالت العمر ما ينساك من بالو  

كحل العين مذبل الشفر  

و اهلل ما ضنتو غافل بعد الممقى و ال قبل  

عقمي عنده باأىمي رحل خالني و مشي لو  

الب ينسی راحة العقل قمبي يا تيوالو 

 كحل العين مذبل الشفر 

 فاز عمييم بالسر و البياء من شرق الدنيا لغربيا  

أعطاىا لو اهلل كميا كرمو و أعطى لو 

 أختاره من طيب طيبيا من صفاء صفو زاللو 

 كحل العين مذبل الشفر  

أصطفاه من طيب العمل قبل خمق في األزل  

شاين حبو و زاد من قبل سيد الناس و في لو 

 اعزه و قربو الجاه الفضل مولى الممك أعطى لو 

 كحل العين مذبل الشفر 

 اعزه و فضمو شامخ الفضل عاله عمى الشمس زا القمر 

 في ليمة مسراه تعتبرا كل الرسل بحالو  

اهلل الحمد و نزيد الشكر بمغ قصده و نالو  
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 كحل العين مذبل الشفر

نختم نضمي الفايق العجب بالصالة عمى النبي الحبيب 

 يشفعنا من نار المييب من صدق في قولو 

 نوري أسمي لمن ىو لبيب يرحمني جل جاللو  

كحل العين مذبل الشفر 

 شوقني في خيالو

الميم أمالكاس بالخمر و السين أسقي الناس بالقدر 

 الياء ياقوتة من التبر من يفيم راس مالو 

 و الباء بين الناس يشتير نجع العرب تيوی لو 

 كحل العين مذبل الشفر 

 مال حبيبي مالو كان معاي كان 

 مال حبيبي مالو يا ناسي غضبان  

مال حبيبي مالو لي مدة نرجالو 

شوقني في خيالو              و قيرني لعيان  

خدعني بجمالو خدعو عمى األمان 

 أخدعني يا بابا خدعو قوم سحابو  

جاب الشر و جاب شبان و شجعان  

مثل الطيور نحابو لمحر و الميدان 

 عداني عدانيدون سبو جفاني 
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 خالني خالني في اليموم و األحزان  

من بعد يرجاني قامة غصن البان  

عداني محبوبيو فضح سر عيوبي 

 نودي مكتوبي و مراد الرحمن 

 ما نسمح في الذنوبي لقامة غصن البان  

كان معايا بايت مول الزين الفايت 

 منو القمر غارت و الشمس بالخوان 

 بجمالو يتناعت من سائر األقران 

 مولى الرقبة الباىي بو قمبي زاىي 

عميو نصر اهلل و أيات القرآن 

|   قل أعوذ باهلل من عين المعيان 

نسقي كحل الالمح كاس الخمر الصابح  

شمعنا يطافح و رباب و عيدان  

محبوب يتمايح قدامي نشوان 

 آه عمى من شافو و تمتع بأوصافو  

خدوده حافوا ورد و بن نعمان 

 في الرقبة و نيوده فتح ورد خدوده  

الشامة في زنودىطابعيا نعمان 

 ما نسمع في صدوده ما دامني حيران 
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 ثم النظم الفايق عمى خدود الشارق 

 و المي سابق الحق في حبيني نعيان 

 أنا غزالي فايق عن سائر األقران 

 إبن مسايب عاشق برج الرحمن 

 

 

 

 

  



 



 خاتمة

 

 
 تؼاداخ "االغُٛح انشؼثٛح انعزائزٚح فٙ انؼاصًح"ذًٛزخ ٔ فٙ االخٛز                 

 انشؼثٙ نهرصٕر انٕاقؼٛح انثُٛح ٔيضًَٕٓا شكهٓا فٙ ذحًم تٓا خاصح ٔذقانٛذ

 ٔخهعاذٓى انزٔحٛح إْرًايرٓى ػٍ شؼٕرٚا ال انًؼثزج ٔيٕرٔشاذٓى أصالفٓى، ٔذعارب

اػرُٕ  أَّٓى ْذا تحصُا خالل يٍ الحظُاِ ٔيا تٓا ٔحٕٛٚرٓى  ذأشٛزْى فٛٓى َزٖ انُفضٛح،

 يٍ ٔظزء ٔأصانرٓى يٛزاشٓى ْٔٙ نحٛاذٓى انهّذج ذؼطٙ انرٙ فٓٙ.تٓا أ٘ اػرُاء

 .شقافرٓى انفُٛح  ػُاصز يٍ ٔػُصز انشخصٛح، يقٕياذٓى

 :َذكز  تحصُا يؼطٛاخ خالل يٍ اصرخهصُاْا انرٙ انُرائط ٔيٍ

 آالو ػٍ ذؼثٛز ٔنكُٓا انفزد كٛاٌ يٍ َاتؼح انشؼثٛحانعزائزٚح فٙ انؼاصًح األغُٛح 

 .تهضاَّ ذرحذز ْٔٙ ٔ انصقافٛح، انفكزٚح ٔيؼرقذاذّ انشؼٕب ٔآيال

  ٌّ  ٔيؼاَٙ أنفاظ ذحًم فٓٙ انًعرًؼاخ، ٔظذٔر صًٛى يٍ َاتؼح انشؼثٛح األغُٛح إ

 .ٔانؼائهح ٔانشارع انثٛد رٔغ يٍ َاتؼح

 ٔيا ٔأصهّ، انًعرًغ انحٛاج ػٍ ذؼثٛز ذكٌٕ تحٛس األصزج ذقانٛذ يغ ذرفق يؼاَٙ نٓا 

 ، تانرزاز انًٕصٛقٙ ٔانًقرزٌ انًهرزو انرارٚخٙ ٔانحذس ٔاألداء انًؼُٗ ْٕ ًّٚٛزْا

  .انٕظذاٌ يٍ َاتؼح ألَّٓا صًٕدْا إنٗ أدٖ انذ٘ ٔانضثة

 ٔانضٛاصٛح اإلظرًاػٛح، انظزٔف كم فٙ اإلَضاَٛح انرعارب يذٖ أٚضا ذؼكش كًا

 .ٔاإلقرصادٚح

ٔ  اإلظرًاػٛح،       انحفالخ ظمّ  ذزافق  انّرٙ راغفاأل كأغاَٙ يخرهفح يٕاضٛغ َعذ قذ

 .يًٛز خاص تأصهٕب ٔانضؼادج انفزحح ػٍ ذؼثّز انرٗ ٔانخراٌ انزٔاض كأغاَٙ
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