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، و الصالة الذي وفقنا إلكتمال هذه الرسالةالشكر هللا سبحانه و تعالى
.لعالمین و على آله و صحبه اجمعینو السالم على المبعوث رحمة ل

إلدارة جامعة عبد الحمید إبن بادیس  كلیة تقدم بجزیل الشكر و عظیم التقدیرن
نحنا هذه ، التي مة مستغانمقد حدیث و معاصر  لوالی، تخصص نلفنوناألدب و ا

الفاضل الدكتور منقور ملیود عبید الذي تفضل ناألستاذخص بالشكر الفرصة و ن
مشكورا بقبول اإلشراف على هذه المذكرة و حرصه على إكتمالها و في سبیل ذلك 

، فنسأل اهللا مین و علمه الغزیر و كرمه الفیاضزودنا بنصائحه و منحنا وقته الث
.تبارك و تعالى أن یبارك له في وقته و أن یمدد له في عمره 

حترام للسادة األفاضل في لجنة المناقشة على ما اإلكما نتقدم بالشكر و التقدیر و
.بدله من جهد في قراءة المذكرة 

.من بعید و لو بكلمة و دعوة صالحةإلى من ساعدنا من قریب أو و

راــــــو شك



ناَّ هْ وَ هُ ُأمُّ هُ تْ لَ مَ حَ هِ یْ دَ الِ وَ بٍ انَ ا اإلنسَ نَ یَ صَّ وَ وَ (َ : یقول عز وجل في محكم تنزیله

)یرصِ مَ الْ َليَّ إِ كَ یْ دَ الِ وَ لِ ي وَ لِ ْر كُ اشْ نِ أَ نِ یْ امَ ي عَ فِ لهُ اُ صَ فِ وَ نٍ هْ ى وَ لَ عَ 

.ي إبراهیمعبدلروب الحیاة الوعرة أبي إلى الذي أخذ بیدي في د

، تلك التيلتي أنجزت العمل ألجلها و بفضلها، تلك اى تلك العظیمة بذاتهاإل

.میهوب ربیعة ، إلى أمي لن توفیها الكلمات حقها

مني الحلو و المر، الفرح و الحزن، كل من یحتل مكانة في إلى كل من قاس

كریمو خاصتا اخي الحبیب ، أفراد العائلة من كبیرهم إلى صغیرهم  قلبي

.قراش سامیةو صدیقتي الحبیبة و رفیقتي في المذكرة

فتيحة عبد



قل ربي و احفض لهما جناح الذل من الرحمة و : (یقول عز وجل في محكم تنزیله 
).ارحمهما كما ربیاني صغیرا

...إلى من كّلت أنامله لیقدم لنا لحظة سعادة 
....إلى من حصد األشواك عن دربي لیمّهد لي طریق العلم 

.قراش تكوكوالدي العزیز ... إلى القلب الكبیر 
....و الحنان إلى رمز الحب

.....إلى القلب الناصع بالبیاض 
.فاطمي عائشةوالدتي الحبیبة

.....، إلى سندي في الحیاة إلى القلوب الطاهرة الرقیقة، و النفوس البریئة
).رشیدسمیر،،، جلولمحمد،فاطمة، جمیلة، نوریة(حفظهم اهللاإخوتي وأخواتي

.بغدادي بن داحة محمد ندیر والى حبیبي صغیر العائلة  
.رانیة إلى أنیسة روحي صدیقتي و حبیبتي

عبدلي فتیحةورفیقتي في المذكرة
مني الوفاء و اإلخالص في العمل إلى أستاذي الكریم الذي هو قدوتي و الذي عل

.... ، و نصائحه القیمة التي أعطاني ایها بدون ملل و الدراسة
منقور عبید میلودأساتذي 

..... و عائلتي الكرام ل أحبتي إلى ك

سامية قراش



ةـــدمــمقــال

، و كذلك على حسب الفترات راثها المتعدد من منطقة إلى أخرىتسخر الجزائر بت
لهذا تمیزت كل منطقة .....و الحقبات الزمانیة التي مرت بها من استعمار و فتوحات و غیرها 

، من تراثها الطبیعي حیث یتمثل في الیدها و عاداتها على منطقة اخرىفي الجزائر بتراثها و تق
اإلطاللة على (، مناطق سیاحیة واقع األثریة ذات القیمة العالیةلمناظر الطبیعیة الخالبة و الما

، و جبلیة حیث لقبت بالبالد القارة إلختالف و تنوع و صحراویة) البحر األبیض المتوسط
. مناطقها 

اثیل و النحوت و النقش على الصخور و المغارات و الكهوف و التمو تراث ثقافي كالعمران
على كامل المناطق الجزائریة غربیة كانت أم شرقیة أو جنوبیة ،حیث تطبق الجزائر قانون 
یحمي هذا التراث و غیره مثل المالبس و المأكوالت ، الموسیقى ، القصائد ، شعبیة كانت أم 

حیث یحمل القانون البلدي في الجزائر ، مسؤولیة المحافظة على (، قدیمة أو حدیثة ، حضاریة
.  1)الجمالیة و التاریخیة و الحضاریةلمواقع األثریة نظرا لقیمتها ا

، قلعة بني حماد ، جمیلة ، تیمقاد:یوجد في الجزائر سبعة مواقع من التراث الثقافي العالمي 
. ، قصبة الجزائر ، التاسیلي ناجرتیبازة ، واد میزاب

: ماهیة التراث 
جتماعیین و الفالسفة و األدباء في تعریفه ، فمنهم من اختلف معنى التراث عند المؤرخین و اال

یقول بأنه مجموع أراء و أنماط و العادات الحضاریة المتنقلة من جیل إلى جیل الذي یلیه ، أو 
من الماضي إلى الحاضر و یكون التراث هذا مصنوع من فعل البشر و هو توارث من خالل 

التراث ما جاءنا من الماضي البعید : ( ري الفكر و الخیال ، أو یعرفه محمد عابد الجاب
بأنه كل حدث أو أثر أو إنتاج إنساني دخل : ( و یقول طیب تبزیتي ) . و القریب أیضا 

،و أصبح جزء منه ، و یبرز التراث إعتباره تاریخ الماضي و مستمر و ممتد حتى الماضي 
ناس و سلوكهم ، و من ثم یكون حامال الحاضر، و إنه یمثل األرضیة المأثرة في تصورات ال

.2للقیم و تجارب الشعوب

.م ، بكوش زینو 2017نوفمبر 16مدونة تعلیم كوم ، أكبر مدونة عربیة ، بحث حول التراث الوطني الجزائري ، 1
ـ 1856جامعة العربي تبسي ، تبسة  ، التراث الثقافي للجزائر من خالل المجلة اإلفریقیة ، دراسة تاریخیة إحصائیة من 2

. م 1954
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إذا ارتبط التراث بالماضي ال یعني أنه یمثل الماضي فقط دون الحاضر و إنما هو كذلك 
، كون ضاریة في أعماقها و ضمیریها الحيالحالحاضر بل المستقبل ، ألنه یمثل جذور األمة 

، كذلك األمة ال تتقدم ال تنمو إال بصالح جذورهاتقوى و األمة هي بمثابة الشجرة التي ال 
، و محاولة إحیائه و المحافظة علیهو ال تخطو خطوات نحو األمام إال برجوع أوال إلى تراثها 
، فكر أو عمل مادیا كان أو معنویافیكون التراث بذلك كل ما أنتجه أسالفنا و خلفوه لنا من

. 1ا التراث هو االمتداد و االستمراریةو أهم سمة تمیز هذ
: األدب الشعبي

و حدیثها مهاهو وجه من وجوه التراث الشعبي الذي یستغرق مظاهر الحیاة الشعبیة قدی
. ألن اللباس ال یتلف بقائها على الزمن ، و هو أو مستقبلها

. و ما إلیهما تزولبیة و الفخاریة و اآللة الموسیقیة تتحلل و الصناعات الخش
، ه الزمن إال حیاة و قیمة و أهمیة، إذ هو ثابت ال یحولو الكالم یبقى طریا و ندیا ال یزید

، بوصفه أمانة عزیزة و إرثا تسري صدور و تتسلمه األسماع و األفهامتناقله األلسنة و تحفظه ال
.2فیه أرواح األجداد

: نهم من عرفه على أنه ، مالتي تناولت األدب الشعبيتعددت المصطلحات
، فهو كالم منطوق من عامة الشعب ع الشعبي عن نفسه من خالل الكلمةهو تعبیر المجتم

. عن تجربة إنسانیة من منظور جماعيللتعبیر عن نفسه ، فهو تعبیر جماعي 
هو تعبیر عن إنفعال عاطفي أو فكري یتخذ العالمیة أسلوبا في التعبیر و تطغى علیه معاني 

، و لكنها ال تخلو من إرهاف الحس الشعب المحروم من الثقافةر بها إبن تشیجة التي السذا
و براءة و عفویة في إطالق المشاعر والصدق یتجلى في رسم الصور للبیئة االجتماعیة 

.3و الفكریة

.المرجع نفسه1
.PDF،ه و خصائصه، كامل مصطفى الشتیبياألدب الشعبي مفهوم2
.ب الشعبي، موقع الكتروني فیسبوك، األدماستر أدب جزائري3



ةـــدمــمقــال

: التراث المستغانمي
المادي إلى نوعین مو كغیره ینقسكما یتعدد و یتنوع التراث لدى مجتمع مستغانم و ه

و الالمادي و هو بمثابة الوجه الحي للفنون في العمران و الصناعات التقلیدیة و الشعر 
. باس و الغناء و الرقصات الشعبیةو الطبخ و اللّ 

: ـ التراث المادي1
: و یتمثل في عدة جوانب نذكر منها

: ا ـ العمارة
مدینة مستغانم نمط معماري ممیز قدیم حیث طغى على أهلها قدیما الثقافة الفرنسیة لدى 
. إبداعا جمیال ) التصمیم( منها تراث معماري متمیز من ناحیة الشكل و الحجم تفاكتسب

: ب ـ المناطق العتیقة و الزوایا و المساجد 
: ـ المناطق العتیقة 1

، مستغانم ، و هي أعتق منطقة فیهاو هي منطقة في وسط مدینة) TIGDITT( تیجدیت 
و محافظة على عاداتها و تقالیدها القدیمة ، فكا األبطال و المجاهدین و الفدائیین و الشهداء 

ا هذا  الفنانین و المطربین خریجي حي تجدیت في فترة االستعمار الفرنسي ، و كذلك إلى یومن
. و غیرها من األحیاء......یبنیار طبانة ، درب ، ب: اء القدیمة التابعة لها و من األحیأیضا

: ـ الزوایا و المساجد2
تتعدد الزوایا بمستغانم من منطقة إلى أخرى ، كزاویة بلحول ، زاویة عالوة ، زاویة بن تكوك ، 

. عبد اهللازاویة سیدي 
. او غیره.... د بدر ، مسجد طبانة مسج: و من المساجد 

. لك الفنون التقلیدیة و التشكیلیةو هنا
: ـ التراث الالمادي2

: و یتمثل في
: أ ـ العادات و التقالید 

م الدینیة سوء في الخطوبة أو الزاوج العربیة الملتزمة باألخالق و القیتمیزت مستغانم بعاداتها 
: الموالد، و األعیاد و المناسباتأو الجنازة و 

الطعم: بمناسبات أخرى ید الفطر و عید األضحى، یحتفلونن عفضال ع:األعیاد
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و بیع مختلف الحلویات مسابقات للخیول و مأكوالت متنوعة،و هي مناسبة تقوم فیها 
. للفقراء، و تكون فیه صدقة التقلیدیةو األلعاب و األثاث 

:عید الربیع
شروبات و الذهاب إلى األولیاء الصالحین و هذا عن طریق تحضیر أشهى المأكوالت و الم

، تلتقي العائالت النساء طبیعیة خالبة و جدا ذو جمال رائعحیث تقع أضرحتهم في مناطق 
. رقص و غناء أغاني شعبیةفقط و یقومونا بجو مبهج من موسیقى و

:عید عشوراء
ت التقلیدیة المأكوالو یطبخونا  أشهى  یحتفل سكان مستغانم بعشوراء ، حیث یصومونا 

. ع بعضها البعض و قضاء سهرة جمیلة، باإلضافة إلى إلتقاء العائالت ممةالقدی
):التسمیة(العقیقة 

باش ، و إقامة صداقات في طقوس یقومنا بها خالل إحتفالهم بالمولود الجدید ، یقومونا بذبح الك
ا القرآن الكریم، و غناء أناشید هم الذین یجودونو(بما یسموه بالُفقارا أو الفقیرات، إحضار المساجد

. )دینیة، مدائح دینیة
: ب ـ التراث الغنائي و الموسیقي 

، القصبة تشتهر مدینة مستغانم بتعدد أنواع الموسیقى و الغناء من أندلوسي و عیساوي 
GASBA )و غیرها....الراي، المدحات، قرقابو )صائد شعریة مغناة بدارجةق  .
: ال و األلغاز الشعبیةایة و األمثج ـ الحك

، یقصوها على أبنائهم و أحفادهم )الجدةالجد و( التي تكون من طرف كبار العائالتو
. من جیل إلى جیل أخرو تنتقل

: د ـ األكالت الشعبیة 
)TERIDE(، الرقاق قلیدیة في مدینة مستغانم من كسكس، و بركوكستتعدد األطباق الت

طبخ مختلف كثیرا عن باقي ، و هذا ال زال إلى یومنا الحالي ، فإن النات الكثیرةالمعج
. المناطق، حیث هو ذات لذة شهیة
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على و هذا األخیر هو موضوع دراستنا فالفصل األول هو بعنوان ماهیة التراث ، حیث یحتوي
ذا ، و على عناصر التراث الشعبي و في الدراسة األخیرة لهمفهوم التراث لغة و اصطالحا

، هل له وظیفة إجتماعیة أي له راث الشعبي بین الراسب و الوظیفةإلى دراسة التالفصل تطرقنا
، فهنالك تمع أو هو مجرد نسخة عن ماضي فقط، حیث إختلفت األراء حول دورهدور في المج
و مجرد ماضي ال ، و هنالك من یقول ال هه دور في بناء الحاضر و المستقبلمن یقول أّن ل

. في الحاضردور له 
من التراث یتجزأ، و الذي هو عنوان األدب الشعبي الذي یعتبر جزءا ال ففي الفصل الثاني

و الذي ینقسم إلى ثالث مباحث دراسیة و هي مفهوم الشعر الملحون مع تحدید رواده و هذا 
ساسیة في تراث یزة أفي األّول ، أّما في الثاني فهو مفهوم األمثال الشعبیة و التي تعتبر رك

مهم ، فهي تعتبر عنصر لثالث فهو مفهوم األغنیة الشعبیةو في األخیر أي ااألدب الشعبي،
.في التراث الشعبي من ناحیة األدب 

مستغانم و في األخیر تخصیص فصل لتحلیل نماذج من األدب الشعبي الالمادي في مدینة
و أخیرا األمثلة ، و شرحها) بةالقص(قصیدة شعبیة) عیساوى(من أغنیة شعبیة و شرحها

. الشعبیة و شرحها



ل ـــدخــمــال

1

تبعد عن العاصمة في اإلدارة اإلقلیمیة الجزائریة ، حیث 27والیة مستغانم هي والیة ال
كلم ، نقع في الجهة 580ب ) المدینة الثانیة في الجزائر ( كلم ، و عن مدینة وهران 350ب

الشمالیة على شاطىء البحر األبیض المتوسط ، و هي إحدى أهم المدن الساحلیة حیث تتمتع 
تقع الوالیة في الشمال الغربي من الجزائر حیث تغطي مساحة قدرها . حي رائع بجمال سیا

والیتي غلیزان : و غلیزان و من الجنوب الیتي شلف : الشرق : یحدها من 2كلم2269
البحر األبیض المتوسط یبلغ : والیتي معسكر و وهران ، الشمال : و معسكر و من الغرب 
بلدیة ، موزعة على 32نسمة ، و تتكون من 800000أكثر من عدد سكان والیة مستغانم

. 1دوائر10
: مناخ والیة مستغانم 

یتأثر مناخ والیة مستغانم بالمناخ شبه القاري ، حیث یكون معتدال شتاء ، و تسّجل معدل 
ملیمتر سنویا فوق المرتفعات و خاصة مرتفعات 400و350سقوط أمطار كمیة تتراوح بین 

مستغانم، و حاسي مماش، عین : یا إلى عشر دوائر و هي تصنف الوالیة إدار . الظهرة
، و كل هذه الدوائر تنحدر منها عدد من النویصي، و ماسرى، و سیدي لخضر، خیر الدین

.  2بلدیة32البلدیات تشكل بمجموعها 
: تاریخ والیة مستغانم 

تد الشواطىء لمسافات طویلة ، كما تكتسي تمتاز المدینة بالمناظر الطبیعیة الّخالبة ، حیث تم
منظرا خالبا ، و یذكر بأن تاریخ نشأة المدینة یعود إلى أراضیها بالخضرة التي تمنح المشاهد 

العصر الروماني، إذ كانت تحمل مسمى كارتینا إلى أّن حّل القرن الحادي عشر و حظیت 
لشهیر خیر الدین بربروس نفوذه باسم موروستاغ ، و بعد ذلك أخضع القائد البحري التركي ا

غیر مسبوق في تاریخها ، إذا أصبحت مرفأ تجاریا 3م ، و ازدهرت ازدهارا1516علیها 
م ، ثم 1700و مركزا للعملیات ، لهذا القائد ، كما خضعت لسیطرة الدولة العثمانیة في عام 

.  4م1962البالد كاملة في عام م إلى أن انتقلت 1832انتقلت تحت الإلنتداب الفرنسي عام 

mosta.dz-www.univتعرف على مدینة مستغانم ، جامعة مستغانم ، 1
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:  اآلتیة و هذا التمهید مفصل في العناوین 
: التاریخ القدیم 

أعاد الرومان بناء المدینة و أعطوها mourstagaبنى الفنیقیون میناء بونیقي اسمُه ُمرستاكا 
ان م ، الموقع یبدو أنه ك260حكم gallienusالینوس في زمن كcartennaاالسم كارتنا 

مأهوال في العصور الوسطى ، منطقة مستغانم كانت موطنا لقبائل زنانة حتى وصول الهاللیین 
في ) 1106ـ 1061( و الرابطین و كانت تحكم المرابطین حیث بنال یوسف بن تاشفین 

م ، برج المحل ، القلعة السابقة لمستغانم من بعده آلت مستغانم إلى الزیانییین من 1082
أبي سعید الجامع المرینیین من فاس ، الذین بنى أحدهم أبو الحسن علي بنتلمسان ، ثم

.1م1341الكبیر في 
: العصور الحدیثة 

م فرضت اسبانیا على سكان مستغانم معاهدة إال أنهم رفضوا قبولها إلى أن جاء 1511في 
أهمیة وهرانتزایدت منذ ذلك الحین ،. طرحوا اإلسبان م  و 1516األتراك العثمانیون قي 

. للمحتلین اإلسبان ) منافسة التقلیدیة لمستغانم آنذاكال(
ساعدهم تنجاد إلى خیر الدین بربروس الذي، وجهوا نداء اسو بعد عدة سنوات من المقاومة

، مستغانم انضوت م1558هزیمة ساحقة باإلسبان في معركة مزغران في أغسطسعلى إلحاق 
. 2حیث قام خیر الدین بربروس بتوسعیها و تقویة تحصیناتهافي الدولة العثمانیة ، 

: االحتالل الفرنسي
بصد الهجمات kouloughlisعدة الكول أوغلي قامت الحامیة التركیة في مدینة الجزائر بمسا

م ، و كانت مستغانم موقعا بحریا 1833و 1832الفرنسیة مرتین على مستغانم في عامي 
م خوفا من 1833وات الفرنسیة على احتالله في هجوم في یولیو حصینا لذا فقد حرصت الق

م بمدینة مستغانم تشكل الفوج األول 1847أن تسقط المدینة في ید األمیر عبد القادر في عام 
، و ذلك بموجب أوامر tuscos، الذین اشتهروا باسم نود الجزائریین في الجیش الفرنسيمن الج

مت المدینة بوصول المستعمرین الذین استوطنوا المناطق ، ثم نbosquetمن القائد بوسكیه 
.المحیطة و طوروا وسائل المواصالت مع المناطق الداخلیة 

mosta.dz-www.univتعرف على مدینة مستغانم ، جامعة مستغانم ، 1
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المدینة العربیة القدیمة ال تزال في الشمال و ذلك في قوس حول المنحنى tijdittتیجدیت 
اسع النطاق إلى ، التي تحتوي على مقابر األولیاء ، التي تحظي بإجالل و المقعر لعین صفرا 

تظهر المدینة مالمح أوروبیة الشمال و الشرق ، على جانبي الوادي المخبأ خلف اإلنشاءات 
، و المطالع الزجزاجیة التي قواس و شوارعها المظللة باألشجارو متوسطیة ، ببیوتها ذات األ

.التي تربط میناء سلمندر و خروبةالمنحدرات العالیة للوصول إلى أعلى الهضبةتتسلق جوانب 
: فن و تراث و تعدد إبداعي ) ....مسك الغنائم(

تتمتع والیة مستغانم بجمال رائع لما تزخر به من مواقع سیاحیة خالبة و مواقع تراثیة و آثار 
كلم ، تمزج بین السیاحة 574متنوعة باإلضافة إلى عشرة شواطىء عذراء تمتد على مسافة 

بین زرقة البحر و خضرة الطبیعة ، ) مسك الغنائم ( لحمویة و الجبلیة ، و تنام الدینیة و ا
تعاقبت علیها الحضارات نظرا لموقعها اإلستراتیجي على ضفاف ثقافیا ، بالتالي أصبحت حیث 

.قبلة للزوار من شتى ربوع الوطن و حتى من خارجه
ف أنواع الموسیقى منها العیساويمختل، و كذا خما ثقافیا من حیث الفن التشكیليتشهد الوالیة ز 

، العصري ، الروك و كل ما یتعلق بالشباب الذین ندلسي، الطرب الشعبي، األالفتاوي، الحوزي
، و لها من الشباب ركة الموسیقیة في مستغانم متأصلةللجیل السابق ، فالحأثبتوا أنهم امتداد 

و هي مدرسة في الفن األندلسي ) النشاطونالف(یة، منها جمعیة و المدارس الموسیق
. 1و الشعبي ، و كذا مدارس و جمعیات أخرى تنشط في شتى المجاالت

: مدینة الثقافة و الفن
أوضح مدیر الثقافة أنه ال تخلو عائلة مستغانمیة من فنان حیث تخرجت أسماء فنیة 

ت في فترة السبعینیات ، مضیفا أنه منذ تعیینه كبیرة من مستغانم ، و الفرق الفنیة الكبیرة ظهر 
و حسب الدراسات األنثروبولوجیة ،فإن األحیاء الشعبیة ،الثقافة لوالیة مستغانمعلى رأس قطاع 

بیة بمدینة مستغانم تقریبا أغل) تجدیت(كثیر من الفنانین ، و حيمن شأنها أن یتخرج منها ال
ن مستغانم كانت و الزالت مصدر إلهام و إبداع ، بالتالي فإالفنانین من هذا الحي الشعبي

، هي لیست مدینة سیاحیة فحسب ، بل لت إلى مدینة الفن و الثقافةألبنائها و زوارها ،حتى تحوّ 

فن وتراث و تعدد إبداعي ، مدیر الثقافة لمستغانم ) ..... مسك الغنائم(ـ مقالة حول 2018أكتوبر 01: الثقافة : المساء 1
www.elmassa.com.المساء ، : یتحدث ل 
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هي تاریخیة هي اآلن تسترجع ماضیها في شهرالتراث ،لما لها من تراث حضاري و إرث ثقافي 
. متراكم منذ ما قبل التاریخ 

جمعیات ل وجودحافظا على قوته بفضطرب األندلوسي، الذي الزال مفهي إحدى قالع ال
ود و تمتلك أیضا مسرحا للهواة یع،إرساء قواعد هذا النوع من الطربأخذت على عاتقها

، حیث هذا الفن خطى خطوات عمالقة بفضل أبطال یتقدمهم ولد ظهورها إلى أوائل الثالتینیات
.د الحلیم، و الجیاللي ولد عباكيعبد الرحمان ك
: معالم مستغانم 

سیاحي احیة التي تعتبر بمثابة نقطة جذبتضم مستغانم عددا من المعالم التاریخیة و السی
مهمة بالنسبة لها ، و من أبرز النقاط أهمیة و أكثرها جذبا هو خط غرینتش بها ، و من أبرز 

: معالم المدینة 
.محمد الكبیر ـ قصر الباي 

.ـ طاحونة خروبة 
.ـ حي طبانة 

.ـ مغّرة الزیتون بن عبد المالك رمضان 
.ـ مسجد سیدي لخضر بن خلوف 

. ـ أسوار مدینة مستغانم 
.1ـ وادي الیهود

) . مدینة مستغانم (م ، مقالة 2016مارس 14، 09:05كتابة إیمان الحیاري ، آ خر تحدیث 1
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التراث لغة و اصطالحا: المبحث األول

:لغة

الورث و االرث و الوارث و التراث واحد "جاء في معجم لسان العرب عن ابن منظور 
.1"و المیراث أصله موراث انقلبت الواو یاء و كسر ما قبلها و التراث أصل التاء فیه واو

مشتقة من مادة ورث و المأثور و التراث التراث في اللغة كلمة : كما عرفه أیضا في قوله

كما حصر الورث و المیراث بالمال 2المیراث و اإلرث هي ألفاظ عربیة مترادفة واردة في اللغة

یرثني و یرث من إل "و اإلرث خاصا بالحسب، كما جاء في سورة مریم على لسان زكریا 

و الحكمة، و في آیة أخرى في لك ورثة النبوة و العلم و یعني ذ3"یعقوب و اجعله ربي رضیا

حیث اقتصر استخدام هذه الكلمة على ما یترك 4"وورث سلیمان داوود" سورة النمل قولة تعالى 

.من مال أو حسب فهي تدل على اإلرث المعنوي كالحسب

.201-199، ص2. 1ابن منظور ، لسان العرب، دار صائر، بیروت لبنان، ط 1

.199نفس المرجع ص  2

.6القرآن الكریم، سورة مریم، آیة  3

.16القرآن الكریم، سورة النمل، آیة  4
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:صطالحاا

تأثیروأثرالتراثمنكغیرهالعربيالتراث" للتراثتعریفهفيالجایريعابدمحمدیقول

التأثیرصالةتطوراختصاصهفيزادوحدیثا،وقدیماالشعوبواألمممنغیرهبحضارات

1"العربیةالحضارةبینوالحضاراتتلك،بینالمباشرالتبادلوالترجمةو

التيالحضاراتبینالتأثیرتلكحصیلةهوالتراثأنهوالمفهومهذامننستخلصهماو

.استمرارهایحفظ

علىالمشتملواألجداد،قبلمنالمتوارثوالثقافيمخزونهوالعربي،فالتراثذلكعلىو"

هذهكانتسواءتقالیدوعاداتمنفیهابماالشعبیة،والحضاریةوالتاریخیة،والدینیةالقیم

أكثربعبارةوالزمنبمرورمكتسبةأومتوارثةأمسطورها،بینمبثوثةأمالتراثفيمدونةالقیم

الذيلإلنسانبالنسبةالمستقبل،روحوالحاضر،روحوالماضيروحهوالتراثإن: وضوحا

2" أفعالهأوأقوالهفيسواءعنه،ابتعدإذاهویتهوشخصیتهتموتویحیا

األجدادطرفمنوصلناالذيلئالهاالكمذلكهوالتراثأننستنتجالمفهومهذاخاللمنو

.أقوالناأوأفعالنافيأكانسواءاآلباءو

.14، ص1992ط، دار البیضاء المغرب، .ت، د.محمد عابد الجابري، التراث و الحضارة، المركز الثقافي، د 1

، 2007سید علي اسماعیل، أثر التراث في المسرح المعاصر، دار قباء للطباعة و النشر و التوزیع، دار المرجان، القاهرة، 2
.40ص
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أنجزتهاالتيالخیراتمجموعهوأمةأيتراثأنالشك" للتراثأخرتعریفأیضانجدكما

ثمةمنوالروحیة،والمادیةالحیاةمجاالتجمیعفيالطویلتاریخهاعبراكتسبتهاأو

تراكمفهوبألوانهاالواحدةاألمةأجیالتلونالتيالشخصیةالذاكرةوالتاریخهوفالتراث

النفسي،والتاریخيوجودهالهابشخصیةاعترفبالوجوداعترفلكنهوالمعارفوالخیرات

جذوربالأمة،تراثبالأمةأننقرأونسمعماكثیرافنحنالعالم،فيموقعهاوبكیانها،و

بنورهاتشعوثمارهالتعطيالحیاةشجرةتغذيالتيهيالجذورألنمستقبل،بالأمةهيبل

1"اإلنسانیةعلى

والدینیةقیمومعتقداتهعناإلنسانبهایعبربواسطتهاالذيالقیمحصیلةالتراثیمثلكما

المجموعةتلكداخلالعالقاتنتیجةهوالتراثأنكماأجداده،عنیتوارثهاالتياإلجتماعیة،

.اإلستمراریضمنوالحضارةیحفظإنتماءبمثابةألنه

للوعيبالنسبةأصبحقدالتراثإن" فیقولآخرتعریفاالجابريیضیفالسیاقهذافيو

الحضوروالخلففيالسلفحضوراإلبن،واألبحضورعلىعنواناالمعاصرالعربي،

الثقافةالوعيفيالحاضرالنفوسفيالحيالمضمون،هوذلك....الحاضرفيالماضي

2"اإلسالمیةالعربیة

.19بوجمعة بوبعیر و آخرون، توظیف التراث في الشعر الجزائري، الحدیث، ص 1

.24محمد عابد الجایري، التراث و الحداثة، ص 2
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فهوالحدیثةلألجیالورثتهاقدیمةالحضاراتناتجهوالتراثأننستنتجالمفهومهذامنو

.الحضارةلهذهاألساسیةركیزةفهوالنفوسفيحاضردائما

ننجزهالذيالثقافيالمنتجوالحاضر،حتىالممتدةالذاكرةهوالتراثإذ" البعضیعرفهكماو

.1"ذاكرةوتراثاالقادمةلألجیالسیكونالیوم

القادمة،لألجیالالسلفخلفهالذيالثقافي،المخزونذلكهوالتراثأنالقولنستطیعهنامن

.البقایاهذهثنایافينحفززلنامانحنوالماضيثقافةبقایاهوالتراثأنمعناه

هوأخرىبعبارةومعنویا،أومادیاسواءللخلفالسلفخلفهماكلالواسعبمعناهالتراثو"

والعلميباإلنتاجیتعلقفیماأمفكري،أوحضاريإنتاجمنتركتهواألمةورثته،ماكل

المعرفةبدءإلىیعودهذاو،مستقبلهاواألمةواقعترسمالتيالحضاریةالصورواألدب،

سجلفیماأماألثریةالمخلفاتفيسواءعهاابأنو التعمیرأسالیبوبأشكالهاوللكتابةاإلنسانیة

.2"الكتابةوثائق

صیرورتهاحركةفيالعربیةالمجتمعاتأبدعتهماكلالعربيالتراثأنالقولیمكنناعلیهو

والقیممنالماضيالقرنفياالستعمارمرحلةبدایةحتىالجاهليالعصرمنذالتاریخیة،

.اآلنلحدمحفوظةتزالالواألخالق

، عمان 1جمال محمد النواصرة، المسرح العربي بین المناهح التراث و قضایا المعاصرة، دار الحامد للنشر و التوزیع، ط1
.216، ص2003األردن

، 1التراث في المسرح الجزائري، دراسة في األشكال و المضامین مكتبة الرشاد للطباعة و النشر و التوزیع، جادریس قرقوة،2
.28، ص2009، الجزائر 2ط
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عنعبارةهوالتراثأنمعناهالسائدةالحضارةداخلالماضيمنوصلناماكلهوالتراثو"

أنآخربمعنيجمعاءاإلنسانیةوردتهالذيالتاریخيوالحضاريوالفكرياإلنتاجمجموعة

.1"بینهافیماتتالقىالحضارات

.بالتراثأسمیناهاثقافةلناأنتجوبینهافیماالحضاراتاحتكاكعنعبارةهوالتراثأنمعناه

تسريالتياألمةروحهوالتراثإذن2للخلفالسلفورثةتركهماكلهو"التراثباختصارو

عماألمةتمیزالتيالثانیةالركیزةواألساسیةالدعامةانه" األجیالوالعصورعبركیانهافي

یشملویمتدإنماومحددینمكانيأوزمنيحدعندبالتراثتقفأنیجوزال...... سواها

فالتراثبالتاليو..... أراضیناعلىترعرعوذاتنامنتبعوشعورناعنعبرماكل

.3إجتماعیةوسیاسةوفلسفةوفناوعلماوأدباولغةالحضاريموروثناهو

طویلة،زمنیةحقبعبریمتد. روحينمطأوشكلالتراثأنالمختلفةاآلراءخاللمنیتضح

للنشاطاتمنالمختلفةالتراكماتجملةمناألسالفواآلباءواألجدادمجموعشارك

.السیاسیةواإلجتماعیةوالثقافیةوالفكریةالتیاراتوالجماعیةوالفردیةاإلنسانیة

علىنغلقأنیعنيالفیهالنظروالكمالالدرجةإلىسموهیعنيالالتراثهذا،علىو

أمتنافياألصالةروحعنالكشفهواألهمألنالتقلید،والتبعیةوالماضينصارعوأنفسنا

، 1998ت، الجزائر .ط، د.حنفي حسین، التراث العربي اإلسالمي، دراسة تاریخیة مقارنة، دیوان المطبوعات الجامعیة، د1
.13ص

.77ت، ص.ط،د.كتورماهو، دار النهضة العربیة للنشر، القاهرة، دالغتیل قوزي، الفلل 2

.65-64، ص2003، مارس 12الربیدي الهادي، تراثنا العربي و أبعاده، مجلة جذور التونسیة، العدد  3



ماهیة التراثالفصل األول                  

11

بالتراثالتمسككانإذاوبالحاضر،التراثفیهایلتحممنفتحةانطالقهتهیئةوالتقدمبغیة

المعاصرالوقتفيالتمسكهذافإناالستعماریة،المحاوالتعلىبالردارتبطعلیهاالحرصو

الموروثذلكهوفالتراثالحضاریة،األصالةوالثقافیةالهویةعلىالمحافظةنحویتجه

هيوالحیاةنمطوعلوموفنونوتقالیدوعاداتمناألجیالعبرالمتداولالحضاري

التراثوالتاریخيالتراثوالطبیعيالتراثمنمتعددةأنواعالتراثوالمجتمع،قیمممثل

.الفنيواألدبيوالثقافيالتراثوالعمراني



ماهیة التراثالفصل األول                  

12

الشعبيالتراثعناصر: الثانيالمبحث

التراثیةبالمادةالثریةمضامینهفيالمتنوعةوالمختلفةبعناصرهغنيالشعبيالتراثإن

:عناصرأربعةإلىبدورهیصنفوموضوعاتها،و

مجتمعهداخلالفردیتقلدهاالتيالسلوكیةالتربیةوالثقافةجوانبأهممن": الشعبیةالمعتقدات

العسرلمنفإنهاألمرمنیكونومنهاالخارجي،للعالمتصویرهوللحیاةفلسفةتتشكلمنهاو

تلقنالإذالناس،صدورفيمخبأةلكونهانظرامجتمعأيمعتقداتبجمیعاإلحاطةالعسیر

الشعبيالخیالفیهایلعببصورةتتشكلوأصحابهاصدورفيتختمرالكنهو،اآلخرینمن

.1خاصاطابعالیعطیهادوره

خاصةوةالمختلفاإلسالمیةالمذاهبخلفتهماواالستعماربفضلوالمعتقداتهذهأنغیر

سماتهامنكثیراالمعتقداتهذهفقدتحیثآثارمنالصوفيوالشعبيالمذهبینمنها

تمدالصیاغتهافيجدیدةأشكاالماالحدإلىجعلتهاأخرىمواصفاتأكسبتهاالرئیسیة،

.لهااألولاألصلإلىبصلة

السحر- األولیاء: هيأساسیةموضوعاتفيالعربیةالشعبیةالمعتقداتتصنفأنیمكنو"

العفاریت-الشعبيالطب-الطبیعةفوقالكائنات-العامإلىالنظرة-الروح- األحالم-

.2"الجانو

.121، ص1971، 1أحمد رشدي صالح، األدب الشعبي، مكتبة النهضة المصریة،ـ القاهرة، ط 1

.153، ص1996التراث في المسرح سعد اهللا و نوس، الجامعة األردنیة، األردنحسن علي المحلف، توظیف  2
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أساسیةظاهرةالعادةوةالفلكلوریالدراساتفيواسعباهتمامحظیتالتيو: الشعبیةالعادات

اإلجتماعي،الوجودحقائقمنأصلیةحقیقةهيواإلنسانیة،اإلجتماعیةالحیاةظواهرمن

العاداتوالمتقدمةوالبدائیةالشعوبعندالمهمةاإلجتماعیةالوظائفمنكثیرتؤدي

تتجدددائمتغییرلعملیةتتعرضألنهاالمعنى،منخالیةاألحیانبعضفيلناتبدو" الشعبیة

تؤديالمجتمعحیاةأطوارمنطوركلفيهيواستمرارها،واإلجتماعیة،الحیاةبتجدد

.1"ملحةحاجاتتشبعووظیفة

إلیهانظرناإذاإالعادالوكامالفهماالواسعبمعناهاالشعبیة،العاداتفهمبإمكانلیس

.معیناموقفاالواقعيالعالممنیتخذإجتماعيإنسانيالواقععنتعبیرابوصفها

یحسملمالشعبيالتراثمیدانداخلالشعبیةبالفنونالمقصودتحدیدإن: الشعبیةالفنون

أنیجبالتيالفنیة،األعماللتحدیدعلميجهدمنفیهیبذلمماالرغمعلىبعد،نهائیا

بالفنونسميمامنهاتسمیاتبعدةالفنهذاسميقدواالهتمام،دائرةرالفلكلو دارسیدخلها

لهتمیزاالدارجبالفنلقبوالرسمیة،الفنونعنبعدهاوباألهالي،اتصالهاإلىنسبةاألهلیة

بالتعبیراإلنسانیةالجماعةخاطرةعنالشعبيالفنیفیضإذالحضري،المثقفالفنعن

الشعبيبالفنسميوخاماته،وبالریفالرتباطهالریفيالفنخانةضمنصنفو،التلقائي

.2الشعبيللفناإلیحاءواإللهاممصدرالشعبیةالحیاةوالشعب،ولیدألنه

.153حسن علي المخلف، توظیف التراث في مسرح سعد اهللا و نوس، ص 1

، مطبعة االنتصار، 1ینظر حسین عبد الحمید أحمد رشوان، الفلكلور و الفنون الشعبیة، المكتب الجامعي الحدیث، ط2
.107-106، ص1993اإلسكندریة 
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جیل،بعدجیالالمتوارثبالفعلالمتداولالعریقالتلقائيالقولفنهو: الشعبياألدب

ماتفسیرمحاولوالمكتوبةأوالمسموعةالكلمةوالقولكونالتقالید،وبالعاداتالمرتبطو

".المختلفةالتراثالموادمناألكبرالحیزتشغلتفاصیلمنعلیهاشتمل

السائرةاألقوالوالشعروالحكایةوالخرافةواألسطورةفهيالشعبياألدبأنواعأما"

الممارساتوالعاداتوالرقصالموسیقى،والسحریةاألقوالواأللغازواألمثالو

.1"الفنیةالمهاراتو

مغنىشعرمنالنشروسائلأذاعتهالذيالتقلیديعامیتهاأدبهوأمةأليالشعبياألدبو

مطبوعا،أممكتوباأمشفهیاأكانسواءالعامیة،أدبأیضاهووسینماوإذاعة،ومسرحو

.معروفةأمالمؤلفمجهولأكانسواءو

.109س، ص.حسن عبد الحمید أحمد رشوان، الفلكلور و الفنون الشعبیة، م 1
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الوظیفةوالراسببینالشعبيالتراث: الثالثالمبحث

الماضي،تجربةوانجازهوأوالماضي،العتیقهوالعامةداللتهفيالشعبيالتراثكانإذا

لماذاو؟الحاضرمجتمعاتمنیفعلهالذيفماأنیة،غیرمكانیةوزمنیةسباقاتخالصةأو

أنهأمالحاضر؟دیكورمنجزءاتشكلخاصنوعمنعادیاتهوهلبها؟التواجدفيیستمر

فيتجلیاتلهأنأمالقدیم؟الوجهعلىالمحافظةمعباستمرارنفسهاإنتاجتعیدحیةظاهرة

هوأمجامدثقافيراسبالشعبيالتراثهلأخربمعنىإدراكها؟علىنقدرلمالجمعیةذات

یعتبرمنفهناكاآلراءانقسمتهذاإزاءوالمجتمع؟ماضيوظیفةیؤديحيثقافيعنصر

علىیقفمنهناكوشكلي،حضورسوىلیسحضورهأنوثقافيراسبالشعبيالتراث

.الشعبيالتراثوظائفأولوظیفةیؤصلاألخرىالعدوة

الراسبهوومهممفهومعندأوالسنقف،الرأیینبینالجدالاالستعراضنحوالمضيقبلو

إلىالجدلذلكیعودحیثنسیباطویلأمدمنذحاداجدالالمفهومهذاأثارفلقدالثقافي

.أساساالوظیفینمنمناهضیهاوالتطوریةالمدرسة

مورجانوMclenanماكلنیانMainمینأمثالاألوائلالتطورینعندالراسبفكرةبدأتلقد

Morgenالماضي،منكمخلفاتالتقالیدأوالعاداتبعضاستمرارعندهمالرواسبتعنيو

والسلوكاألنماطوالعادات،واألفكاروالذهنیةالعملیاتهيالرواسبأنفیرىنایلورأما

الالتيواألوقاتمنالوقتفيالمجتمعفيسائدةكانتالتيالقدیمةالمعتقداتواآلراء،

تختلفجدیدةحالةإلىالقدیمةالحالةمنانتقالهبعدبهایتمسكوعلیها،محافظالمجتمعیزال
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ظهورإلىاألصلفيأدتالتياألولىالحالةفيعلیهكانتعمااإلختالفكلالظروففیها

،1معناهاولوظیفتهافقدانهاهویمیزهاماأهموالعادات،والمعتقداتواألفكارتلك

الراسبمفهومخلصألنهM.hodgenهودجنمارجریتنظرفيمهماالتعریفهذایعتبرو

هيوالبدائیینعنالقدیمةالنظمبناءإلعادةاستخدمواالذینالقدامىبینالتطورشوائبمن

.الحقافیهاالتفصیلعلىستأتيالتيالخالفیةالنقطة

یضطلعثقافيعنصرأنهأمثقافيراسبالشعبيالتراثكانإذاماحولالجدلإلىبالعودة

وظیفةتؤديكانتمتحجرةثقافیةعناصرالرواسبأنالتطوریینیرىالمجتمع،فيبوظیفة

التطورمسیرةعلىللتعرفتوظیفهایمكنأنهإالكذلكلیستاآلنلكنهامازمنماضي

ستیرنوJacobsجاكوبسمنكلیقولحیثلتؤدیهالهاوظیفةالوباقیةفهياإلنساني

Stern"یرىو2"اإلطالقعلىوظیفةدونأوضئیلةبوظیفةمستبقاةثقافیةسمةالرواسب

تدفقبسببذلكوضمنياإلجتماعیةالحیاةفيالتراثتأثیرانتهاءأناالتجاههذاأصحاب

منكبیربقدرتتسمبالماضيا عالقتنأنكما...... شیلزیقولهذافيوالحیاتیةالتغیرات

المعتقدأوالتنظیمأوممارسةإلىزوهاغتالتيالمعیاریةالقوةإنحقیقةالالتجانس،والتناقض

انطفأتقدأنهاحقیقیةالقولیمكنبلالخفوتوالضعفمنكبیرامبلغابلغتقدالماضيمن

التنظیمأوالممارسةأوالمعتقدتقلیدیةأننجدثممنوفكریةنظروجهةأوكموقفعلیه

كامل عبد المالك، ثقافة التنمیة دراسة في أثر الرواسب الثقافیة على التنمیة المستدامة، دار مص المحروسة، القاهرة، 1
.17، ص2008

، وزارة الثقافة و 1984، 12و 11عبد المجید لطفي، التراث الشعبي هل هو شيء منعزل، مجلة التراث الشعبي، العددان 2
.19اإلعالم، العراق، ص
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أوالفاعلیةصفاتالمعروضةبدلتهاعنتخلعالتيالحججطویالتقاومأنتستطیعالالمعین

.1تقدمیةأوالعصریةأوالمالئمةأوالعقالنیة

بصفةالتراثحنطتالتيالمعاصرةالفردیةبالنزعةیتعلقالذيذلكتقدم،مایدعمآخرطرح

وجهعلى(الماضيالمعاییرومعارفوالمعتقداتفيمتجسدا) الشعبيالتراثوعامة

هيووظیفیا،الجعلتهوالتقاعدعلىالشعبيالتراثالفردیةهذهأحالتلقد. الخصوص

منیحدالفردیحتويالذيالمشتركالجماعيیمثلالشعبيالتراثأنمنطلقمنذلكفعلت

فيالجاهزصناعةیمارسأنهبلالمعتقداتوالعالقاتفيوالمواقففيقناعاتهوخیاراته

تتطابقجاهزةبقوالبالفردیزودالذيمثالالشعبيالمثلفيالحالهوكمااألحیانمنكثیر

.زمكانیامختلفةتجربةأنهامعالحاضرموقفهمعكذلكأنهایبدوأو

تقلصوالشعبيالتراثانحصرالعصرروحوالفردیةقبیلمنقناعاتوبلثقلتحتإذن

علىلنتفرجخاللهامننطل فیهاحیاةالرسوبیةمادةاستحالوالالوظیفةدرجةإلىحضوره

یتموالتراثجدرانبتجاوزإالذاتهاتحققالالذاتأنترىالفردیةفالنزعةالقدیمةالحیاةنمط

خبراتفينفسهاعنتعبرأنوالسطحعلىتظهرأنالداخلیةللدوافعالسماحطریقعن"ذلك

و،اإلهتمامالهامشعلىالشعبيالتراثیصبحأنلهذاالمنطقیةالنتیجةو2"المختلفةالحیاة

اإلستحابوالحسیةبالمتحاإلحساستزایدیسبببالحاضراإلهتمامزیادةهذاإلىیضاف

مجموعة من أساتذة الجامعات، التراث و التغییر االجتماعي الكتاب األول، اإلطار النظري و القراءات التأسیسیة، مركز 1
.134، ص2002ات جامعیة القاهرة البحوث و الدراس

.151المرجع نفسه، ص 2
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لوسائلالكبیرتوسعوالتعلیمانتشارخاللممتحققالذيالمعاصرةاألحداثلتفاصیلالوافر

.1اإلعالم

معنىالشعبيالتراثفيترىوتناقضهأخرىعلمیةأراءتبرزالسابقالطرحمقابلفي

مجموعةالطرحهذافيیمثلالثقافیة،واإلجتماعیةالحیاةعلىتأثیرهووجوده،یمارسدینامي

الثقافيالراسبمفهومعلىاعترضالذيMalinovskiمالینوفسكيبینهممنالعلماءمن

الثقافیةالرواسب"یقولالوظیفیةنزعتهتأثیرتحتودقیق،غیروعلميغیرأنهرأىوأصال

.2"جدیدةوظیفةوجدیدمعنىاكتسبتألنها

المجتمعفيالدراسةوالبحثعلىموقوفالوظیفةهذهعمالكشففإنمالینوفسكيحسبو

لنقدتعرضهذاكانإنوبوضوحالوظائفأوالوظیفةتلكستتجلىفقطئذعندفیهالمتواجد

حسبفهو)وظیفةیلعبأنالبدموجودبناءكل(مفادهالذيالرئیسفرضهبخصوصشدید

عندماأنهعلىینصاإلجتماعیةالظواهرفقانونعلیهمبرهنغیرألنهعلميغیرمنتقدیه

التيالكلیةووظیفتهالوجودهاالكافيالسببتبرزأنیجبإجتماعیةظاهرةإیضاحفينشرع

الالتيالعناصربعضوجودعنلیتساءلالوظیفیةمیولهرغملیبتونرالفیقفهناوتنجزها

مجردالشعبيالتراثكانإذا: الرأيهذاأهلیتساءلووظیفة،الوالثقافةفيلهاداللة

إنهمالوجود؟فيیستمرلماذاالثقافیةواإلجتماعیةالحیاةمجریاتفيلهاتأثیرالفارغةفرقعة

التراثوظائفتحدیدوتعدیدنحومباشرةینطلقونعندماالسؤالهذاعلىاإلجابةیختصرون

.152المرجع السابق، ص 1

.20كامل عبد المالك، المرجع السابق، ص 2
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باسكومولیامأمثالالشعبيالتراثواألنثروبولوجیاعلماءأعمالمنالمستقاةالشعبي

W.bascomالمحتوىمنمستمدةالوظائفتلكأولىبندكتروثومالینوفسكيو

إجتماعیةمواقفوعالقاتمنللناسالیومیةالحیاةفيموقعهوالشعبيللتراثاإلجتماعي

یشاركهموالناسمنمجموعةالحكایةالراويیشدالمثالسبیلعلىالشعبیةالحكایةففي

فرصةالموقففیكونالبعض،بعضهمبینفیماوبینهموبینهاالندماجمنحالةتتحققو

یصاحببلفقطاالستماعیحققالالراويحولاإلجتماعإنثمالعالئقي،االمتزاجمنلحالة

منالحكایةهتحملماإلىباإلضافةالنقاشوكاإللتقاءاإلجتماعیةالغاباتمنمجموعةذلك

آلیةعبربارزبدورالشعبيالمثلیضطلعكماالسائد،القیميالنسقالغالبفيتعضدقیم

إالخاصموقففيبهیستشهدكانإنوفهولموقفوفقاالشعبيیمارسهاالتياإلستحضار

منالجماعيالموقفلمعرفةوسیلة"هذایمثلالمثلوجماعیا،موقفایمثل-المثلأي-أنه

طبیعةبكشفكفیلةهيوالمتواصلةالزمنأحقابخاللالمجتمعواجهتالتيالقضایا

األحداثوالحقائقكشفوسائلمنوسیلةستكونأنهاإلىإضافةالموقفهذانوعیةو

تكشففبواسطتهاالحكمتقتضيمواقفیواجهونهموالمجتمعألفرادالتصوراتوالتاریخیة

.1"المجتمعخفایا

مامجتمعأوثقافةأفرادبعضیمارسویلتصقعندماتثبیتيبدورالشعبيالتراثیقومو

بذلكفهمحیاتهمتحكمالتيالنظممنمجموعةیطبقونو،الطقوسوالشعائرمنمجموعة

.28فاروق أحمد مصطفى عرفت الهشماوي، ص 1
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ترتبطواستمرارها،وتمیزهاوروحهاالجماعیةالممارسةعبریكسبونهاوالثقافةهذهیثبتون

:          سوسیولوجیاعنهیعبرالذيالتكاملتحقیقوظیفةهيوأخرىوظیفةالوظیفة،بهذه

األنثروبولوجيكتاباتفيبوضوحنفسهاعنتكشفالتيالوظیفةهذه"اإلجتماعيالتضامن"

تحقیقعلىالمختلفةالشعبيالتراثعناصرتعملالغالبففي" براونكلیفراد"اإلنجلیزي

جمیعهاوالتوقعاتوالسلوكاتوالتصوراتفيالتناسقمنحدالمجتمعتحفظعقلیةوحدة

المجتمع؟یستمرلماذاالشهیرالسؤالعلىاإلجابةفيیسهم

تلكأوالمتعلمةغیرالمجتمعاتفيباألخصجداحیویةأخرىبوظیفةالشعبيالتراثیقومو

أناألنثروبولوجیاالدراساتأثبتتلقدالتعلیموظیفةهيوالمتعلمین،عددفیهایقلالتي

یضیفو1تاریخیةحقیقةبوصفهاإلیهاینظرمعارفوخیراتتحتويالشعبيالتراثعناصر

للمعاییر-الشعبيالتراثأي-وضعههيوأخرىوظیفةالوظائفهذهكلإلى" باسكوم"

العلمیةبالمستویاتمدهموالكبارمعاقبةأومكافأة،والصغارتلقینفيتسهمالتيالخلفیة

بمكانالصعوبةمنأنهیرىزیدأبوأحمدكانإنوالمختلفةالمصاعبلیواجهواالمنطقیةو

أنمنطلقمنمكوناتهبكلالمجتمعدراسةیستوجبذلكألنالشعبيالتراثوظائفتحدید

بمعنىاإلجتماعیةاألنساقمختلففيمبثوثةبلمستقلةوحدةلتشكلتتكوكبالالعناصرهذه

.الشعبيالتراثیؤدیهاالتيالوظائفعلىللوقوفككلاإلجتماعيبناءدراسةیجبآخر

.المرجع السابق 1
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روادهوالملحونتعریف: األولالمبحث

الحسو،اإلنسانيبالوجدانتنبضالتيالعریقةبكنوزهالثقافيتراثنایزخر: الملحون

كنزمنهننهلوشخصیتناخاللهمننكونتراثوهویتهامنجزءعنتعبروالحضاري

كونهالتاریخ،روحالشعبياألدبیعتبروالكنوز،تلكمنجزءالملحونقصائدلعلوذواتنا،

بینأنفسنانجدو،أمجادهموأبطالأحداثیؤرخواألمةومعینالمجتمعاآلمالعنهیعبر

بأوجهحافلالحاضرضوءعلىمستقبالنبنيحتىالعبرمنهنستخلصماضيأحضان

.1فنیةوتاریخیةوإجتماعیة

ثقافةإلىیرمزانإیقاعوموسیقىوجهةمنشعرفهيرائعامزدوجافناالملحونقصائدتعتبر

أكانسواءجمیعهاالمجتمعجوانبعنالملحونقصائدتعبرإذأخرىجهةمنأصیلةوفنیة

الدینمنهانذكرتیماتثنایاهافيغنیة،عربیةحلةفيأبیاتهافتأتيمغاربیاأمجزائریا

.....المنفىوالخمروالحبو

زمنفيتسمیاتهاتعددتأنبعدبالملحونالیومیعرفالذيذلكالشعرمنالنوعبهذانقصدو

أو" باللهجةعربيشعر" أو"  بيعالشعربيشعر" نحوعلىأصحابهقبلمناألزمنةمن

".مغاربيزجل" 

.109س، ص.حسین عبد الحمید أحمد رشوان، الفلكلور و الفنون الشعبیة، م 1
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تطلعاتفیهتبرزوأمةعبقریةفیهتتجلىمادي،غیروملموسغیرتراثالملحونیعتبر

هذاعلىالحفاظیحتاجوالطویلالزمنعبرالمغاربيالمجتمعروحطموحوأمالهوشعب

الحیاةلبعثجدیدامنطلقاإنماوالغایة،هيتعدالنتیجةإلىللوصولكبیرةجهودإلىالتراث

.1الثقافیةالتبعیةعلىالقضاءأجلمناإلستمراریةوبالطاقةمدهوتراثنافي

تراثناحكایاتوتاریخنامنالكثیرعلىخاللهامنتتعرف،إجتماعیةذاكرةإذنفالملحون

ذاكرتنافيتعیشجمیلراقكالمیصنعهاغنیةحكایاتمغاربي،مجتمعبوجدانالمرتبطة

یخاطبفهوشعرأنهبماو. خاصذوقوصبغةذاتألحانوموسیقىشكلفيالجماعیة

منطقیةقضایاالشاعریتناولحیثالشعري،مضمونهبفضلكوامنهیحركوالبشريالوجدان

المنطلقهذامنالملحونیستحقو. 2اإلنسانيبالوجدانعاطفیةبألوانفیلونهاإجتماعیةأو

وعامة،المغاربيالشعبيبالشعرالفائقةالعنایةتجدرهناومتمیزة،ورائدةمنزلهیتبرأأن

الملحونمنقصیدةكلضیاعأنالقولالغلومنلیسوشتى،ألسبابخاصةالجزائري

بیننشرهوفنیاته،معرفةوبدراستهملزمونفنحنلهذاو3تراثنامنلجزءاضمحالالیشكل

حقیقیةإجتماعیةثقافةترسیخفيمناإسهاماذلكو،الشعبیةالثقافةلتعزیزالطبقاتمختلف

.أصلیتینهویةوشخصیةتبرزها

1 DELLAI Ahmed, Chansons de la casbah, alger, ENAG 2006, p9.
.1، ص1975، الجزائر 1ینظر الحفناوي أمقران، الموشحات و األزجال، الشركة الوطنیة للنشر و التوزیع، جزء 2

.3، ص1975الشعر الملحون الجزائري، الشركة الوطنیة لنشر و توزیع، الجزائر: ینظر أحمد طاهر 3
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فيعبقریتهاحالءمننتمكنحتىبالدقةماإلتساعلىبالملحونالخاصةالمالمحتحدیدیحیلنا

تحددالتيالمقاییسكونمناعتباراذاتهحدفيبالفردتتصلالتيالمشاعرعنالتعبیر

.1أساسیةكسمةالشفویةعلىمعظمهاترتكزالملحونالشعر

اللغةلغتهخالفتعربيشعرفالملحونلهذاتخصه،بلالفصیحتنفيالرائعةشفویةلكنهاو

الفصحىمستوى: اللغةمنبمستویینیرتبطفهوالمعجمأوالصرفأواإلعرابفيالفصحى

فيكانتإذاإالوافیةبصفةتتمأنیمكنالالملحوندراسةفإنلذاالعامیةمستوىو،

.2معاإیطاریهما

:رواده

حمادةالشیخ

تادلسعینالجیالليالشیخ

خلوفبنلخضرسیديالشاعر

المجدوبالرحمانعبدالشاعر

.16المرجع السابق، ص 1

.21، ص2007اآلفاق، الجزائرمصطفى حركات، الهادي إلى أوزان الشعر الشعبي، 2
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الشعبيالمثلتعریف: الثانيالمبحث

منمأخوذالمثل" بقولهالمثلالمبردعرففقدشعبيومثل: لفظتینمنالشعبيالمثلیتكون

بینمثل" فقولهمالتشبیه،فیهاألصلوباألولالثانيحالبهیشبهسائرقولهووالمثال

بفعالهأشبهأيفالنمنأمثلفالنو. المنتصبةالصورةأشبهمعناه" انتصبإذایدیه

.1"الفضل

شأنههووالرأسشعبالشعبو" منظورابنیقول" شعب" كلمةمممشتقة" شعبي"كلمةو

العظیمالحيقیلوالعظمى،القبیلةالشعبو. قبائلأربعالرأسفيوقبائله،یضمالذي

ابنحكىوالقبائلأوالشعبوشعوبالجمعونفسهاالقبیلةهوقیلوالقبیلةمنیتشعب

".الفخذثمالعصارة،ثمالعمارة،ثمالفصیلة،ثمالقبیلة،منأكبرالشعب" أبیهعنالكلبى

منمدلولهایختلفوتعقیدا،األلفاظأكثرمنالشعبكلمةأنفاعتبرسعیديمحمدعنأما

الشعبويیرغوالشعبوي،رغیالشعبيأن" 2ذلكفيیقولآلخرباحثمنو،آلخرمیدان

اتصفتممارسةأيومضمونه،أوشكلهفيإمابالشعبوثیقااتصاالاتصلمافالشعبي،

ت، .، د2، منشورات دار مكتبة الحیاة، بیروت لبنان، ط1المیداني أبو الفضل أحمد بن محمد الیسابوري، مجمع األمثال، مح
.12ص 1

.2270- 2269ابن منظور، لسان العرب، ص 2
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" شعب" كلمةأنلنایتضحهذاو1"للشعبملكأنهاأوالشعبإنتاجمنأنهاتعنيبالشعبیة

.فیهماالمجتمعتضم

عصارةوأقوالهمصفوةوالسابقةاألجیالوالشعوبكافةإنتاجباعتبارهالشعبيالمثلو

مختلفةتعاریفإعطاءوبدراستهالباحثینمنالعدیداهتمفقداإلنساني،التاریخعبرأفكارهم

أكثرأوجملةعنعبارةالمثل" یقولالشیخبنالتلياألستاذتعریفهوتعریفأولوله

الوحكایة،أولقصةتقطیرالشعبيالمثل.... الموعظةوالحكمةتستهدفوالسجعتعتمد

.2مضمونهاعنالمثلیعبرالتيالحكایةأوالقصةمعرفةبعدإالمعرفتهیمكن

أنیمكنالولها،كملخصاعتبرهوبالقصةالشعبيالمثلتعریفربطالشیخبنفالتلي

رشديأحمداألستاذأماعنهاانبثقالتيقصتهمعرفةخاللمنإالالمثلیقصدهماتعرف

..... یقولهبالغتهموالفالحینعبقریةعلىالنماذجأكملمنالشعبيالمثلیعتبرفإنهصالح

الفالحینعبقریةعلىداللةالنماذجأكملمنكریونو لالفیعتبرهاللغزوكالمثلبعضهاو

3"بالغتهمو

تقدیمهفيالشیبيرضامحمدالشیختعریفلناتنقلالشعبيللمثلتعریفهافيابراهیمنبیلةأما
قومكلفياألمثال" رضامحمداألستاذیقولالحنفيجاللللشیخالبغدادیةاألمثاللكتاب

المفصل،التطبیقو،المحزإصابةعلىتدلأقوالهيوخبرتهممحصولوتجاربهمخالصة
الكالممنغیرهعنیتمیزالشرودالمثلفإنالمبنىناحیةمنأماالمعنىناحیةمنهذا

. 9ت، ص.ط، د.ة، بن عنكون، الجزائر، دالسعیدي محمد، األدب الشعبي بین النظریة و التطبیق، دیوان المطبةعات الجامعی
1

.155، ص1990ط، .التلي بن شیخ، منطلقات التفكیر في األدب الشعبي الجزائري، المؤسسة الوطنیة للكتاب، الجزائر، د 2

.5، ص1956، أبریل 1، دار للطباعة و النشر، ط2أحمد الرشیدي صالح، فنون األدب الشعبي، ج 3
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الخیال،والوهمعنكلهالبعدبعیدةواقعیةحقائقوالبالغةجمالوالكنایةلطفوباإلیجاز
.1الشعریةاألقاویلعناألمثالتتمیزهنامنو

یمتازاألدبأنواعمننوعالشعبيالمثل" بقولهالشعبيالمثلعرففلقدأمینأحمداألستاذأما
األمممنأمةمنهتخلواتكادالوالكنایةوجودالتشبیه،لطفوالمعنى،حسنواللفظبإیجاز

.2"الشعبطبقاتكلمنتنبعأنهااألمثالمزیةو

الشعبیةاألمثالو"اإلبداعیةوالتراثیةبالمادةالغنيالشعبياألدبمنجزءالشعبیةاألمثالو
والحضاریةبالقیم،زاخرمجالأیضاهيواإلبداعیة،ضروبهمنضربواألدب،منجزء

.3"للشعوباإلجتماعیة

یقولزغبأحمداألستاذمثلالشعبيللمثلتعریفإعطاءفيكبیرةصعوبةوجدمنهناكو
الشعبیةالطبقاتكاملمصدرهتجربة،خالصةعنیعبروجیزقولالمثل" للمثلتعریفهفي

".العاديالتواصللغة. علیرقىوتعلیميطابعلهالتشبیهجودةوالكتابةبحسنیتمیز

خصائصلهالشعوبتجاربلخالصةحاملوجیزقولبأنهالشعبيللمثلینظرالتعریففهذا
. ةالیومیالحیاةلغةعنترقىخاصةلغةلهوتعلیميهدفهغیره،عنتمیزه

الجنسهذاأنعلىتتفقفكلماتعددتوالشعبيالمثلحولالتعاریفاختلفتفمهماعلیهو
.لآلخرینتجاربهانقلیحاولوالشعوبمختلفعنیعبراألدبي

الشیخ جالل الحنفي، األمثال البغدادیة، نقال عن نبیلة ابراهیم، أشكال التعبیر في األدب الشعبي، مكتبة دار غریب للطباعة 1
.144ت، ص.ط، د.القاهرة، د

،1953ط، .أحمد أمین، قاموس العادات و التقالید و المعاییر الصمریة، مطبعة لحریة للتألیف و الترجمة و النشر، القاهرة، د
.61ص 2

.64، ص2008ط، .بولریاح عثماني، دراسات نقدیة في األدب الشعبي، عن وزارة الثقافة، د 3
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تعریف األغنیة الشعبیة: المبحث الثالث

.       األغنیة الشعبیة ركنا من أركان ثقافتنا و صفحة تعكس جانبا من عاداتنا و تقالیدناتعد 

و األغنیة الشعبیة تختلف عن غیرها من سائر األشكال التعبیر الشفهي في كونها تؤدي عن 

.طریق الكلمة و اللحن معا، عن طریق الكلمة وحدها

ن، شق یختص بالكلمة و شق یختص باللحن و من ثم كان البحث في األغنیة الشعبیة ذو شقی

.و الموسیقى

أما الشق الموسیقي فینبغي أن یكون البحث فیه من اختصاص المختصین في الموسیقى بصفة 

.عامة، و الموسیقى الشعبیة بصفة خاصة

.1"أما الجانب الكالمي فیدخل في إختصاص أصحاب الدراسات الفلكلوریة و اإلجتماعیة"

فهم األغنیة الشعبیة الغایة الرئیسیة للباحثین في التراث الشعبي و یعتبر و قد ظل البحث ل

.تعریفها لغزا حضاریا ألنه من الصعب الوصول إلى تعریف علمي دقیق

فكم من باحث كرس وقتا طویال من أجل البحث عن تعریف كامل لألغنیة الشعبیة لكنه لم 

.یجده، و بقي عاجزا عن إعطاء تعریف شامل لها

.265،ط، ص1981نبیلة ایراهیم، أشكال التعبیر في األدب الشعبي، دار المعارف القاهرة،  1
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من الباحثین الذین كرسوا جهودهم لدراسة األدب الشعبي بصفة عامة و األغنیة الشعبیة و 

قصیدة شعریة ملحنة "الذي یعرف األغنیة الشعبیة بأنها ) الكسندر هجرتي كراب(بصفة خاصة 

1"مجهولة المؤلف كانت تشیع بین األمیین في األزمنة الماضیة و ما تزال حیة في اإلستعمال

ه هذا یذهب إلى ما ذهبت إلیه الرومانسیة التي اعتبرت أن أي أغنیة یفترض أن و هو بتعریف

عدم نسبة األغنیة إلى المؤلف معین على ".... تكون مجهولة المؤلف ألنها من صنع الشعب

.2"خلقها التلقائي من قبل جماعة سریة دونها فردیة أو وعي

مجهولة المؤلف قد وقعوا في أسر التغیرات لكن هذه التغیرات غیر دقیقة، ألن الذین أكدوا على 

.المثالیة التي طرحتها النظریات البرجوازیة و الرومانسیة حول الفن الشعبي

أن النشید القومي " فصاحب التعریف األول نراه في موضع آخر یناقض نفسه حین یقول 

.3"اإلنجلیزي مجهول المؤلف و مع ذلك فإن ال أحد یفكر في تصنیفه كأغنیة شعبیة

و قد تتعرض األغنیة الشعبیة خالل مسیرتها من لسان إلى لسان، و من منطقة إلى منطقة 

لتعدیالت، و إضافات، و تغیرات كلیة أو جزئیة، یتسنى خاللها إسم المؤلف، إذا أن كل أغنیة 

ؤسسة التألیف و النشر، دار أكسندر هجرتي كراب، علم الفلكلور، ترجمة أحمد الراشدي صالح، وزارة الثقافة المضریة، م1
.299، ص1967الكاتب، القاهرة، 

.299ارنولد هاوزر، فلسفة تاریخ الفن، ترجمة رمزي عبدة، ص 2

.اسكندر هجرني كراب، مرجع سابق 3
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الموهیة تعتبر فردیة و لكنها اإلهتمامات الروحیة و مضمونة الخبرة ذات " لها مؤلف واحد ألن 

.1"فة مشتركة بین الجمیعص

و یفسر هذا القول أحمد صالح رشدي عندما یتحدث عن جماعة األدب الشعبي التي تعد 

إن العمل األدبي مجهول المؤلف ألن دور الفرد حقه في أن "األغنیة الشعبیة جزءا منه فیقول 

الجماعة و جریا ینسب إلى نفسه ما یبدع بل ألن العمل األدبي الشعبي یستوفي أثرا فنیا یتوافق

مع عرفهم من حیث موضوعه و شكله، و ألنه ال یتخذ شكله النهائي قبلها یصل جمهوره شأن 

. 2"األدب المدون و أدب الفصحى بل یتم الشكل األخیر من خالل اإلستعمال و المتداول

.299ارنولد هاوزر، فلسفة تاریخ الفن، ترجمة رمزي عبدة، ص 1

.21- 16ص، دار المعارف، مصر، 3أحمد صالح راشدي، األدب الشعبي، ط 2
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ا*  شرح و املستغانمية غنية : نموذج

ا م أنواع عّدة إ نوع ت شعبية أغنية املستغانمية الراي:  غنية ،و ،القصبة ساوى و....الع ، ا غ و

القصبة و ساوى الع أغنية أخذنا كنموذج

ساوى :1الع

العرصاوي*  الرحمان ما: عبد يال خيا ال

برّ * نار بال وي ي الكبدا حب ، ايمة ال اذ وحدي غ يا ، خال ال خال ال ي خيا ال ، ما ياوال ا د

، فاطمة سيد صارابرّ محمد من ع الصالة و ا ،،د مسلمة را الدنيا مفاصموم من ابيا ر ن فاشل

مسلمة را الدنيا موم .مدرار

خو ع بحوست ا قو جوارحو و وار ياسكن ص ما لقلب و ولدو توحشھ ا بر جت ما ا

ر ا و بالطوب نة لغب . دار

بالت والت شمسعبي مادام را نحط واد يا نحطسمااد واد يا اد بالت والت عبي ،

سما شمس مادام . را

بالكيات ي وو الظالم شوف و عي من ي شوفعمو و عي من ي عمو ، صعاب ي جاو و

صعاب ي جاو و بالكيات ي وو و . الظالم

ن(أغنية املغبون و نا ).الغب

محددة لفئة جتماعية و النفسية الة ا شرح و ية عب غنية ذه املجتمعـ ،(من الرجال ، ساء

أغنية...) إخوى ا بأ املستغانميون لدى س كما و ن(، مصاعب) املغبون من و ياة ا من ن اليأس ،

م أمر ع املغلوب و ياة . ا

مصاعب افح ت ا لوحد فقط ، أحد ال و خاالت ال و أخوات ال أم ال الدنيا ذه ا ل أحد ال ال املرأة ـ

ا أمر سلمت قد و ، العائلة طرف عن ا عل التخ أو ، العائلة وفاة ون ت قد ، ياة .ا

الرجل الفقر) خ( ـ ب س م ع بالبعد عذابھ و ، أوالده قوت عن للبحث العائلة عن عيدا ب يذ الذي

الوالد عن م لبعد أوالده تألم و ، .

ناس عاد بإ باألفعال ، بالكالم الظلم ، أخرى ناس بـذية ستمتعون الذي الناس من فئة قبل من املعاناة ـ

لھ ا........ محبة غ . و

.youtubeأغنیة  عیساوى  ، عبد الرحمان عرصاوي ، 1
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القصبة :  ـ

امل تتعدد القصصو ـ عن ي تح و املجتمع تخاطب واحدة قصيدة الغناء من النوع ذا اضيع

س الذي املغ يقوم الغناء خالل و ، املجتمع تحدث ال واقعية) بالشيخ( الواقعية قصص سرد

من ا م ة الع عطي و ين و ا يحك و ا عل د ادثةش ا نفس تكرار من منع . أجل

القصص تتعدد غنية ذه يتعرضونا) املواضيع( ففي ا بذا ياة ا من م أ م الذين و الوالدين

الظلم و اد ش( لإلضط م ال و قرة فاألم) ا ، ا ف م نضع أن يجب ال م ان م و ، م أوالد طرف من

تما لدى ا أبنا ألجل تتألم عادائما و سبحانھ هللا أمام واجب و حق م . م

غنية ذه فموضوع اقالوالدينعقوق (ـ أينو إح ا علم دون آخر ان م أ اجر الذي ا ولد ع م

. )و

يقول  لوالدين داة م ، املام ا أعد الذي و ي تاخمار شيخ ل مي< : غنية إذا و امليما

عل يترحم ر بيغيك الوالدين غاوك إذا و ، ا رانج ا منيف الراك إذا و . 1>ا

:قصة*  

بوطي حرق ولد غ ا عند مرا ذي عماتـ ح عليھ ات ب و ال و مات إذا عرفت ما و ا خال و

: مقطع*

دمو  و عميا بانيا ا راس ع وزى مالقيت ن عام لسبانيا ا راحل ولد غ ا عند وديان وطل ا ع

ا سما و العميا ا يلغول ان امل ش عرف ما و تروح غات قاديا الكبدا و نا كيفاش يا بان ال و ا رسلل

المان م ف بقاوش ما لوالد يا ا قاو ا محاي و العما و الك الرحمان عبد روى من عمات و ........ العاليا

:قصة* 

ا يقول ّمھ تلغالھ ق الطر سابھ عند يروح و والده و مرتھ يرفد و لوطوه ينّوض الكب لعيد اين

ما او تقولھ ي البارمي يقلعو براج قط قط أيا ا يقول و حقك نجيبلك ال و ضبحتو ، غايا عيتو ي

يقطع ة عا الر عا الر ا يقول 2.......... .تجوش

:املقطع* 

ما ن عام لسبانيا ا راحل ولد غ ا عند وديان وطل ا دموع و عميا بانيا ا راس ع وزى لقيت

ا سما و العميا ا يلغول ان امل ش عرف ما و تروح غات قاديا الكبدا و نا كيفاش يا بان ال و ا رسلل

محا و العما و الك الرحمان عبد روى من عمات و لوالدالعاليا يا ا قاو ا شعالي ، المان م ف بقاوش ما

. YOUTUBEإبراهیم التخمارتي ، أغنیة الوالدین ، 1
.YOUTUBEإبراهیم التخمارتي ، أغنیة الوالدین ، 2
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و عبت ا خال العاليا الشيطانراهعليھ ا عبدعما ع ا نيف شد و باليا الكسوى ا ف ابتھ تجبد

و حاميا، الشمس و الصمايم تخرج ان ا ينوض ا ا ب و ، جايا املحنا وذي تروح ملحنا ذي ، الرحمان

لوط سقي وطل ا ......انعرق

: قصة* 

الصالة ّمھ و ا والد ع تقسمھ ملرتھ عطيھ و بنان و تفاح و ن ّش ا سا عمر لسوق يروح اين

و بقاش ما و قسماتھ ّما و ا بو ا يقول جابھ ون ش اذا ولدي يا تقولھ ن الّش و تفاح ل يا ولده يدخل

و ا دمع شطيح إ تقولھ الصغ اذاك دارلناتحكم كيما ديرولھ و تك ن م ........ . ا

:مقطع* 

ا ا ب و ، جايا املحنا وذي تروح ملحنا ذي ، الرحمان عبد ع ا نيف شد و باليا الكسوى ا ف ابتھ تجبد

ه ق عرف ما ان لو لوطان سقي وطل ا عرق و حاميا، الشمس و الصمايم تخرج ان ا ينوض

غ تبطّ العاليا الغفران تطلب سامح ملدا لفا يا العوان يحسن الھ سار و ملراعيا من تبطل و ا لب من

الكنان ا سكنل ا ولد حب يا غنايا م ف .........و

نفسھ:      قصة*  ع يقول :ـ

وليدا ناليم ح و ، م وحد م خل تقو و او ّما ا نقول فاكيا ا نديل ي حيا ّما .يأنا

لولدك عطيھ و تاعھ م طرف يجبد اه و نتا تتعشا ي ....... .بوك

: مقطع* 

ا ا ب و ، جايا املحنا وذي تروح ملحنا ذي ، الرحمان عبد ع ا نيف شد و باليا الكسوى ا ف ابتھ تجبد

ا لو لوطان سقي وطل ا عرق و حاميا، الشمس و الصمايم تخرج ان ا هينوض ق عرف ما ن

العوان يحسن الھ سار و ملراعيا من تبطل و ا لب من تبّطل الغفران تطلب سامح غدا . 1العاليا

:قصة*

ا شو م معا نجمع خلي بوه يقولھ ، خرج يقولھ لصالة م عند بوه ي ضياف عنده يجو ولده اين

أيااااا خرج ايا يقولھ أيا مضايق ي ميخرج......را معا نجمع غيت و مضايق أنا ي ر يا يقول قنت يحكم

يكشفھ هللا ي برىطرد والده يطردوك تك ن م ......ياو

:مقطع* 

ما ن عام لسبانيا ا راحل ولد غ ا عند وديان وطل ا دموع و عميا بانيا ا راس ع وزى لقيت

غا قاديا الكبدا و نا كيفاش يا بان ال و ا ارسلل سما و العميا ا يلغول ان امل ش عرف ما و تروح ت

.YOUTUBEإبراهیم التخمارتي ، أغنیة الوالدین ، 1



یةالفصل الثالث                                              األغنیة المستغانم

35

شعال ، المان م ف بقاوش ما لوالد يا ا قاو ا محاي و العما و الك الرحمان عبد روى من عمات و العاليا

عبد ع ا نيف شد و باليا الكسوى ا ف ابتھ تجبد الشيطان ا عما وراه ا خال العاليا عليھ عبت

مل ذي ، والرحمان حاميا، الشمس و الصمايم تخرج ان ا ينوض ا ا ب و ، جايا املحنا وذي تروح حنا

لوطان سقي وطل ا عرق

مثلھ الذين الشيوخ و ي ملو ع حم * و

: مقطع* 

ب و ، جايــا املحنــا وذي تــروح ملحنــا ذي ، الرحمــان عبــد ــ ع ــا نيف شــد و باليــا الكســوى ــا ف ابتــھ ــاتجبــد ا

ه ـــ ق عـــرف مـــا ـــان لو لوطـــان ســـقي وطـــل ـــا عرق و حاميـــا، الشـــمس و الصـــمايم ـــ تخـــرج ان ـــ ا ينـــوض

العوان يحسن الھ سار و ملراعيا من تبطل و ا لب من تبّطل الغفران تطلب سامح غدا .العاليا

ا*  شرح و املستغانمية القصيدة : نماذج

خلوف بن ضر سيدي تقصائد ال من216تعداو صو شاعر و ف ا مواضيع تختلف و منظومة

ولدوالي و مستغانم س( ة مس) ت املدائحو و قصائده من و خلوف بن ضر سيدي دائرة عليھ

ا م لشعره ة سو امل ة :  1النبو

: ول نموذجال* 

عظيم يا ي ر خاليا ي*  يا مطلو سان ا و
سا بابا قبل ي*بقأمي مشرو يلذ ا

الحق ا ورا من ي أ ي*   و ذنو عند السماح و
هللا عبد خفى ما ار*   معروف س الليا صادف ما ن مسك

الرحلة يث يوم حضار*   ل يا ولده لو ا ع خيفان
ّلھ أمي أعظام .إرحم

ر و الشاعر عائلة رحيل ب منذالس عرفت البالد من ة ا تلك أن إ يرجع رة الظ ضاب من ا

قبيلة مشادات ي ال د الع بيقةعنبداية و ناك املواطنة القبائل ن ب تدور اكمةانت ا السلطة ن

مدينة خصوصا ذاك س( آن تحت) ت انت ال ا ضواح يح) حماية( و م م يع ص و سبان

عام ذلك و ي ا باشا1517الز الدين خ بقيادة املسلمون ا جع اس حيث ، . م

6،2006، تراث رقم 15ن خالل شعره ، كراسات المركز رقم األخضر بن خلوف م1
. 48PDFـ 25ص 
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بن هللا عبد أبوه فر حيث خلوف بن خضر الشاعر عائلة اجرة امل العائالت وضمن عيالھ و لھ بأ خلوف

ا يتذكر ، ا صغ طفال زال ال ذاك آن اان م ى عا ال ات الصعو و رة . ل

ي الثا النموذج :   ـ

وارث ي را الصيام رة*  عد الظ ضاب أ بقعات
م سبقتم تم حضرة* أجدود يا زعزعوا اليوم و

رحلت أسال من بال* البعض تكونت أمي عشرةو
بوادي هللا عبد بن خلوف بن شأ رة( ـ و) الظ ضاب ال و س ت مدينة و شرشال و مليانة جبال أي

مستغانم مدينة بضوا شلف ر مصب إ تمتد ال ول . 1الس

الثالث النموذج : ـ

اليوم جيت ثم من فارس معلومة*  يا مازغران قصة
وم امل ض رّ النة أ*  يا ت معدومةر الشلو جناح
اليوم ذاك للصور م مغنومة* حزنا ابقت أاللف سعة

البوم وش الدشرة حيط محطومة* من مشات أالف عشر
طار راسھ لب ال النيف مقطوعة* اكب العنق من الرقبة و
بامليطار حط شاطر ھ وعة* ضر م باصوات لھ يل

ج الليلة ذيك طرى ما شفت ن* ادلو سن ا أبو ع غيل ا ف يخص ما
البالد الشور ة بوعسر قبة عند ن* من مطروح القبلة ة ج من ح

الطراد ذاك شوكة من ة ار الناس ن* و احن صدر صابوا ال و الغيث يلغوا
لذا ذا د ا ر الز اليوم بوزلوف* ذاك طاير السماء الراس و
شاو ا جبنا متورخة مصروف* القداقصة خر ذا ل جيلنا من

فاالعداء نضرب أنا و مجرده وف* سيفي با زجري من ضاجة الناس و
راكدة ماجم ا أمامي عن و باأللوف* خلفي تحسب طائحة لق ا و

الدنيا دار لعبت عراب* ماذا س اموا كنت الزمان شاو

6،2006، تراث رقم 15األخضر بن خلوف من خالل شعره ، كراسات المركز رقم 1
. 48PDFـ 25ص 
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مستغان مدينة عن تبعد ال دةمزغران املجا زائر ا أيام من يوم أك عرفت ات كيلوم مسة ا بنحو م

الذي شاعرنا م بي من ان الذين ن املسلم و سبانية الصلبية ن ب قعت و معركة ألعنف مسرحا حيث ،

وقعت ال ، املعركة ذه ل وقعت1557أوت26خصص ال حدث دقة ل ب ا ف يصف قصيدة ، م

امل ذه يةخالل الصلي ملة ا قائد قتل إ ش كما ت( عركة و دال ونت ش) ال ا مة ز و

ي .    سبا

، املجاالت من كث ا ع تحدث و كجندي ا ف شارك ال املعركة ذه ل و فإنـ العموم ع و

و  لھ أ ن ب ا قضا ال الشباب و الطفولة أيام ا معنا إليھ سبة بال . رفقائھمازغران

ا* شرح و الشعبية : مثال

دينك شد ديان تخلطت إذا لھ: ـ ين و ص ع مور تختلط عندما املثل ذا يضرب

اره أف و مبادئھ ع يت . بالتث

بوقادو الشتا و قاطو الصيف عن: ـ املثل ذا يضرب ، املحامي الشتاء و ات حلو الالصيف دما

قليال إال ا زوج ت ب العروس . تلبث

آح يقول ما شباح يحب ال أو: ـ عليھ صول ا لم و املعاناة يتحمل ما ء عمل يحب الذي

املبت إ . الوصول

تدورـ امة ال جات الطيور طارت ا: ي ل أ غ إ مور سند عندما املثل ذا . يضرب

تد السد ق طر تردـ ما أن: ي أي الرجوع عدم ن خر ع الدعاء أنواع من نوع

خياط و ما يط ا طوال ا: ـ ل ل جا و و شياء بمعرفة با ي من عت املثل ذا . يضرب

بقشوره بيعھ بالفول باعك ال منھ: ـ أفضل و بما الغدر و ساءة مقابلة املثل ذا . يضرب

ت املحبة سيفـ ما من: بالكيف ي تأ إنما إرغاما ست ل فاملحبة ، ب ا حالة املع ذا يقال

الرغبة و رادة و . القلب

ذيب ي وحة ن ع يرقد ظة: ـ لو و ه غ يأمن ال جدا الفطن ص لل . يقال

مكة ق طر ان لو لكة الشركة أل: ـ أمر أي ن ص ن ب الشراكة يجب الكال إ تؤدي حتما ا ّ

ما .أحد

تونة ز يا للواد جابك واش تفاديھ: ـ املمكن من ان أمر التدخل ع الندم من .نوع

تفكرو و الّشر دير و ساه و ا دير أخطأت: ـ إن و لنفسك ح تذكره فال معروفا أسديت فتذكرإذا

عت ح .دائما

قارب و ل بمساعدة خوى: ( ـ و الوالدين و دة املعارف) ا عض كذلك .  و
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الشع يوصلكم ح حم يا قعدو اسل: ـ الت ع كم ال .يضرب

يحتاج و التاج مول غ: ـ م أك غ إ يحتاج ص ل .إّن

بك ا رخصوـ نصوالسوم تخصر ق تدوم: الطر ال سة الرخ السلعة .إن

تروح ن و الروح قاتل يا الّنار: ـ عذاب من يفلت أن للقاتل يمكن . ال

الّناس ب س ل و بك ول جتماعية: ـ بالعالقات تم أن ص ال .ع

طياب يقول الفول مول عملھ: ـ يمكنھ بما يفتخر ص . ل

الّناس زمان يطمع ما زمانو فاتو ص: ـ ال ك أصغرمنھإذا م من ا يقوم بأشياء يقوم أال فعليھ

. سنا

دعة ال يا خياطك يبان ن و ن\لل: ـ خر أمام حالتھ أو ص عمل إحتقار و دعة( غستعزاء ال

بة الّلباس... ا من ) . نوع

تنقطع وحدي عندي من و تنطبع عندك من و عندي من و: ـ الّناس ن ب تبادل ون ي أن تنقطعيجب إّال

. العالقات

بابور غرقو اس ر زوج واحد: ـ ص إّال أمرا يقرر أو جماعة يقود السفينة( ال و و.... البابور اس ر و

ان ) .ر
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املغزلـ و ديث العمل: ا عن تتوقف ال و لم ت . أي

عميك تحقرو ال العود ستح: ـ دماركال ب س ون ي فقد ء أي .قر
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یجمل بنا أن نسجل النتائج التي توصلنا إلیها، فمما قدم نفهم أن مصطلح السعبیة هو 
مصطلح سیاسي إیدیولوجي ارتبط مفهومه في الثقافة الجزائریة برباط مقدس، و بالحدیث عن 
األغنیة الشعبیة الجزائریة بصفتها رمز الشعب تعبر عن تقالیده، مفردة إیاه عن باقي الشعوب، 

.نوع البیئة التي ینتمي إلیها، و تنوع المناسبات التي تلقى فیهافتتنوع بت
نوع العام یتصل باألغنیة الشعبیة : فبادئ ذي بدء البد أن نتحدث عن نوعین من النتائج

الجزائریة، و نوع خاص یتصل باألغنیة في المجتمع المحلي و من النتائج العامة التي یمكن 
محلي وجودیا بالمجتمع ككل و تداخل العالقات التي تظهر بین اإلشارة إلیها ارتباط المجتمع ال

المستوى المحلي و الوطني و من النتائج المتصلة بهذا النوع أیضا تعددیة األغنیة الشعبیة و 
.تلونها بالواقع المحلي و الوطني على السواء

م و األفراح و هذا ما یؤكد ما ذهبت إلیه بعض الدراسات بأن األغنیة الشعبیة تربط باآلال
الشعب، فهي تتلون و تتشكل حسب الواقع، و الظروف البیئیة المحیطة ألنها تشكل كیان 
الشعب و هویته إنها التعبیر الصادق عن الذاكرة الشعبیة التي تستمر في الحاضر و تمتد في 

.المستقبل
سد حیاة و علیه تؤكد هذه الدراسة على وجود أنماط متعددة من األغنیة الشعبیة التي تج

اإلنسان في منطقة الغرب الجزائري التي تتمیز بخصوصیاتها التاریخیة، األمر الذي یجعل 
.أغاني السبوع، الختان العمل، تعكس بناء ثقافیا متمیزا في مرحلة تاریخیة محددة

ائي الكلي و المستوى الجزئي ال یعني، و ال غیر ذلك التنویه إلى العالقة بین المستوى البن
یتضمن محاولة الحدیث عن تداخل حدود األغنیة الشعبیة بمعنى محاولة تأكید الفكرة التي 

.تعد أحد نواتج البناء الوطني) مستغانم(مؤادها أن األغنیة الشعبیة في منطقة الغرب الجزائري 
ة منطقیة حیث یعتبر أن السبب في ظهور فمثل هذا القول غیر المطروح ألنه ال یحمل مغالط

.الشيء هو أحد مكوناته، أو أن السبب في حدوث الجزء هو وجود الكل
إن ما نقصده هنا بالتحدید هو أن مستوى التحلیل، یجب دائما أن یركز على عالقة بین الكل و 

.في األغنیة الشعبیة" العام"و" التفرد"أجزائه المكونة، و هذا یعني تعایش 
:نتائج الخاصة بالدراسةال

الخاصة بالدراسة نلمس جوهر هذا االرتباط و التفرد بین الجزء و الكل ئجو إذا انطلقنا إلى النتا
.و أهم ممیزاتها
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.تتمیز األغنیة الشعبیة بالتنوع و التفرد
.تعبر األغنیة الشعبیة عن المراحل التاریخیة لسكان المنطقة

نة من عدد المجاالت ذات اإلنغراس التاریخي و التكوین          تباین داخل هذه المنطقة المتكو 
.و التكوین السكاني

.المعشي من حیث األفراح و أفراح السكانتعكس األغنیة الشعبیة الخلفیة التاریخیة و الواقع -
.تتمیز بالخصوصیة التاریخیة و تعبر عن مرحلة تاریخیة معینة خاصة األغاني التوربة

.یتجزأ من الثقافة السائدةتشكل جزء ال
.تعكس جانبا من العادات و التقالید السائدة في المنطقة

تؤكد المعطیات الواقعیة و الشواهد التاریخیة أن األغنیة الشعبیة تعبر من ناحیة أخرى عن 
.أخالق، و مثل و طرائق الحیاة
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 نسكان انمىطمت.  تيخیعه انمشاحم انتاس تيانشعب تيتعبش األغى
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   .اةيو مثم و طشائك انح أخالق،
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