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  إلـــــى من أفضـــلھا على نــفســــــــي والدتــــــــي الحبیبــــــــــــة

  إلـى  صاحب الوجھ الطیب والــــدي الحبیــــب الذي لم یبخل علي

  إلــى أخـي وأختـاي خفضھماطیلة حیاتھ أطال هللا في عمرھما 

  � إلـــى أساتذتـــي في قســــم الموسیــقى إلـى كل أحبتــــي

 أھدیــــــــكم بـــحـــــث تخرجـــــــــي



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

والسـالم على اشرف األنبیـاء الحمد � رب العالمیـن والصـالة 

  والمرسلیـن سیدنـا وحبیبنـا

محمـد وعلى آلـھ وصحبـھ ومن تبعھم بإحسـان إلى یوم الدیــن 

  وبعد

أتقدم بالشكر الجزیل إلى كل من ساعدنــي في انجاز ھذا البحث 

  واخص بالذكر أستاذتي

الفاضلة شرقي ھاجر على وقوفھا معي طیلة ھذه الدراسة باإلرشاد 

  .والتوجیھ جزاھا هللا كل خیر 

 .كما اشكر اللجنة الموقرة التي ساھمت في تنقیح ھذه المذكرة 
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إن الرتاث اجلزائري حيمل يف طياته وجوانبه الكثري من مالمح الفكر و الثقافة العربيني يف         

اجلزائر مازالت قائمة وجمهولة ، قد نكشف على جوانب منها ، تثري الساحة الفكرية والثقافية 

واحلضارية كما أن الشعر الشعيب له أهداف وغايات يطمح إليها ويسعى إىل حتقيقها من خالل 

الرغبة يف إصالح ا�تمع ، والشاعر الشعيب ليس جمرد مداح يف األسواق ال غاية له وإمنا هو شاعر 

ما ينفع  واسع الفطنة يسلط الضوء على ما يقع يف ا�تمع  فيمدح احلسن ويذم القبيح ويغري السلوك

  .ا�تمع مع احلفاظ على القواعد العامة

) امللحون(واجلزائر متلك رصيدا هائال من هذا الرتاث الذي عرب عن كيا�ا ويعترب الشعر الشعيب       

وهذا ما دفعين إىل النبش يف الرتاث الشعيب اجلزائري . وجها أخرا من أوجه تراثنا الوطين والقومي

  .شجيع على دراسته معتمدة املنهج التحليلي التارخيي وحماولة التعريف به والت

ما طبيعة الشعر الشعيب ؟ ومىت نشأ ؟ وما :وقد حددت إشكالية أمجلتها يف التساؤالت التالية      

  . لخري ؟ وما عالقته بالشعر الشعيب ؟هي خصائصه ؟ومن هو الشاعر حممد ب

ففي الفصل األول مفهوم الشعر الشعيب   لواملدخكما قسمت املوضوع إىل فصلني بعد املقدمة     

كمبحث أول، نشأة و تطور الشعر الشعيب كمبحث ثاين أما املبحث الثالث فقد تناولت فيه 

  .خصائص الشعر الشعيب

أما الفصل الثاين بعنوان الشاعر الشعيب وقصائده الشعبية فقد أدرجته حتت ثالث مباحث األول      

أما الثاين أهم القصائد اليت اشتهر �ا باخلري وآخر مبحث عرضت فيه التعريف بالشاعر حممد باخلري 

  . مناذج من أشعار حممد باخلري، وخامتة للنتائج اليت توصلت إليها
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  :ومن أهم الدوافع اليت دفعتين الختيار هذا املوضوع    

  ـ إحياء الرتاث الشعيب اجلزائري واحلفاظ على تراث أجدادنا.  

 ان على أبرز شعراء الشعر الشعيب ـ نفض غبار النسي.  

  لخري قصد لفت االنتباه جلميع الشعراء شخصية شاعر الشيخ بوعمامة حممد بـ التعرف على

  .اآلخرين 

و من الصعوبات اليت اعرتضت سبيل حبثي  قلة املراجع اخلاصة برتمجة الشاعر فلم أحصل إال       

" يا سايلين" اطفي للذات احلربية األسرية قصيدة املنحىن الع"على جملة الذاكرة لعبد اللطيف حين

الشعر "ومن أهم املراجع اليت اعتمد�ا  "للشاعر الشعيب حممد بلخري مداح الشيخ بوعمامة منوذجا 

ومذكريت خترج  " األدب الشعيب اجلزائري لعبد احلميد بورايو"و" الشعيب ودوره يف الثورة ل العريب دحو

  .مما صعب علينا التنقل والبحث عن املراجع  19كما أنه تزامن مع كوفيد 

  كما ال يفوتين أيضا أن أتقدم بالشكر اجلزيل ألستاذيت شرقي هاجر على وقوفها املستمر    
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 يعد احلديث عن األدب الشعيب دراسة من الدراسات الشعبية على العموم، والذي يبقى     

 . ذاكرة الشعوب واألدباء املهتمني به ، والذي توارثوه جيال بعد جيل

ا�تمع  و طبقاته،  كما يدرس الرتاثالشعيب  إن األدب الشعيب يدرس باهتمام بليغ قضايا 

 -طبيعة شفوية  واملوروث الشعيب وكذلك الشعر الشعيب ،واملعروف أن هذه الثقافة يف أغلبها ذات

 .تناقله األجيال شفاهة عن طريق الرواية - منها الشعر الشعيب

 شا فيه اجلهل لذلكولقد كان الشعر الشعيب وسيلة توعية يف زمن انتشرت فيه األمية ، وف     

لذلك  انربى الشعراء يلتقطون سلبيات جمتمعا�م وهفوات أفراده وزالت حكامه ، ويتخذون تبعا

يف توعيتهم من  مواقف خاصة مما يرون ويسمعون وهم يف ذلك ينورون أفراد جمتمعا�م ويشاركون

عاما يقف إىل خالل تسليط  األضواء على كل تلك السلبيات ويصنعون يف جمتمعا�م رأيا 

  .جانب احلق ويزكي أهله ويتصدى ملظاهر الباطل ويسقط من شأن أهله

كما أن الشعر الشعيب عاجل خمتلف املواضيع الدينية ، السياسية ، االجتماعية ، الغزل          

ومن خالل هذه األصناف تظافرت جهود الشعراء يف صب كم هائل من القصائد   وغريها 

ا�ا ومتايزت لغتها وأساليب أصحا�ا ، وتباينت طرائق التصوير فيها كما التوعية تعددت موضوع

وبذلك استطاعت أن حترك ا�تمعات وتؤثر يف مشاعرهم . غنيت إيقاعا�ا وموسيقاها الشعرية 

وتصنع فكرهم ووعيهم ، فيصريوا عناصر تغري جتنب ا�تمع السقوط يف براثن الضياع ، وتدفعه 

  .تمعات الفاضلةللوصول إىل مصايف ا�

فالشاعر الذي عاجل موضوعا دينيا ساعد على إبقاء ا�تمع اجلزائري متدينا حمبا للدين ويعلي    

بل ويدرك أمهية الدين يف صناعة شخصية الشعوب ومبا عليهم من واجبات . من شأن املتدينني 

  .دينية وما ينجر عن التهاون يف أمور الدين
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اسية يف  الشعر الشعيب  فهي توعية ا�تمع بعالقة احلاكم باحملكوم أما احلكمة السي          

وقد بينت قيمة .، وما ينجر عن التفريط يف أمرها وواجبات كل منهما وباحلرية على ا�تمع

األوطان ورأينا يف احلكمة السياسية  يف أشعار شعبية  فقد كانت وسيلة هامة يف استنهاض 

ستعمار ، والزالت اىل اليوم تتعرض لكل ظاهرة سياسية وتسلط الشعب اجلزائري ليثور ضد اال

  . األضواء عليها توعية ألفراد ا�تمع ومحاية لكيانه

أما بالنسبة للحكمة االجتماعية من الشعر الشعيب فهي أوسع شيوعا يقف شعراؤها من        

وميحصها وحيللها ،  ع إالا�تمع موقف احلارس املراقب ال يدع صغرية وال كبرية من ظواهر ا�تم

  .جا�ها وحار�ا  فان كانت خريا للمجتمع أثىن عليها وشجعها ، وان كانت شرا للمجتمع

هكذا استطاع الشعر الشعيب اجلزائري أن يبقى صمام أمان للشعب من خالل ما يقدمه  من 

تمع و ينشدانا توعية ألفراد ا�تمع ، وما الذي يصنعوه يف كل حني هذا كله خدمة ألفراد ا�

 .العام وطلبا للصالح  للخري
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   المصطلح وإشكالية الشعبي الشعر ماهية :  األول المبحث

 العام املصدر  التاريخ مر على وكان العرب شعوب اغلب كالم هو عامة بصفة الشعر فن إن      

 شهرة ال ولكن األساس  املصدر هذا خارج يشتهر أن  ألحد يكمن وال ، واملشاهري واملبدعني للفانني

 من العديد له تطرق وهلذا  ، الشعيب املوروث يبلور خالقا مبدعا يكن مل إذا نفسه الوقت يف له

 ، لطافة و حساسية أكثرها ومن اإلنسان  أنتجها اليت الفنون ارقي من شعر فهو وبالتعريف الدارسني

 ديوان الشعر:  قيل أنه ويكفينا الرمسي وغري الرمسي  املستوى على أساسيا دورا هو األخر  أدى ولقد

 و االقتصادية حيا�م من عديدة جوانب ورسم وجتار�م وتقاليدهم عادا�م حفظ.  العرب

 جنس فهو جوانبها مجيع يف حيا�م ليصور الشعب ذاكرة كان الشعر فلقد والسياسية االجتماعية

   .1اليومي اخلطاب لغة من وقريبة بسيطة فنية بلغة للمجتمع العامة احلياة عن يعرب أديب

فنية  كلوحة يقدمها ما تسود منطقة للحياة االجتماعية البدوية اليت حي سجل الشعيب فالشعر      

 فالثقافة الشخصيات فيها وتتحرك الصور تتجسم فيها احلميدة املآثر كل جيمع ماهر، فنان بريشة

 الشعر  مفهوم ارتبط ولقد ، ما جمتمع يف القيم وتاريخ األفكار تاريخ لبناء الدمسة املادة الشعبية

 أديب نتاج فالشعر ، املقفى املوزون الكالم بقوهلم  يعرفونه فهم ، الوزن مبفهوم القدماء عند  الشعيب

  .2جمردة أو تقليدية  بصفة  الوزن هلذا ختضع منه أصناف اآلن حىت ومازالت للوزن القدمي  يف خضع

 إىل خيضع فهو والبدوية االجتماعية احلياة يصور أنه إذ الشعيب الشعر أمهية نالحظ هنا ومن      

 كمحور واختاذها ، وأهله قبيلته من االنطالق عليه تفرض اليت االجتماعية الشاعر ثقافة أو جتربة

 اتصلت ممارسة وأي  مضمونه أو شكله يف إما بالشعب وثيقا اتصاال  اتصل ما هو فالشعيب كلي

 صادقاً، فنيا وعاء يعد الشعيب  األدب إن للشعب ملك أ�ا أو ، الشعب إنتاج من أ�ا تعين بالشعبية

                                                           
1
بشار ،  ـ فاطمة  بن عمري ، شعر احلكمة الشعيب ودوره يف توعية ا�تمع ، مذكرة مقدمة لنيل شهادة املاسرت يف النقد احلديث واملعاصر ، جامعة 

  6، ص 2017/2018
شعر احلكمة الشعيب ودوره يف توعية ا�تمع ، مذكرة مقدمة لنيل شهادة املاسرت يف النقد احلديث و املعاصر ، جامعة بشار ، ـ فاطمة بن عمري ،  2

  7، ص 2017/2018
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 و آلماهلا ومرتمجا واحلديثة القدمية مسرية حضار�ا على وشاهدا وهويتها الشعوب أصالة عن معربا

 فان املعربة للقصيدة تقليدا معظمه يف امللحون الشعر كان وملا ومستقبلها وحاضرها ماضيها أالمها

 القواعد و اإلعراب يراع مل إذا الكالم يف يلحن حلن من إذن فهو اإلعراب  يف هو وبينها بينه الفرق

    1 .املعروفة اللغوية

 من اللون هلذا مقاييس وضع يف مشاكل يواجه خاصة والشعر عامة الشعيب لألدب الدارس إن     

والراوي  املؤلف وجهل  اللغة موضوع ناحية من تعددت واإلشكال عناصره وخصوصا وتعريفه األدب

 مهومها مصورا إليها ينتمي اليت  اجلماعة ذاتية يف ذاب مث بعينه فرد أنتجه الذي األدب إن ذلك ،

 ثالث بني منيز ولذلك الثقايف ، و الفكري ومستواها ويتماشى مجاعي شعيب قالب يف وأماهلا وآالمها

  :آراء

 ، الشفهي  التقليدي ، عاميتها أدب هو اإلنسانية ا�تمعات من جمتمع ألي الشعيب األدب :أوال    

 حياته عن تعرب و الشعب  متس عامة قضايا يعاجل ألنه وهذا جيل عن جيال املتوارث املؤلف ا�هول

 الشعبية صفة أن والشائع املؤلف جمهول بأنه يوحي قد عليه الشعيب صفة وإطالق ، البسيطة وبيئته

 الشعر هذا يصبح حبيث بالكلمة مجاعية روح  عن يعرب ما واىل وقدم عراقة ماله تتصرف األدب يف

 النص على املتلقي اهتمام ينصب اذ بالقائل اهتمام قضاياه دون وعن عامة الشعب وجدان عن تعبريا

 وجود رغم ، الشعيب الشعر مصطلح عليها ينطبق اليت النماذج  بعض جند أن  ،فيمكن وحده

   2 .�ا  اهتمامهم قدر بقائلها يهتمون ال وأصبحوا الناس  بني شاعت أل�ا أصحا�ا

 الشعبية احملرومة الطبقات وأحاسيس عواطف عن التعبري يف يتمثل ال الشعيب الشعر  :ثانيا       

 يف يتجلى بينما  أحيانا والدقة الصدق فيها تلمس بطريقة والسياسية االجتماعية حيا�ا وتصوير

 أدب األمم من أمة ألي  الشعيب فاألدب اجلماهري إىل وإيصاهلا العربية الثقافة و اللغة على احلفاظ

                                                           
  7ـ املرجع السابق ، ص 1
شهادة الليسانس يف األدب العريب ، ، بن سامل ، حبث مقدم لنيل "حممد باخلري منوذجا " ـ عامرة عفون ، خرية عقون ، الشعر الشعيب مبنطقة البيض  2

  10، ص 2000/2001املركز اجلامعي بشار ، 
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 عمل كل هو الشعيب فاألدب  الشعوب حلياة عاكسة مرآة فهو العامة حياة يعكس فهو ، عاميتها

 1 .الفصيح  الرمسي األدب إىل باملقابل عامي لغوي قالب يف جاء فين

 كاملة   حية صورة حبق تربز ، النفسية وانفعاالته الباطنية الشعيب الشاعر إحساسات إن :ثالثا      

 ذلك هو  الشعيب األدب وتشاؤم ،  وتفاؤل وأمل وحسرة وحنني شوق من البدوي اإلنسان ملعاناة

 الفين الوعاء يعترب  وبالتايل الشعبية اجلماهري وآالم وآمال ومشاكل بقضايا عضويا ارتباطا ارتبط الذي

  2 .الشعب لروح واجلمايل

 احلياة مالمح عن ويتحدث الشاعر فردية عن يعرب ذايت شعر الشعيب الشعر إن عموما لكن     

 من منطلقا الشعبية األوساط من يقرتب بذلك فهو ، دارج بسيط أسلوب يف ، للناس االجتماعية

 تعرب اليت املوضوعات فيها يعاجل حبيث ، السريع الفهم على الناس تساعد اليت والعفوية التلقائية مبدأ

 دقيق وصف فيه تارخيية مادة مبثابة اجلزائري الشعيب والشعر.  العامة حيا�م يف الناس احتياجات عن

 وهذه ، ما واقعة فيه حدثت الذي الزمن على يعتمد إذ ، املؤرخ دور الشاعر فيه يلعب.  لألحداث

 ومنذ األمر أول العامي الشعر كان هنا ومن ، به يهتمون الشعراء جعلت اليت هي التارخيية النزعة

 ، له واملؤرخني الباحثني كبار ذكرها واليت مكونات من به ملا وهذا الناس لعامة الوحيد املتنفس القدمي

 طمس حاول الذي الفرنسي االحتالل إبان اجلماهري لدى واسعا صدى ووجد انتشر انه إذ

 فاالستعمار هنا ومن ، تعليمها وحظر العربية اللغة على قيود فرض خالل من اجلزائرية الشخصية

 ، الشعر هلذا اإلبداعية الرؤية إىل نظرنا وإذا ، الشعر من النوع هذا ذيوع يف مباشر غري بشكل ساهم

 صاحل حممد قيطون، بن حممد:  أمثال شعراؤنا بدأه الذي اإلبداع �ذا حممالً  ظهوره منذ وجدناه

   . حقيقية إبداعية ألدوات افتقارهم وغم وهذا وآخرون... لوصيف

                                                           
  10ـ املرجع السابق ، ص 1
، حبث مقدم لنيل شهادة الليسانس يف األدب العريب ، املركز " حممد باخلري منوذجا " ـ عامرة عفون ، خرية عقون ، الشعر الشعيب مبنطقة البيض  2

  10 ،ص 2000/2001اجلامعي بشار ، 
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 والشعر منفردة وإبداعية بالغية صورا جند عديدة قصائد من تركوها اليت النصوص إىل عدنا وإذا    

  1 .العامي الشعر وأيضا ، امللحون الشعر:  هي أخرى بتسمية عرف قد الشعيب

  : المصطلح إشكالية

   :اللغوية الداللة-1

 املسوغة  األصوات من اللحن«:امللحون الشعر خيص ما يف منظور البن العرب لسان يف ورد     

 القرآن اقرؤوا احلديث ويف. بأحلان فيها وطرب  غْرد إذا قراءته يف وحلون،وّحلن  أحلان ومجعه املوضوعة

 والّلحانية والّلحانة والّلحن والّلحن. غناء أو قراءة  أحسنهم كان إذا الناس أحلن بلحون العرب،وهو

 تعّلموا" عنه  ااهللا رضي عمر قول يف عبيد أبو ذلك،وقال وحنو  والنشيد القراءة يف الصواب ترك

  2 . "منه لتحرتزوا الكالم يف اخلطأ أي الّلحن

  :االصطالحية الداللة -2

 التعبري  من النوع هذا على يطلقوها أن ميكن اليت التسمية حول الشعيب األدب دارسوا اختلف     

 حاول زجل،وقد أو عامي أو ملحون إىل شعيب شعر من تسميته مصطلحات  تباينت الذي الشعيب،

  واملفهوم،كقول التسمية حول بينهم كبري اختالف عن ينم توضيحا احلدود هذه املختصون توضيح

 بالعراقة الشعبية  صفة البعض املؤلف،وربط الشفوية،و جمهولية والرواية بالعامية مرتبط بأنه بعضهم

 . مبؤلفه االهتمام  بدل ذاته يف بالنص لالهتمام ودعو�م اجلمعي الضمري عن والتعبري والقدم

 

  

                                                           
ـ نورة زكراوي ، مسرية بلمهيدي ،اهلزل يف الشعر الشعيب ، حبث مقدم لنيل شهادة ليسانس يف األدب العريب ، املركز اجلامعي بشار ،  1

  .  2، 1،ص  2005/2006

  .379  380، مادة حلَََن ، ص13ـ ابن منظور ، لسان العرب ،مج 2
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  : الشعبي الشعر-أ

  شاع الذي اإلطالق باختالف الشعيب،واختلفت الشعر على تسميات عدة الباحثون أطلق     

     1. ذلك أو املصطلح هلذا واختياره الباحث اجتهاد حسب احمللية،أو البيئة يف استعماله

 القول  إىل ذهب من وهناك قائله، جيهل الذي النوع يف الشعيب الشعر الدارسني بعض حصر     

 الزجل مصطلح  إطالق إىل البعض ذهب النثر،كما دون الشعر ذلك يف وخيص امللحون الشعر بأنه

 األوضاع أخرى،الختالف بيئة  شعر على ينطبق ال البيئات،ولكنه من بيئة يف الشعيب الشعر على

   2 الشعيب التعبري يف تؤثر اليت والسياسية الثقافية

 هلذا  الشعبية الطبقات مفهوم مع تتطابق أل�ا ، الشعيب الشعر تسمية الشيخ بن ألتلي تبىن وقد     

 فهو ،وبذلك والزجل  والعامي امللحون مثل األخرى املصطلحات من غريه من أكثر التعبري من اللون

 . الرأي يف الركييب اهللا وعبد املرزوقي مع خيتلف

  :الملحون الشعر مصطلح -ب

 الشعر  أن املرزوقي يرى حيث.وشهرة شيوعا أكثر ألنه الباحثني اهتمام املصطلح هذا جلب      

 فهو.اليوم عنه  نتحدث أن نريد الذي امللحون الشعر إنّ :"يقول إذ الشعيب الشعر من  أعم امللحون

 ،وسواء جمهولة أو ملؤلفا  معروف بالعامية،سواء منظوم شعر كل يشمل الشعيب،إذ الشعر من أعم

 أوىل بامللحون الشعر فوصف وعليه شعر اخلواص من كان له،أو ملكا فأصبح الشعب حياة يف دخل

 غري عامية بلغة أو عامي بكالم نطق أنه  أي كالمه يف يلحن حلن من بالعامي،فهو وصفه من

    3 ."معروفة

                                                           
  364ط ،اجلزائر،ص/،الشركة الوطنية للنشر والتوزيع،د1830ـ 1965ـ التلي بن الشيخ ، دور الشعر الشعيب يف الثورة  1

  .366املرجع نفسه ص 2-

  .386املرجع نفسه ص 3-
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 األسواق يف ينشد ما على أو ويغىن يلحن الذي الشعر على يطلق أنه  الركييب اهللا عبد يرى حني يف

  شعر إىل ليتحول اخلصوصية صفة يفقد الزمن بطول يعرف،ولكن مل أو قائله عرف الشعبية والبيئات

  .)"شعيب(مجاهريي

 ما مع متاشيا من املصطلحات غريه دون امللحون الشعر يفضل الركييب أن يتبني املقولة هذه ومن    

  . املغاربية األقطار يف األدبية البيئة يف شاع

 كلمةفاشتقاق   املفهوم يف متفقان أ�ما يعين ال التسمية يف الباحثني اشرتاك أن القول وخالصة     

 إنتاج أنه على يدل  غري سليمة،كما لغة يستعمل امللحون الشعر أن فكرة تعطينا ّحلن من امللحون

 .والّلحن الغناء أجل من نظم شعري

  :الزجل-ج

 على ليطلق وامللحون،  الشعيب مصطلح غري آخر مصطلحا أجلراري عباس املغريب الباحث اقرتح    

 املغريب الشعيب الشعر أنواع كل   على الزجل إطالق نفضل إننا:" يقول إذ الزجل تسمية الشعر هذا

  1."واالنتشار الذيوع من بلغت مهما تطلق عليه أخرى تسمية أي من بدال التسمية هذه إىل وندعو

 اجلامعة التسمية فإن الشعيب، األدب من  الفرع هذا تسميات واختلفت اآلراء تضاربت مهما     

 منتشرا يكون أن هو جمهوله،فاملهم أو املؤلف  معروف كان ما سواء الشعيب الشعر هو للمفهوم

 كما الطبقات، هذه وأمال ومهوم مشاغل عن معربا يكون  وأن البسيطة الشعبية الطبقات بني وشائعا

 ومشاكلهم هلمومهم الهتماما�م،معاجلة متضمنا لغتهم على ومعتمدا  إليهم موجها يكون أن جيب

   .اخلاصة  وتسميتها منطقة ولكل

  

                                                           

لعريب  امساء سباعي ، عائشة بن عثمان ، الشعر الشعيب اجلزائري قصيدة لعبد اهللا التخي بن كريو أمنوذجا ،مذكرة لنيل شهادة ماسرت يف األدب ا1 -

  09ص 2014/2015،جامعة ادرار 
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   الشعبي الشعروتطور   نشأة: الثاني المبحث

  سنحاول أننا التحديد،إال صعب املسالك متشعب الشعيب الشعر نشأة عن احلديث إن           

 وصل  الذي الشعر أن إىل الدارسني أغلب جيمع يكاد حيث.الباحثني بعض أراء خالل من ضبطه

 إذ) البدوي الشعر(اهلاللية  والقصائد) احلضري الشعر(األندلسية املوشحات إىل أصوله يف يعود إلينا

 الشعر:نوعني إىل ينقسم املاضيني شعرائنا  من إلينا حتضر الذي الشعيب الشعر إن«:بونار رابح يقول

 و املوشحات من نوع وهو احلضري والشعر ومساته، خصائصه له اهلاليل، الشعر من نوع وهو البدوي

   1 .ومميزاته خصائصه  كذلك وله األزجال،

 الشعر:"قوله  يف مها الشعر من نوعني بني أيضا هو ميز طاهر،حيث أمحد يؤكده ما وهذا      

 على القائم األندلسية،والشعر  واألزجال باملوشحات الصلة شديد وهو  strophique   املقطعي

 الشعر يف العمودية العربية القصيدة  شكل من جدا قريب وهو  isométrique املقطعي التناظر

  . 2"التقليدي العريب

 التأثري إىل ظهوره يعود اجلزائري الشعيب الشعر أن نستخلص  الرأيني هاذين من وانطالقا        

 األندلسي،ومها التأثري العريب،مث املغرب إىل املشرق من وسليم هالل بين قبيلة  نزوح خالل املشرقي،من

 .اجلزائري الشعيب الشعر ظهور يف املؤثرة العوامل  أكثر من

 العريب املغرب إىل املشرق من وسليم هالل بين قبيلة نزوح خالل من ، املشرقي  التأثري إىل ظهوره يعود

 . اجلزائري الشعيب الشعر ظهور يف املؤثرة العوامل أكثر من األندلسي،ومها التأثري مث ،

 

  

                                                           
العريب ،  ـأمساء سباعي ،عائشة بن عثمان ، الشعر الشعيب اجلزائري قصيدة لعبد اهللا التخي بن كريو أمنوذجا، مدكرة لنيل شهادة املاسرت يف األدب 1

  09ص 2014/2015جامعة ادرار 
  .51ر ، ص ، اجلزائ 2007ط ، /ـ عبد احلميد بورايو ، األدب الشعيب اجلزائري ، دار القصبة للنشر ، د 2
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  :اإلسالمي الفتح قبل الشعبي الشعر-أ

 إىل اهلاللية  واهلجرة ، اإلسالمي الفتح قبل اجلزائري الشعيب الشعر وجود حول اآلراء انقسمت    

 :أصناف ثالثة

 اإلسالمي،معتربين الفتح قبل  وجدت الشعبية الشعرية القصيدة أن األول الرأي أصحاب يرى*

 ديسبارمي،الذي جوزيف الباحثني هؤالء بني  ومن القدمي والرببري األورويب الشعر من أصوهلا منحدرة

 من البعيد أصوله يستمد إمنا اخلصوص وجه على اجلزائري والشعر  عامة بصفة املغريب الشعر«:أن يرى

 .»بربرية أشعار

 الباحثني وبعض اجلزائر يف دائما موجودا كان الشعر إن:"قال الذي قيمي ألبريت الرأي ويسانده

 ممثلة اجلاهلي العصر إىل تصل أن إىل  قدمية عصور إىل اجلزائر يف العامي للشعر ظهور أول يرجعون

 على ينطبق ال النوع هذا »اجلاهلي العصر يف  فصيحة غري بلهجات املنظومة األراجيز « تلك يف

 العامية اللهجة لكن فصيحة أهلها عند تعترب اللهجة هذه ألن اجلزائر يف املعروف الشعيب الشعر

  .1ةمعرب غري هلجة هي املوجودة

 الفتح مع« موجودا كان الشعيب الشعر أن -ركييب ااهللا عبد رأسهم وعلى -الثاين الفريق يرى*

 .»اهلالليني جميء بعد واضحة بصورة انتشر مث  اإلسالمي

اهلاللية على  الزحفة مع اجلزائر يف ظهر الشعيب الشعر أن إىل أصحابه فذهب الثالث الرأي أما*

 .اجلزائر 

 

  

                                                           
  ـ أمساء سباعي، عائشة بن عثمان، الشعر الشعيب اجلزائري قصيدة لعبد اهللا التخي بن كريو أمنوذجا ، مذكرة مقدمة لنيل  1

  . 10، ص 2014/2015شهادة ماسرت يف اللعة واألدب العريب ، جامعة أدرار 
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     :أثر الهجرة الهاللية في نشأة الشعر الشعبي -ب

 وهذا ما مباشرة بعد استقرار بين هالل العريب كان  بلدان املغربإن ظهور الشعر الشعيب يف      

قبل ) الشعر الشعيب(ارجةدال مل يرتك لنا التاريخ أي أثر لشعر منظوم باللغة:"يقول املرزوقي ذهب إليه

ودخول اهلالليني إىل املغرب  ه443منتصف القرن اخلامس اهلجري،أي قبل الزحفة اهلاللية سنة 

بن  ألتليويؤكد على الرأي . "كبري يف احلياة الثقافية والفكرية يف املغرب العريب العريب كان له أثر 

هو هجرة القبائل اهلاللية له األثر الكبري يف ظهور الشعر الشعيب  أن العامل الذي كان:"الشيخ يف قوله

ومن  " ميكن القول بأن دور اهلالليني قد أسهم يف بلورة الشعر الشعيب ،حبيث هيف منتصف القرن 

ليبعث من جديد مع  ،اإلسالميالشعر الشعيب كان موجودا مث اندثر بعد الفتح  هذا ميكن القول أن

  1.اهلجرة اهلاللية

  :التأثير األندلسي في الشعر الشعبي -ج

يف اعتقاده إىل أنه كان للهجرة األندلسية أثر يف انبعاث احلركة الشعرية يف  ألتلييذهب        

 ، ويرجعاالعتقاد لألدلة التارخيية على هذا  افتقادهاألقطار املغاربية عموما ويف اجلزائر خصوصا،رغم 

ابتكار أهل األندلس  :اجلزائري لوجود ظاهرتني ثقافيتني كان هلما األثر اجللي يف الفكرنظرا رأيه 

من قواعد  ، خاليةيكون بلهجة عامية اشرتطوا يف نظمه أن ، وقدالزجل كشكل شعيب للموشح

   .الزجل والنظم على منواله اإلعراب،وهو ما سهل على الشاعر الشعيب تقليد

من  واألدبقافة هام يف نقل الث األندلس علماء وأدباء كان هلم دور يهاجر لقد كان من بني مُ        

،وهلذا فإن واالضطهادجاؤوا فرارا من الظلم  يدخلوا هؤالء البالد حماربني إمنا إفريقيا وملاألندلس إىل 

مل يقم على اإلكراه والقهر واحلروب كما  واألدبيةالثقافية  املهاجرين األندلسيني يف احلياة تأثري هؤالء 

ا حددت أ�يد تاريخ ظهور الشعر الشعيب،وال نزعم حماولة بسيطة لتحد وكانت هذه  .فعل بنو هالل 

                                                           
  .11ـ املرجع السابق ، ص  1
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ذا � تاريخ الظهور بصورة قطعية،وإمنا كشفت لنا عن مدى الصعوبة اليت حتيط لنا هذه احملاولة

  1 .املوضوع

  :الجزائري الشعبي الشعر تطور2-

  :)الذهبي العصر(التركي العهد في الشعبي الشعر-أ

 أحد األخرية هذه فعدت ، الشعبية الشعرية القصيدة عرفته عهد أخصب حبق الرتكي العهد يعد      

 به يتميز ملا االحنطاط  عهد بأنه العهد هذا يوصف ما وعادة ، العهد هذا يف الثقافية املأثورات أهم

 أهم كأحد الشعيب الشعر ظهر  ولقد.الشعبية الثقافة جمال خيص فيما الثقايف،ماعدا ا�ال يف فقر من

 الطبقات خمتلف تعيشها كانت اليت واالجتماعية النفسية احلالة عن التلقائي التعبري وسائل

 جماال الشعبية القصيدة أمام فتح مما « ، الفرتة تلك رائجــا كان أنه الشعر هذا وميزة ، االجتماعية

 وحاجاته ورغباته نوازعه عن اإلنسان،والتعبري قضايا  خلدمة األول املقام احتالل من ومّكنها ، واسعا

 الفرتة هذه يف الشعيب الشعر ورواج شيوع على دليل وأحسن .دحو العريب قول حد على  2» أيضا

 الثقايف النضج ميثل والذي ، الفرتة لتلك والثقايف الشعري املشهد شكلت اليت الشعرية األمساء كثرة

  :األمساء تلك أهم بني من للشاعر الشعيب،ونذكر

 من أنه يقال شعيب،كما شاعر أقدم هو ]:م1620-م1495[ خلوف بن )األخضر(األكحل 

 عليه اهللا صلى الرسول مدح يف الدينية باملدائح عرف منطقة مستغامن، يف الصاحلني ااهللا عباد

 اليت املعارك أهم من معركتني وقائع فيهما يروي تارخييتان قصيدتان ذلك ماعدا غري ينظم وسلم،ومل

  " :شرشال" واملوسومة األوىل القصيدة يف يقول3.االسباين واجليش بني األتراك دارت

  

                                                           
  . 11ـ املرجع السابق ، ص 1
دب العريب ـ أمساء سباعي ،عائشة بن عثمان ،الشعر الشعيب اجلزائري قصيدة لعبد اهللا التخي بن كريو أمنوذجا، مدكرة مقدمة لنيل شهادة ماسرت فاال 2

  .  12ص 2014/2015جامعة ادرار 
  .12املرجع السابق ، ص   3
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  مسطرين الفرسان ماشية وجاية  ***  شاب راسي من قوة ليعة احلمـال

  ةوالعرب يستجق والقوم غازيّـ   ***  يناده ويسايس يف البطال واخللويف

  1ةـحيق يف ذاك اليوم امرا باكيـ  ***  جبل شرشال حطينا للقتــاليف 

  :قصيدة مشهورة وهي تروي معركة مزغران يقول يف مطلعها» مزغران«الثانية واملعروفة بأما القصيدة 

  معـلومــة مـزغران ـزوزغـ  ***  اليوم جيت مث مــن يا فارس

  *موشومة الشلو اجـناب رأيت  ***  ومـض امللجـا ريـيا عجالن

  .2 ومـةمعـل*رانمزغ ةصق  ***  ومـراد اليـي عن طـنـيا سايل

 » يا مالك امللوك ريب«قصائده فهي يف املدائح كما ذكرنا سابقا أمهها قصيدة بقيةأما     

  .اخلزنة الصغرية«وله أيضا» اخلزنة الكبرية«وقصيدة

جمد  م،كما 1127له قصيدة متجد انتصار األتراك يف البلقان عام  :محمد بن درمش الشرشالي*

  :يقه،يقول يف مطلعهافيها العالقات اإلسالمية وشكر ااهللا ورسوله على توف

  انالش رفيـع ادياهل املصطفى على  ***  اإلخوان رمعش يا مكلك صلو

  احلاكم ادلالعـ لاجللي الـفرد  ***  الدايـم الكاملـ اإلله انسبح

يف أغلب  فالطابع الديين يبدوا واضحا يف هذا املطلع رغم أن القصيدة يف متجيد األتراك،وهي مسة 

تفتتح دائما بالصالة والسالم على النيب صلى ااهللا عليه وسلم ،وإن كان يف غري القصائد الشعبية اليت 

   .املديح الديين

                                                           
  .16م ، اجلزائر ، وهران، ص 2010،  1رات األلفية الثالثة ، ط،منشو  2مجعية آفاق مستغامن ، سيدي خلضر بن خلوف حياته و قصائده، ج - 1

  ) .72،70(م ، ص 2007ط ، /توفيق ومان، انطولوجيا املكنون يف الشعر امللحون، منشورات املكتبة الوطنية ، دـ   2
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اعر تلمساين له قصائد يف  ]:م1677-م1583[ أبو عثمان سعيد بن عبد ااهللا المنداسي*

*  »يقةالعق«وا�ا الصويف املتميز بالرمزية،عن مدح النيب صلى ااهللا عليه وسلم،أمهها قصيدة من الشعر 

  : مطلعها قال يف

  .1لوا�ـاليدو اـوين يقـوالعقيق اع  ***  انـكيف ينسى قليب عرب لعقيق وال

 ااهللا عبد  أبو الكامل احلوزي،امسه النوع يف الشعراء أشهر من وهو]: م1768[مسايب بن محمد*

 املدائح يف قصائد  تلمسان،نظم يف أسرته مع استقر و أندلسي أصل ومن مسايب بن أمحد بن حممد

  :مطلعها يف يقول اليت  »ااهللا رسول يا احلرم« قصيدة أشهرها الدينية

  ول ااهللاــاحلــرم يا رس  ***  هللاول اـــــرم يا رسـاحلـ

  ول ااهللاــاحلــرم يا رس  ***  دـدك قاصــت عنـخيفان جي

  ة �داعـيا صاحب الشف  ***  دــت عندك قاصـخيفان جي

   

 كما عرف أيضا برثاء املدن،وحتديدا رثاء مدينة تلمسان نتيجة ملل آلت إليه يف فرتة حكم       

 -احلصر على سبيل الذكر ال  –هؤالء أبرز الشعراء .  »ريب قضى« األتراك مثل قصيدته املعنونة

تعد  إذ.هذا العهد أحصى الباحثني أكثر من سبعني شاعرا شعبيا يف  ، إذالذين ظهروا يف هذه الفرتة

االهتمام جبمع وتدوين  قريبة تارخييا من فرتة بدايات  -العهد الرتكي-هذه الفرتة من هذا العهد

            .الشعيب بشىت أنواعه الرتاثودراسة 

          

              

                                                           
مدكرة مقدمة لنيل شهادة ماسرت يف األدب العريب أمساء سباعي ، عائشة بن عثمان ، الشعر الشعيب اجلزائري قصيدة لعبد اهللا التخي بن كريو أمنوذجا  1

  14ص  2014/2015، جامعة ادرار 
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    :االستعماريةالشعر الشعبي إبان الفترة -ب

 االهتمام بالشعر الشعيب ونظم القصائدخيتلف العهد الفرنسي عن العهد الرتكي، من حيث  ال      

 تارخيياً، الفرتتني إليصالوهذا راجع . يف شىت األغراض واملوضوعات اليت عرفت يف العهد الرتكي

 ل �اوتوهج بعض األغراض اليت يتفاعانبعاث   مستجدة،أو أخرى موضوعات ظهور وتسجيل

واالستبداد  اإلقطاعالعهد،عهد الظلم والطغيان،وعهد  إذ يعد هذا.الشاعر مع أحداث هذا العصر

دفع الشعراء إىل مواصلة نضاهلم بالكلمة، من خالل تصوير مالمح فرتة  وهذا كله.والقلق واالضطراب

اليت تعرضت  االجتماعيةوحىت  واالقتصاديةبطريقة توضح جوانب احلياة السياسية  االحتالل الفرنسي 

حملها  تستهدف طمس معامل الثقافة احمللية وإحالل ثقافة أجنبية .ودة حماوالت استعمارية مقص إىل 

  .1الثقايف العريب ثهاتر بغية عزل الشعب اجلزائري عن 

  :من بين أهم الشعراء الذين برزوا في هذه الفترة نذكر        

من منطقة وهران،نظم قصائد  هوشا عر ] :م1867-م1800[إبراهيم الشاعر مصطفى بن *

قصيدة  150حوايل شعرية يف عدة أغراض أمهها الغزل واخلمريات،له قصائد كثرية وصل عددها إىل

ماذا من «وقصيدة »ناري وطين وطين يا«وقصيدة »لوطان رقليب تفك«قصيدة :نذكر منها

  .2وهيب وغريه  أمحد :بقصائده مطربون جزائريون كبار أمثال وقد تغىن.»اجلبال

الشعيب حممد بن الصغري بن قيطون،األيويب  هوا لشاعر :]م1907-م1844[محمد بن قيطون*

املرثية »حيزية«خاصة قصيدته ،عرف كثرياً مبرثياته بسكرةالبوزيدو نسباً،من مواليد واحة سيدي خالد 

بابن  وعالقتها حيزيهحتكي قصة الفتاة  عدد كبري من الفنانني،وهي قصيدة  هاناالوجدانية اليت غ

  :يقول بن قيطون يف مطلعها.  3عمها سعيد

                                                           
  ، املؤسسة الوطنية  1، ج ألوراسالعريب دحو، الشعر الشعيب و دوره يف الثورة التحريرية الكربى مبنطقة  ـ 1

  . 52م ، اجلزائر ، ص 1989ط ، /للكتاب ، د
  477.م ، اجلزائر ، ص 2008ط ، /العرب دحو ، معجم شعراء الشعر الشعيب يف اجلزائر، مجعية البيت للثقافة والفنون ، دـ 2
  (26،41).اجلزائر ،/ م 2008ط ، /أمحد عاشور، ديوان الشاعر حممد بن قيطون، دار الشروق للنشر والطباعة و التوزيع ، دـ 3
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  اتـــــس لبنـراي يـف  ***  مـــالح يا عزونـــي

  مقــديـــا نـــاري  ***  ودــت اللحـت حتــسكن

  بيـــا مـــا بيـــا  ***  ـرـأنا ضريـ أخــــي

  1ةـــزييـــالضامـر ح  ***  ر مــعـــي سافـقلب

زرع احلماس  دف بأحداث الثورة ومعاركها،الضارية شعرًا ونشيداً،وهكذا كان الشعر الشعيب يصوغ 

من أحداث يف الوطن   الشعراء بذلك من تصوير وختليد ما كان جيري ، ليتمكنيف أوساط األفراد

  .اجلزائر�ا  مرتمسامهني بذلك بتسجيل أحد أهم احلقب التارخيية اليت 

  :الفنيةالشعر الشعبي أنواعه وخصائصه :لثالمبحث الثا

  .اتهأنواع الشعر الشعبي ومميزاـ 1

  :مها-يف الشعر الشعيب -جيمع أغلب الباحثني على وجود نوعني شعريني رئيسيني  

 عر البدوي وهو من فروع الشعر اهلاليلـ الش.  

  األزجال األندلسيةو وهو فرع من فروع املوشحات ) املدين(الشعر احلضريـ. 

 

 

 

 

 

                                                           
  .41اجلزائر ص/ م 2008ط ، /أمحد عاشور، ديوان الشاعر حممد بن قيطون، دار الشروق للنشر والطباعة و التوزيع ، دـ ـ 1
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لكل منهما  إىل أن ، باإلضافةمعيار املفارقة بينهما ، هيومميزات فنيةولكل من النوعني خصائص   

  :كاأليتترتبط به وسنوضحها   أنواع فرعية

  :)المدينةٌ (األنواع الفرعية للشعر الحضري01-

   : الحوزيأـ 

وقد .املدينة األصل يف تسمية هذا النوع من الشعر باحلوزي،أي ما حتوز عليه املدينة أو ما هو حبوزة  

 خاصة،ختالف أوزان املوشح  هو الشعر املنظوم باللغة العامية،حسب أوزان :"عرفه حممد مرابط بقوله

ظهر باملغرب األوسط،إىل جانب املوسيقى .احلقيقية ويعترب احلوزي نوع من أنواع املوسيقى . "1والزجل

باحلوزي،مبعىن أنه شعر  أذواق العامة،وبذلك مسي األصلية الواردة من األندلس وقد وافق 

ه بالشعر نايتميز هذا الفرع بالوزن اخلفيف إذا ما قر  عنابة ةومدين مدين،وأشتهر خاصة مبدينة تلمسان 

   2الغرامية العريب،وتتحدث أغلب موضوعاته عن العالقات 

  :يقول شاعرنا يف إحدى حوزياتهمسايب ومن أشهر شعراء احلوزي الشاعر التلمساين حممد بن  

  انـا كــايـعـان مــك  ***  هــب مالـحبي الــم

  انـضبــي غـاسـانــي  ***  هــي مالـال حبيبــم

  هــى فيـدة نرجــي مـل  ***  هــي مالـال حبيبــم

  انـــــي تعيـهرنـوق  ***  هــي خيالـي فـشوقن

  3انــى ملـه علــدعـخ  ***  هـي جبمالـــدعنـخي

  

                                                           
 ـأمساء سباعي،عائشة بن عثمان،الشعر الشعيب اجلزائري قصيدة لعبد اهللا التخي بن كريو أمنوذجا،مذكرة مقدمة لنيل شهادة ماسرت يف األدب1

  . 17ص2014/2015العريب،جامعة ادرار ،
  .18ـاملرجع نفسه ص 2
دب العريب أمساء سباعي  عائشة بن عثمان ،الشعر الشعيب اجلزائري قصيدة لعبد اهللا التخي بن كريو أمنوذجا، مذكرة مقدمة لنيل شهادة ماسرت يف اال  3

  . 18،ص2014/2015،جامعة إدرار
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  :الحوفي-ب

األولياء أيام  هات،وخالل زيارة أضرحة نتز غنائي نسائي يغىن يف احلدائق وامل يوهو نوع شعر       

 بكيفية عفوية بريتع حول عاطفة احلب،وهي ه يدور موضوع فوالصيف،وهو جمهول املؤل الربيع

قة ر عليها حّلة من ال يف أفئدة العاشقني مما يضفي  ختتلجصادقة عن األحاسيس العميقة اليت 

،كما تؤديه  الس النسوية�ا تنشده النسوة يف احلفالت ويف » ...واجلمال،ويعطيها طابعا خاصا

  .1النسوة أثناء ممارسة بعض األلعاب مبعية أطفاهلن

  ـةـالع للقلعـــط  ***  ابـــلقيت واحد الشب

  ـةــباش ميسح الدمع  ***  رـريـحـ منديل يده يف

  ةــذا الدمعـأعالش   ***  ـابـله يا شبــ وقلت

  ـةــماريتها مجعـ  ***  اللـــة اـي يل قـال

  يـــواحلد نصــران  ***  دـو ــهيل السبت سبت

    :البوقالة  -ج

ترتبط  واليت)، اجلزائر، تونسليبيا(إفريقيا مشال نوع شبيه باحلويف وجزء من تاريخ الشعوب وخاصة يف

ارتباطا مباشرا بعدة جوانب من ناحية الزمان تردد يف السهرات الرمضانية خاصة،ويف جلسات 

    :ذلك ، مثالذا االسم نسبة إىل اإلناء الفخاري الذي يستخدم يف هذه اللعبة� النسوة،مسيت

  جبنـيـأعارص ـوالق  ***  انـــبطت إىل قاع اجلنه

  ـييشيـنـ افـخـن  ***  انـــبطت إىل قاع اجلنه

  يــينٍ ان يغنِ ــك لو اي  ***  دوشــخ ما ناخــوالشي

  .يـيواتين دوـق إيلصغري   ***  ابـــبد شــاخــن

                                                           

.18املرجع نفسه ص  1
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  :األنواع الفرعية للشعر البدوي -  2

  : القولأـ 

 املواضيع  هو قصيد قصري يسرد بإيقاع سريع وشديد التكثيف،خيتلف عن األغنية احلقيقية،يتناول جل

شخص حمرتف يدعى   يؤديه،واحملضراتباستثناء اهلجاء واملدح،ويغىن يف التجمعات كاألسواق 

  .1القوال

  :القطاعة- ب

العرب ترديدها يف السفر للتسلي من طول مسافات  دائما حيب ، ترجتل هي أغنية الطريق

يف االنتقال من  ا � ال اليت ميرونذاته قصة سفر،يتم خالهلا تعداد أمساء خمتلف ا� موضوعها.الطريق

 :، ومثاله2آخر إىلمكان 

  ونطالع للجبل غري بعينــي  ***  أنا يف تيطري يف بالدك يا سغوان

  بني الكيفان يف القصور الغربية  ***  رمي ايل جت يف قاس ألوطان من وحش

  ذ القهوة على ميني اجلزايةخ  ***  ركب على سايقي ونسرج عال اآلذان

  3.يـــسيت األحباب رفقت ب  ***  الصــواناقصد للفيالج خلف بالد 

قلبه  ،يتناول موضوع املرأة ليعرب فيه الشاعر عن أحزان بطيءوهو نوع غنائي ذي نغم  :الزغوية-ج 

 فيها لتجنب اخلروج عن املوضوع اإلطالةمن ناحية الشكل دون  حمبو بتهالفراق وينتهي بوصف جراء 

  :مثال قول الشاعر 4

  صاقت سجرة بالدنا بالتشطان  ***  أيام احلمـــانقعدت قافرة دارت 

                                                           
  .42م، ص2007ط، /اجلزائري، دار القصبة للنشر، دعبد احلميد بورايو، األدب الشعيب ـ  1
  .42ـ املرجع نفسه ص 2
  .42م، ص2007ط، /عبد احلميد بورايو، األدب الشعيب اجلزائري، دار القصبة للنشر، د ـ 3
  . 46 45ـاملرجع نفسه ص  4
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  سقطت ورقتها على شوق عيــاين  ***  نابعد أن كانت لذة زاهرة تزيـ

ــين  ***  ماين شي على خضر سجرة بستان   بيا واحدة جنها مالك جــ

  .من اللي راحت سافرة القلب خطاين  ***  وريها تعرفوها بالتفنــــــان

  :الحضري والشعر البدويمميزات وخصائص الشعر 

يتميز الشعر البدوي مبحافظته على تقاليد القصيدة العربية الفصيحة،فهو مل خيرج عن ـ        

واملوضوعات اليت عاجلها الشعر العريب القدمي،كهجاء القبائل وفخر الشاعر بقبيلته،أو املدح ض األغرا

  .العريب القدميوغريها من األغراض املعروفة يف تاريخ الشعر  والغزل

أما لغة الشعر البدوي فتبدو أكثر قوة وغنًا من لغة الشعر احلضري،و ألفاضه قريبة من الفصحى ـ 

   .املتصلة بلغة القرآن الكرمي

أما من الناحية الفنية فالشعر احلضري يبدو أكثر حتررًا يف بناء املوسيقى من الشعر البدوي، ـ      

ا مضامينه نكما أ.وبالغتها ا وأساليبها�صيدة اهلاللية يف موضوعاحمافظًا على منط الق بقي الذي 

م يشرتكون مع �حضرية وغزهلم يتسم بالرقة و اللطافة والتضرع واحلنني،بيد أة من بيئ مستمدة 

  .باجلانب احلسي يف غزهلم هميف اهتمام البدويني 

  :أغراض الشعر الشعبي وأهم خصائص ـ 02

  :ضاألغرا-أ

النماذج السابقة واملوضوعات اليت تناوهلا رواد الشعر الشعيب اجلزائري، يتضح لنا أن هذا من خالل 

 نباألجا كاملعارك اليت خاضها اجلزائريون ضد:الشعر خاض عددا من املواضيع واألغراض
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الطبيعية،وأحوال  والنكبات االقتصادية،واألزمات  واملعاشية االقتصاديةوانتصارهم،حالة السكان 

  .1واملتصوفني،و رثاء رجال الدين ورجال السياسة،وحنو ذلك من األغراض  ف التصو 

 ومن هذا املنطلق ميكن لنا القول أن أغراض الشعر الشعيب اجلزائري،تشكل امتدادا وتقليدا         

  إخل...لألغراض اليت تناوهلا الشعر العريب،واملتمثلة فاملدح،الرثاء،اهلجاء،احلماسة والغزل

  :المدحـ  01

 األخالق يعرف املدح بأنه نقيض اهلجاء،وهو حسن الثناء على ذي شأن،مبا يستحسن من       

 النفسية،كرجاحة العقل والعدل والعفة والشجاعة وغريها من الصفات احلسنة يف الشخص ويف قومه

 النافذة،ينتقل بني القبائلالعني و واملداح هو الوجيه واملوقظ واحملرض .   2وتعداد حماسنه اخلُلقية

     .واجلماعات واملناسبات املختلفة،ينشد بشعر احلرب والغزو،رافعا من شأن األبطال

، الثناء  يعد املدح من األغراض الشعرية القدمية عند العرض،فهو يقوم كما ذكر يف التعريف     

رض،فبدؤوا مبدح سيد املرسلني ولذا اجته معظم الشعراء اجلزائريون إىل هذا الغ.وتعداد مناقب احلي

 املشايخعليه الصالة والسالم الذي شّكل أغلب قصائدهم،مث يليه مدح آل البيت،مث بعد ذلك مدح 

الشعيب  وكمثال نذكر قصيدة يف مدح خري الربية صلى ااهللا عليه وسلم للشاعر.والعلماء والزعماء

   :األخضر بن خلوف يقول يف مطلعها

  .داــــك نبـم اهللا وبـبس  ***  يدــال عنــن ما يقـأحس

  داــن واحـا عيـزك يـما ع  ***  ديـان جسـي سلطـحبك ف

  :ثم يقول

  دــره شديـر حـاألخض  ***  ـودـا للخلـرع بنـيس

                                                           
أمنوذجا، مدكرة مقدمة لنيل شهادة ماسرت يف األدب العريب  ـامساء سباعي ، عائشة بن عثمان ، الشعر الشعيب اجلزائري قصيدة لعبد اهللا التخي بن كريو1

  .21ص 2014/2015، جامعة ادرار ، 
  .21ـاملرجع السابق، ص 2
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  1داـك نبـى ااهللا عليـصل  ***  ديــسي تـأند ـا حمم

  :الرثاءـ 02

 بكاه بعد موته،فإن مدحه بعد موته قيل رثى فالن فالنا يرثيه ريثا ومرثية،إذا"جاء يف لسان العرب    

لغة،أما  هذا  2 "مدحته بعد املوت وبكيته:رثاه يرثيه ترثيه، ورثيت امليت رثيا ورثاء ومرثية ورثيه

أمحد اهلامشي بأنه تعداد مناقب امليت وإظهار التفجع والتلهف عليه واستعظام  اصطالحا يعرفه السيد 

ابطة قوية بني الشعراء،فإن املوت أيضا تقوي تلك الرابطة،وشعر وإذا كانت احلياة ر  . 3املصيبة فيه

الرثاء على خالف شعر املدح،إذ مل خيرج الشعراء الذين نظموا يف هذا الغرض عن بكاء بعض الشيوخ 

 .ورجال الدين

  :ومثاله ما جاء يف قول الشاعر الشعيب حممد لقالسة

  .زاحـاير وال زحـما يبقى ال ط

  يانـمتشى حفل ـوما يبقى قلي

  .ما يبقى من شد األحكام ويفرح

  .زانـوم األحـيه يـد ياتـالب

  :مث يقــول

  القالسة على اخلاليق هو نصاح

  .4فانـمن الدنيا ندوا قطيعة الك

  

                                                           
  .387ـ382ص م ، اجلزائر ، 2008ط ، /العريب دحو ، معجم شعراء الشعر الشعيب اجلزائري، مجعية البيت للثقافة والفنون ، دـ  1

  .309مادة رثا ، ص ، 14ابن منظور، لسان العرب، ج ـ2
األدب ـامساء سباعي ، عائشة بن عثمان ، الشعر الشعيب اجلزائري قصيدة لعبد اهللا التخي بن كريو أمنوذجا، مدكرة مقدمة لنيل شهادة ماسرت يف  ـ 3

  .22ص 2014/2015العريب ، جامعة ادرار ، 
عبد اهللا التخي بن كريو أمنوذجا، مدكرة مقدمة لنيل شهادة ماسرت يف األدب ـامساء سباعي ، عائشة بن عثمان ، الشعر الشعيب اجلزائري قصيدة ل ـ 4

  .23،ص2014/2015العريب ، جامعة ادرار ، 
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  :الوصفـ 03

وقيل  حاله واهلاء عوض من الواو،:وصف الشيء له وعليه وصفا وصفة"جاء يف لسان العرب    

  . 1والصفة احلليةاملصدر  الوصف 

شرح حال الشيء وهيئة على ما هو عليه يف الواقع  فهو الكشف واإلظهار،أو هو: أما اصطالحا

  .2يف فهم السامع كأن يراه أو يسمع به إلحضاره

يقول أحد .ا�وغرض الوصف يف الشعر الشعيب اجلزائري كثريا ما يتناول وصف املعارك وانتصارا  

املعارك اليت انتصر فيها ثوار أوالد سيد الشيخ على  إحدىوهي -  ةالشعراء يصف معركة الشالل

  :يقول يف مطلعها- جيش االحتالل

  ار الشاللة يف الزمان معدود�على أ  ***  ياحلاضر عود خلبار واشتاه صار

 

  ار معدود�سعد من حضر ذاك ا

  :مث يقــول

 أمينني ملكها بوران  أيقيلوما ذرية محزة لو 

  مانــوسلي حممد اءـج العزة رب نادى

  األديان واشرح �ا قام اللزة من العباد فك

  

  

  

                                                           
  .356،مادة وصف ، ص  9ابن منظور، لسان العرب، مج  ـ 1
دكرة مقدمة لنيل شهادة ماسرت يف األدب امساء سباعي ، عائشة بن عثمان ، الشعر الشعيب اجلزائري قصيدة لعبد اهللا التخي بن كريو أمنوذجا، م ـ 2

  .23،ص2014/2015العريب ، جامعة ادرار ، 
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  :مث يقول

  والغـــرابهي  ـةواحلدي  *** ل وداك داخـر أكـالنس

 1ابـزن يف الشعـدل خيــالع  ***  الخـسادك ـالضبع يف جل

  :الغزلـ  04

ضارب منه ببب ذكر   من أحد إال وهو ،ومااإلنسانيةأما يف ما خيص الغزل،فهو علوق بالنفس    

الغزل من أوسع أغراض الشعر،وأكثرها تداوال بني الشعراء،وموضوعه يف الشعر  ، ويعتربكان أو أنثى

م �املرأة،فالشعراء الذين نالوا شهرة واسعة بني الناس إمنا خلِّدوا بالشعر الذي عرب عن وجدا الشعيب

عبد ااهللا بن  :أمثال ي أعالم خّلدوا املرأة وعواطفهم حنو املرأة،كما يوجد يف الشعر الشعيب اجلزائر 

قصائده  إحدىيو يف كر فهذا بن  .قيطون،مصطفي بن ابراهيم وغريهم كثري كريو،حممد بن

  :يقول"لزرق"واملوسومة

  وجتـُـ و ايلــن عَ ــضي  *** وحر ـوجهك ضاوي مش

 داحـــض على لقـناي  *** دودك سـوحــورد اخ

بس
َ
 .2فـريـامساوي ظا ـج  ***  م ع الكيـفـذاك امل

 :الحماسة -05 

الثورات  لقد ساير الشعراء الشعبيون مراحل الثورة التحريرية،حيث لعب الشاعر الشعيب دورا هاما يف

والكفار أو  إما هجوما على احملتلني  ، وهذافيق سالح وحامل رسالة و شاعر نضال ، فكاناجلزائرية

                                                           
ألدب امساء سباعي ، عائشة بن عثمان ، الشعر الشعيب اجلزائري قصيدة لعبد اهللا التخي بن كريو أمنوذجا، مدكرة مقدمة لنيل شهادة ماسرت يف ا ـ 1

  .24،ص2014/2015العريب ، جامعة ادرار ، 

  
  12م ، اجلزائر ، ص 2009ط ، /مخيلي، روائع الشاعر الشعيب عبد ااهللا بن كريو ، مؤسسة بوزياين للنشر والتوزيع ، د بلقاسم 2
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دف زرع احلماس يف أوساط األفراد  ها شعراً ونشيداً كان يصوغ أحداث الثورة ومعارك  ، فقدهجاًء هلم

  :بو الشعري يف أحد قصائدهايقول الشاعر الرتكي  . 1

  .دــام الشني ال ننشـيف ع  *** ةـذا الكيـي يا هـيا خوت

 .دـي دين حممـويهدموا ف  *** وا فينـاـا يبيعـاخلويات

  :يقول  أن إىل

  .للبعـد نقـلـت اتالكوبتري   *** تطاحــ افرنسـ من

 2تنعــد ال اتاملستشفي مـا  *** نيـةـث لكـ يف طحتـ

ا أهم األغراض املوجودة بالشعر الشعيب �يتضح لنا من خالل دراستنا لألغراض هذا الشعر أ   

اجلزائري على سبيل الذكر ال احلصر،إذ هناك أغراض أخرى مل يتم ذكرها ألن القصائد اليت عثرنا 

تلك األغراض املذكورة أعاله،واألغراض اليت مل نذكر ومل يفصل فيها تشمل  عليها كانت معظمها

 ...،التاريخاملشايخل،احلكمة واأللغاز،  التوس: هي

  :خصائص الشعر الشعبي الجزائري -ب

 إن للشعر الشعيب اجلزائري خصائص فنية وأخرى لغوية متيزه كما للشعر العريب    

  .والتأريخ التوقيع : فالقصيدة الشعرية الشعبية اجلزائرية تنفرد خبصائص فنية دون سواها وهي.الفصيح

 

  

  

                                                           
ألدب امساء سباعي ، عائشة بن عثمان ، الشعر الشعيب اجلزائري قصيدة لعبد اهللا التخي بن كريو أمنوذجا، مدكرة مقدمة لنيل شهادة ماسرت يف اـ 1

  .24،ص2014/2015ادرار ، العريب ، جامعة 

  
  .25ـ املرجع نفسه ص 2
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  :التوقيعـ 1

ميثل توقيع القصائد مسة بارزة لدى شعراء امللحون، ويقصد به ذكر الشاعر امسه أو كنيته أو     

  :المسه، ومثال ذلك نسبه يف القصيدة حمافظاً بذلك على نسبة قصائده لنفسه وخملداً 

 للشاعر خلضر بن خلوف يقول فيها) مفتاح اخلري ال ينفد(مثل قصيدة : وقيع بذكر اإلسمت

  .ـدامترمي فـوق دوجنيـ  *** ـديتمرمـ اال فخاي

 ـودةموج ةرمح وبث يف  *** ـديتغمـ ألخضــر

 1داـصلى ااهللا عليك لبـ  ***  ـدحمم األمـة دسيـ يا

 :خاطري يا تقنط ال قصيدته يف كريو بن الشاعر وقول

  .التحتاين أساس مها ودي واجد  *** تفخار بال قدمي نسيب أغواطي

 .2حودة ما نسميها عاين�ع ا  *** األشعار نظم الغرام بيه اهللا عبد

  :يا املداين ومثاله قول الشاعر حممد بلخري يف قصيدته: توقيع بذكر اللقب

  منكــور وال نـاكر لـيس  *** عـذاب املـداح يشوف امـ

 .3رارـى التحـر بغـد بلخيـول  *** األشعار نظم الغرام بيه اهللا عبد

 :فيها يقول سهلة بن لبومدين) احلاجب رفيق يا(قصيدة يف واضح أيضا ومثاله

  يراعـيك يقلبـ يالل اي  *** كحنافي شليـ ريأمـ اقض

 .4هارب كجناحـحتت   *** ـكنوريـ سهـلة بن كنيتـي

  :يقول إذ اخلثري السايح البن) مرسويل يا(قصيدة يف ومثاله: معا واللقب االسم بذكر توقيع

                                                           
  150م ، اجلزائر ص 2010، 1، منشورات األلفية الثالثة ، ط2مجعية آفاق مستغامن ، سيدي خلضر بن خلوف حياته و قصائده،جـ  1
مدكرة مقدمة لنيل شهادة ماسرت يف األدب امساء سباعي ، عائشة بن عثمان ، الشعر الشعيب اجلزائري قصيدة لعبد اهللا التخي بن كريو أمنوذجا، ـ ـ 2

  .26،ص2014/2015العريب ، جامعة ادرار ، 
   112م ، اجلزائر ، ص 2008ط ، /العريب بن عاشور، أشعار حممد بلخري شاعر الشيخ بوعمامة وبطل املقاومة ، دار الشروق للطباعة والتوزيع ، د ـ 3
 اجلزائري قصيدة لعبد اهللا التخي بن كريو أمنوذجا، مدكرة مقدمة لنيل شهادة ماسرت يف األدب مساء سباعي ، عائشة بن عثمان ، الشعر الشعيبـ أ 4

  .26،ص2014/2015العريب ، جامعة ادرار ، 
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  ونقويه احملبة جسر ويتواصل  *** األجل نيوىف ن أحباب نتبقى

 .1باش يناديه جييواخلثري اللي   *** كمل الصحرا شاعر السايح ابن

  :التأريخـ 02

 من أهم اخلصائص الشكلية اليت تقوم عليها القصيدة يف الشعر الشعيب اجلزائري،أنه يعتمد     

 الشاعر يف آخر أبياته إىل نظم كلمات إذا حسبت حروفها حبساب اجلمل اجتمعت منها التاريخ من 

" ويسمى هذا النوع بالتأريخ غري املباشر حيث يعتمد فيه على ،2والدة أو وفاة أو سفر أو انتصار

  .من أجل فك الرموز أو احلروف املعتمدة من طرف الشاعر يف قصيدته" اجلدول املغريب

وتوجد طريقة أخرى يعتمدها الشاعر يف التأريخ لقصائده،تعرف بالطريقة املباشرة أو التأريخ املباشر    

 :،مثاله 3ه للقصيدة يف أبياته مباشرةيذكر الشاعر تاريخ نظم حيث 

 قول الشاعر الشعيب املنداسي يف قصيدة له ميدح فيها مكة املكرمة

  .التميز بالفاض باح عام األلف بعد  *** وظهـر شـاع سنني سبـع

  

 .ه1007:معناه تاريخ نظم القصيدة هو

  :ليك نشتكي بأمري يقول ابن الرتكي يف قصيدته•

  .ـورهالش من فاحملـرم عامني زاد  *** صار مثانيـن ألف عد ما بعد

  .ه1082شهر حمرم:فالتاريخ املذكور هنا هو

 

 

  

                                                           
  .26ـ املرجع نفسه  1
  .27املرجع نفسه ص 2
  .28ـاملرجع نفسه ص 3
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  :االقتباسـ 03

داللة على  وهو تضمني الشعر أو النثر شيء من القرآن الكرمي واحلديث النبوي الشريف من غري   

  .1أنه منهما،مع جواز التغيري القليل يف األثر املقتبس

أقالم الكتاب واألدباء ولكن  ، وعلىبالغيًا جار على ألسنة اخلطباء والشعراءواالقتباس فرعًا    

 ،ففي الشعر الشعيب اجلزائري أمثلة كثرية عن   2شخص إىل آخر بطريقة االستعانة به ختتلف من

  .االقتباس

  يقول أحد الشعراء

  واهـود ال ســعبــامل  *** بد باسم العظيم الواحدن

 هــه إال االلــال إلــ  ***  دـل هـو ااهللا أحـق

  اهـك معـريـو شـالـم  *** م يولـدـمل يلد ول

 رتجــاهـاد تــعبـل  *** د جامرزاق اجلارية ويل

  اهاب فروضها برضـجاب ج  ***  دـه راشـكرمنا بشفيع ط

ث يف األبيات اقتباس من سورة اإلخالص،ويتضح ذلك يف الشطريني األوليني من البيتني الثاين والثال

  .4﴿مل يلد ومل يولد﴾ :وقوله سبحانه وتعاىل 3﴿قل هو ااهللا أحد﴾:قوله تعاىل من

 

  

 

                                                           
هللا التخي بن كريو أمنوذجا، مدكرة مقدمة لنيل شهادة ماسرت يف األدب مساء سباعي ، عائشة بن عثمان ، الشعر الشعيب اجلزائري قصيدة لعبد اـ أ ـ 1

  .28،ص2014/2015العريب ، جامعة ادرار ، 
    .29ـاملرجع السابق ص  2
  . 1سورة اإلخالص ، رواية ورش ، األية  ـ 3
  .3ـ سورة االخالص،رواية ورش، األية  4
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  :التكرار 04 

، ويقصد به تكرار املعىن الواحد يف القصيدة الواحدة أحياناً،أو يف قصائد خمتلفة حني آخر       

تكرار قصد به  ، وهوجتلى هذا بوضوح يف األغراض الدينية كالدعاء والتوسل واملدح النبوي وقد

واحلماس يف  اإلثارةيقصد به خلق  ، وقدأصحابه إلتوكيد املعاين وإعطائها صفة احلتمية والوجود

  1طريقة تقرها أصول اخلطابة العربية ، وهينفوس اجلمهور حىت يستحوذ على مشاعره وحيرز إعجابه

  :يقول الشاعر التلمساين حممد بن مسايب يف إحدى حوزياته .

  .انـــاي كـان معـك  ***  ــهي مالــال حبيبـم

  انــي غضبـا ناسـي  ***  هــي مالــال حبيبـم

  2هـى لـدة نرجـي مـل  ***  هــي مالــال حبيبـم

  :طول النفس -  05

يتجلى ذلك يف نظم الشعراء لقصائد طويلة ذات املوضوع الواحد يف غالب األحيان،وهي ميزة   

 اجلزائر،وهدفوا من خالل هذه امليزة إىل تكرار املعان طغت على انتاج شعراء الشعر الشعيب يف

  :ومثاله قول الشاعر السعيد بن حافظ.3إىل الذهن  إيصاهلا وتبسيطها قصد 

  .عينيـه انـسالوا وابكيت القول جبت  ***  علي راح والشيطان الرحيم الرمحن اهللا بسم

  .قوميه هاذوا قالوا لربار �اهدين على  ***  حمكيـة ماهيش صار ما مجاعة يا لكم نعاود

  .اخلدعيـــة الكوالصية قومية قالوا  ***  صخالـ بيمانو تونس من جاء جيش هذا

  كية لغدارومعناها هذ يا غبار عامل جاء لبالند  ***  للكفار ومشى خلبار شاعت جليش

  .بكليه جلماعة عليهم تفقوا  ***  قعود الكاف يف وهم البارود تكلم

 

                                                           
اجلزائري قصيدة لعبد اهللا التخي بن كريو أمنوذجا، مدكرة مقدمة لنيل شهادة ماسرت يف األدب مساء سباعي ، عائشة بن عثمان ، الشعر الشعيب ـ أ 1

  .29،ص2014/2015العريب ، جامعة ادرار ، 
  29ـ املرجع نفسه ص 2
  .29ـاملرجع نفسه ص  3
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  :والسهولةالبساطة ـ  06

لشعرائنا الشعبيون ،متيز مبيزة البساطة والسهولة لغة  إنتاجوقفنا عليه من  إن جل ما      

 األفكار واملعاين إىل أذهان القراء بأقرب الطرق املمكنة ،وبأبسط  إيصالوأسلوباً،واهلدف من ذلك 

  .الوسائل اللغوية املتاحة بعيداً عن الغرابة والتعقيد

  : جزائر ثالثة أنواعلغة الشعر في ال

  .وهي تلك اليت تقرتب كثرياً من اللغة الفصحى كلغة ابن مسايب مثال) متفاصحة(األوىل 

    1م اليومية�وهي تلك اللهجة العادية اليت يستعملها عامة الناس يف حديثهم ومعامال) عامية(الثانية 

 هي يف احلقيقة مزيج بني :"لشبخ بقولهاليت عرفها التلي بن ا) البدوية( والثالثة من اللغات هي اللهجة

فاألدب الشعيب ميتاز بلغة :"ويقول حممد ذهيب يف تعريفه للغة الشعر الشعيب . 2 "العامية واملتفاصحة

 ، راعت  أساس الرتجيح فصحى ، وعلىعلى وجه القطع ليست عامية، ولكنها من الصعب وصفها

  .     وسهولة لغة شعرنا الشعيبومن هذا تتبني بساطة   3"إنشائهاالسهولة يف 

    : أوزان الشعر الشعبيـ  07

قد يصادف الباحث مشكال حني يتحدث عن أوزان الشعر الشعيب ، فرغم اجتهاد القدامى إال أن   

 موضوع األوزان ظل غامضًا و مبهماً، ألن جمال البحث ال يزال جديدًا يتطلب من الباحث الصرب 

الزجل مل تزل أوزانه إىل عصرنا هذا متجدة، ولكنها  فن« :حلموي أّن وطول النفس، يقول أبو حجة ا

خلروجها عن البحور املعهودة، وخمالفة كّل شطر من البيت اآلخر يف القصر و  غري جائزة يف الشعر

 .الطول والقافية 

                                                           
ذجا، مدكرة مقدمة لنيل شهادة ماسرت يف األدب مساء سباعي ، عائشة بن عثمان ، الشعر الشعيب اجلزائري قصيدة لعبد اهللا التخي بن كريو أمنو ـ أ 1

  .30،ص2014/2015العريب ، جامعة ادرار ، 
  .30ـاملرجع السابق ص  2
  .31ـاملرجع نفسه ص  3
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اجتهدوا واختلف األمر عند احملدثني الذين  1. «...الواحد على عدة أوزان و قوافت وبناء البي 

ال، وأهم دراسة يف ميدان عروض الشعر نذكر رسالة عبد العزيز �ا وأكثروا البحث و الدراسة يف هذا

ولكن مل تكن الدراسة معمقة بل جمرد ذكر ألشكال » شعر العامية يف اليمن«املقاحل واملوسومة 

اولة جادة اليت حتدث عنها وجند حم .القصيدة العامية اليمنية، ومل يذكر أنواع البحور الشعرية الشعبية

حني أكد بوجود أوزان ختتلف عن » القصيدة الزجل يف املغرب « عباس اجلراري يف رسالته املوسومة 

نظموا أشعارهم على  – سواء يف املغرب أو غريه –حقا أن الزجالني «:حبور اخلليل يقول يف ذلك 

   2.ليلأوزان ال جند هلا مثيالً يف العروض العريب الذي حدده اخل

أما الدراسة اليت فصلت وأزالت الغموض عن عروض الشعر امللحون يف اجلزائر ، مقام به الدكتور 

 حيث استطاع أن يعطي أمثلة عن أهم األوزان اليت حيتويها الشعر امللحون، وطبق حركات،مصطفى 

  .اجلزائريةهذه النظريات على جمموعة من القصائد 

ريب هو كل شعر خالفت لغته اللغة الفصحى يف اإلعراب أو الصرف إن الشعر الشعيب اجلزائري الع  

  .أو املعجم وهو مرتبط باللهجات العامية

  :الشاعر قول مثل حركاته، تسقط عندما يكون اإلعراب في االختالف ومثال  - أ

  املغنـِجي  رِيــم حـب منْ   *** دواءْ  ومالُ  رْضـرِي قـَْلبِـي

  

 .الفصحى عن البيت لغة أخرجت ا�زومة) ضرير(فكلمة

  :الشاعر قول مثل الصرفي الميزان عن الخروج في يكمن الصرف في االختالف عن أما ـ ب

  

                                                           
دب مساء سباعي ، عائشة بن عثمان ، الشعر الشعيب اجلزائري قصيدة لعبد اهللا التخي بن كريو أمنوذجا، مدكرة مقدمة لنيل شهادة ماسرت يف األأ ـ 1

  .31،ص2014/2015العريب ، جامعة ادرار ، 

  
  .31ـاملرجع نفسه ص  2

  مْكنـــاس ْرجـــالْ  يا  *** عليُكــم العــار َذا آش
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  .اْل ، وبذلك خرجت الكلمة عن الصرفوردت خمالفة للميزان الصريف فعَ ) جالرْ (فكلمة 

 .1الموجودة في أول البيت السابق) آش(فقد يتمثل في كلمة  أما عن الخروج عن المعجم -ج

  قسم الشعر الشعيب إىل قسمني أساسيني :الملحون أقسام الشعر الشعبي-01

 هو الشعر الذي أمهل حركات اإلعراب وحافظ على إيقاع اللغة العربية  :الشعر البيني  - أ

    :الشاعر قول مثل الفصحى

 على مبين وصرفها،فهو العامي لإليقاع خمالف) الدجى( لكلمة الشاعر استعمال إن     

  :الشاعر قول القسم هذا عن آخر وكمثال.اخلليل لتفعيالت اخلضوع ميكنه وبذلك الفصيح إيقاع

  

 على نأديها أن أردنا فإذا الفصيح، شكل على جاءت) أصابين( لكلمة الشاعر استعمال أن نالحظ

  :كاآليت تكون العامي الشكل

 

  .2مسي هذا القسم بالشعر البيين لوقوعه بني الفصحى والعامية من ناحية اللغة أوًال والوزن ثانياو 

عكس الفصيح  –العامية، ال يلتقي فيه متحركان كل شعر ورد على إيقاع  :الشعر الملحون  -  ب

ومثال ذلك قول  ،وخيالف الفصيح أيضاً يف اإلعراب والصرف واملعجم –الذي ال يلتقي فيه ساكنان 

  :الشاعر

 

                                                           
  . 16ت ، اجلزائر ، ص /مصطفى حركات ، اهلادي إىل أوزان الشعر الشعيب ، دار اآلفاق ، د ـ  1
  . 18ـاملرجع نفسه  ص  2

  .راح واللــيــلُ   *** عْسـعـاسْ  الدجـى بــدر

  .اهلْوى مرض أصابين  *** صابـهــا مـا أصابنـي

  .اهلْـوى مـرض صابنِـي  *** اا صا�ــي مــابنـص

  ْحمــروق قـَْلبــــي  *** تُلوِمنــي َال  َاليــمْ  يــا
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الذكر، أوهلا انزياح إعرايب نالحظ من خالل هذا البيت اختالف عن الفصيح يف ثالث نقاط السالفة 

، اختالف عن املعجم يف ) تُلِومِين :(اختالف صريف يف قوله) الميْ (حني يسكن الشاعر كلمة

  . املنحرفة عن الَئم ) الميْ :(قوله

  صنف الشعر امللحون من الناحية العروضية، حسب املستويات اليت  :أصناف الملحونـ 02

  .1الشطر والقصيدة تفصل بني 

،حيث أطلق على هذا الشعر الذي تكون األبيات فيه متماثلة، مكونة من شطرين من القصائدـ  أ

  .النوع بتسمية امللحون نسبة إىل القصيدة العمودية القدمية

 ...هو الشعر املنظوم على شكل رباعي األبيات او سداسي :الشعر المبني على الفقرات-ب

وزان،وهذا التصنيف عند وهذا التصنيف عند وميكن أن نصنف الشعر امللحون أيضًا حسب األ

وغيابه يف النظريات ال يعين غيابه يف مملكة .ألنه أساس كل عروض هامًا جدًا " مصطفى حركات

  2"...الشعراء

خيتلف الشعر الشعيب عن الشعر الفصيح يف اللغة، كما خيتلف  :المقاطع في الشعر الملحونـ  03

عض التفعيالت، كما اإلختالف العروضي يكمن يف املقاطع فيقاس عنه يف األوزان ، رغم التشابه يف ب

  .الشعر الفصيح مبتحرك وساكن وال يقبل إلتقاء ساكنني

  :أما مقاطع الشعر الشعيب فهي نوعان

  .وهو اتباع حركة بساكن:المقطع الممدودأـ 

  . وهو اتباع حركة بساكنني:المقطع الطويل الممدودب ـ 

                                                           
  . 18ت ، اجلزائر ، ص /مصطفى حركات ، اهلادي إىل أوزان الشعر الشعيب ، دار اآلفاق ، د  ـ 1
  .19ـاملرجع نفسه ص  2



 الفصل األول                                                                          الشعر الشعبي  
 

 42 

أكثر  التقىوال جيوز يف الشعر الشعيب إلتقاء حركتني ، فإن كان ذلك جيب تسكني أحدمها ، وإذا ـ 

  .من ساكنني حيذف ثالثهما

يف  )امللحون(قد خيتلف معظم الدارسني للشعر الشعيب  :بحور الشعر الشعر الشعبيـ  04

الفها يف القصيدة الواحدة ديدهم لبحور هذا النوع من الشعر، والسبب يف ذلك تعدد األوزان واختحت

وأكثرها  نسبة،وأشرفها  رتبة،الزجل أرفع الفنون املستحدثة :"صفي الدين حلي بقوله ، وهو ما أكده

لقد متكن الدكتور   1"متعددةوأرجحها ميزاناً، وال تزال إىل عصرنا هذا أوزانه متجددة وقوافيه  أوزاناً،

اخلليل يف دراسته ، حيث  اعتمدهايب والبحور اليت مصطفى حركات من التمييز بني حبور الشعر الشع

  :حاول أن جيمع البحور األكثر شيوعاً واليت حصرها يف مايلي

 ملحون الرجز الثانيي . 

 شبه العرويب . 

 العروب. 

 ملحون الرجز األول. 

 املتدارك امللحون. 

 امللحون املشرقي . 

 البدوي امللحون . 

ا خاصة ما تعلق �همن تداخل بعض البحور وتشا الشعيب،قد يشكو الكثري من الدارسني للشعر    

بالبحر شبه العرويب والبدوي ، وهذا خلل ناتج رمبا عن بعض الشعراء غري املتمكنني أو ذوي خربة 

                                                           
دب مساء سباعي ، عائشة بن عثمان ، الشعر الشعيب اجلزائري قصيدة لعبد اهللا التخي بن كريو أمنوذجا، مدكرة مقدمة لنيل شهادة ماسرت يف األأ ـ 1

  .34،ص2014/2015العريب ، جامعة ادرار ، 
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لكن نقول أن الدكتور مصطفى حركات قد وفق إىل حد كبري يف دراسته إىل الوصول إىل  حمدودة،

  .1وبذلك فتح جماال آخر للبحث والتنقيب ر،اجلزائأهم أوزان الشعر امللحون يف 

                                                           
  . 38ـ املرجع السايق ص  1
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  .خيرلنبذة عن حياة الشاعر محمد ب: ل المبحث األو 

 -3018خري من قبيلة الرزيقات فرع أوالد داود، ولد حسب التقديرات ما بنيلبهو حممد         

وشنت أي أنه ولد مع بداية االحتالل الفرنسي للجزائر مت بوادي املاحل ، ضواحي عني1832

على ذلك من قوله الروم أنفاضها تزعل وأنا يف صربة الزيادة وقبيلة الرزيقات اليت نشأ �ا ويستدل 

أغواط كسال توجد مضار�ا إىل الشرق من مدينة البيض تعيش " الشاعر هي إحدى جمموعة قبائل 

سية ونظم حياة البداوة اليت تتميز باحلل والرتحال، واإليواء يف اخليام ، وممارسة حرفة الرعي، والفرو 

خري الذي عاش طفولته وبعض مراهقته يف الشمال إال أنه شب على منط لالشعر فالشاعر حممد ب

حياة قبيلته وتأثرت شخصيته بوسطها الذي يتصف أهله رغم قساوته خبصال ومشائل كثرية كالكرم 

الظلم مهما   والوفاء بالعهد وحب احلرية ، والصرب على الشدائد والذود عن األرض والعرض ، ومقارعة

كان مصدره ،فأكسبته هذه البيئة كثريا من التجارب واخلربات ،اليت يتمتـع �ا أهل منطقتـه مما منا من 

مداركه ، وصقل موهبته فتفتحت قرحيته الشعرية منذ أن حتركت فيه األحاسيس واملشاعر الوجدانية 

الشباب من حياته بنظمه ألشعار وتدفقت عواطفه سيال من الكالم املوزون املعرب وقد متيزت مرحلة 

الغزل الذي أبدع فيه أروع القصائد مصورا فيها مجال املرأة البدوية بعفة أحيانا ، وببعض اإلباحية 

( أحيانا أخرى وكان لتنقالته الكثرية خالل هذه الفرتة يف مناطق اهلضاب العليا وبني الصحراء والتل 

هل الرأي واحلكمة األثر البارز يف اكتسابه لكثري من ، وجمالسته الفقهاء والعلماء ،وأ) الشمال 

وهو يعرتف  1املعلومات واملعارف يف الشريعة والتصوف والتاريخ رغم أميته وجهله بالقراءة والكتابة

  :بذلك يف قوله

  أوال كتاب بن خلدون جايف يدي    ما أقريت مع الطلبة بن عشري

   

                                                           
https://sidicheikh.yoo7.com/t1839-topicـ  1     
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اهللا من ذكاء وفطنة وموهبة ومبا أهلمه من معارف حيث يف نفس الوقت يبني أنه متعلم مبا منحه  

  :يقول

  ما زينها يا الناس طاعة    أقريت بال كتوب من عند الرمحان

قصائد   العقلي تناول شعره أغراضا أخرى كاملديح الذي نظم فيه  تزاناالملا بلغ سن النضج و     

الشيخ صاحب  كثرية تضمنت التوحيد ، مدح الرسول صلى اهللا عليه وسلم و مدح شيخه سيدي 

، "مقادميها " الطريقة الشيخية املتفرعة عن الطريقة الشاذلية فقد كان من أتباع هذه الطريقة ومن 

م ثورة أوالد هو بعد قيا1وكان ارتباطه �ذا الويل الصاحل قويا كما يظهر ذلك يف الكثري من أشعار

ضد الوجود الفرنسي باجلهة كان  1864أفريل  08سيدي الشيخ و القبائل املنتفضة معها يف 

الشاعر حممد باخلري ضمن صفوف الثائرين ولعب دورا بارزا يف هذه املقاومة ، فقد كان لسان حاهلا ، 

ر و اإلشادة و قـام بدور و مهمة وسيلة اإلعالم هلا ، وذلك من خالل فخره ببطوالت الثوا

بانتصارا�م علـى الفرنسييـن و الرد على اخلونة و القاعدين و التشنيـع �ــم ،و إهلاب محاس األهايل 

قارعـة املستعمر ، وظل خيوض مع رفاقه الثوار املعركة تلوا ألخرى حىت مللدفعهم إىل االلتحاق باجلهـاد 

�اء القتـال بني إل ار والسلطات الفرنسيبني زعماء الثو  1883ماي  20توقيع عقد صلح بريزينة يف 

ة وتفصيال ،و انفصل عن خميم سي قدور بن محزة هذا الصلح مجل خريلبالطرفيـن ، وقـد رفض حممـد 

الزعيم الرابع لثورة أوالد سيدي الشيخ ،رغم  حماوالت إقناعه و ترضيته بشىت الوسائل  فسافر إىل 

و السالح لتجديد الثورة ، ومواصلة اجلهاد و لكنه فشل يف املنيعة سعيا حلشد األنصار و مجع املال 

 1886ذلك ملا عاد إىل املنطقة ظل خمتفيا عن الفرنسيني و أعوا�م حىت مت القبض عليه حوايل سنة 

و التحريض " بتهمة العصيان  1887جانفي 18و نفي إىل كالفي جبزيرة كورسيكا بقرار حكومي يف 

شوقا دة ، كان يذوب فيها نظم يف سجنه قصائد عدي ي يف املنطقة وقدعلى الثورة ضد الوجود الفرنس

ل والوطن و شيخه سيدي الشيخ و مسرتجعا ذكرياته مع رفاقه الثوار و املعارك اليت وحنينا إىل األه

خاضوها ضد الفرنسيني و االنتصارات اليت أحرزوها عليهم يف الكثري من مواقع النزال مكث حممد 
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، و مل يقل أية  1895 ع سنوات و سبعة أشهر ، و أطلق سراحه حوايل سنةخري يف سجنه سبلب

يـاة مليئـة باجلهاد بعد ح1898 يلاملنطقة و تويف بعد ذلك ببضع سنوات حواقصيدة بعد عودته إىل 

ضواحي بوعالم ، و بعد االستقالل نقلت رفاته " تيغست " ل اهللا و الوطن دفن بعد وفاته يف يف سبي

كشخصية ثقافية وجهادية نظمت له واليـة شهداء ببوعالم ليعاد دفنه فيها و ختليدا له  إىل مقربة ال

لباحثني و ري وتارخيه النضايل حمل اهتمام اعثقافـة ، و كان إنتاجه ش ات و أسابيعالبيض عدة مهرجان

ن رمزا وا حياته كشاعر كبري و جماهد بطل قاوم االستعمار بسيفه و لسانه فكاالدارسني الذين تناول

  1للتضحية و اإلباء

  خير لأهم القصائد التي اشتهر بها ب: المبحث الثاني

إذ تـدثرت القصيدة جبماليات أسلوبية "  يا سايلني في أحكام رب العالمين" قصيدة بعنوان        

وتضخم للذات واألنا بشكل الفت لالنتباه، حيـث نظمهـا الشاعر يف سجن املنفى مبدينة كالفي 

الفرنسية جبزيرة كورسيكا، حيث يبـث فيهـا بلخري شكواه اهللا ويتذكر أحبته، ويعود بذاكرته للجزائر 

لذلك ستعتمد الدراسة  بلده ال مبعد عنه يسلي مهومه، كما يتحدث عن معاناته يف األسر والغربة،

فيـة ومراجعهـا على تقصي املخطط العاطفي للقصيدة املرتكز على الذات املبدعـة وحتوال�ـا العاط

  2السيميائية، باالعتماد على الشروح والرسومات البيانية املتعمقة يف مقاربة القصيدة الشعبية

 بنفسه يف سجنه ، من خالل تغين الشاعر بلخري"لينيا ساي"تظهر اليقظة العاطفية يف قصيدة     

ا املؤثر يف قومها، وهلا قدرها دها، فيعتربهـا ذاتـا هلـا حضورهته، إذ يتعاىل بفخره بنفسه، وميجووحد

العظيم، يف شعر بالتضخم واالمتالء، وتتنامى لديه القوة وحب الظهور، ويتجلى ذلك بوضوح من 

خالل خطابه الشعري الذي يعكس منط هذه الشخصية، وحيدد خطيتها املثالية والنموذجية، فهذه 

  الـنفس اهلائمـة فـي وحد�ا املنحصرة يف مكان حمدد 
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معروف، بات يشكل خناقا عليها، يطـرأ عليها عامل خيرجها من ضيقها وينتقل �ا إىل عامل معلوم و 

ال طاملا ألفه وأحبه، عامل ولـد وشب فيه، أال وهو الفروسية واحلرب والنزال، فيتذكر ذلك الرجل 

لشاعر، تتشكل هذه املرحلة وتتنامى لدى ا .احملارب القوي، وتلك الشخصية اليت هلا مسعتها وهيبتها

ومرارة البعاد، متذكرا أيامه السابقة وجمده  حيث خياطب قومـه الـذين نـسوه وتركوه يعاين آالم األسر 

  .1املوقوف
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نمادج من قصائد محمد بالخير الشعبية:الثالث  المبحث  

  "رحل البيضاء " قصيدة بعنوان 

  لبدة مؤنس بيهمفتاح خاطري     أنا خدمي رحل البيضاء زين القباب

  وتدير حاجيت عند أيل نبغيه    اهللا يا املوىل جتعل يل أسباب

  الشيخ بوعمامة إيل رضيه    يا عامل اخلفية مفتاح لكل باب

  الشيخ وين كان املغبون جييه    سالك من حصل ساعة حك الركاب

  وين ما يدور العقد يواليه    من عيطة شرور سلكين األسقم بونقاب

  وين ما إنضام خدميه يأتيه    هذي أماير الناس إال مها أقطاب

  ونهـوأسقاه سيدنا من ك    رىـه ال يـالقـطاه خـأع

  انهـوم واهللا أعـ�ا يص    ني نصف التمرةــنسبع س

  ضايل بانواـلوات والفـخ    شرةــادة مائة والعــعب

  واــهاك يكونوالواصلني     اش بالفضل والقدرةــمن ع

  وأخرج منني شافت عينيه    ح قلب احلجرةـح فتيـفت

  واــوالصاحلني ليه يعان    حراءـطان يف بالد الصـسل

  ال منه رحبواــة رجـعيط    ب ويقرأــظر يف الكتـأن

  سعدي إذا جييين نفرح مبجيه    اطن وعلم التنبيهــعنده الب

  مفتاح سلطان واملوىل عاطيه    به الوحوش تطلب رب للسحاب

  والرب والبحر بإذن اهللا يسقيه    هوايش اخلالء وإبن آدم وأرض والرتاب

  نوره العزيز رب وإستجاب ليه    من قوة الطعام فتح له نور احلجاب

  أنا إال طلبين عبدي نكافيه    اهللا قال له أطلب يا زين الثياب

  إذا يكون حق اهللا ما هو فيه    مول الطعام يدي األجر والثواب

  والعلم ما علم غري العامل بيه    هذا الشيء صحيح وأنا ما ننظر يف كتاب
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  نصرف الذهب والعاقل حيصيه    يا من درى كالمي خاطئ وأال صواب

  ماين هبيل ماين حمسوب فقيه    خنصص يف الكالم ونعرف حق الوجاب

  يف الناس ذا مينع وذا يغنيه    إذا أعطاك رب اخلري أال سباب

  والبعض غري سارح واهلم عليه    البعض غري نفخة وكراعة يف الركاب

  البعض ينصره والبعض يشقيه    الكون كون رب ما حنصي له حساب

  والشيخ فضله وإختاره    سبحان خالقي ال ينسى

  أضوى من الشعاع أنواره    شيخ الشيوخ زين اللبسة

  باخلري بشره بشاره    جيدد الوضوء للخمسة

  يعطي الطعام للي باروا    يبغي ضياف ليلة املساء

  ميحي الذنوب للي زاره    من الرسول ملتمس

  عجب العجوب يف تفخاره    الشيخ سلسلة ورئاسة

  ورمى على العجوب عباره    منني جاه سيدي عيسى

  من كل فاكهة خيضاروا    ماذا من األحبار واسى

  أكل من اجلنان مثاره    فرق جراد عنه رسى

  وبقى إال الوطا وغباره    أعطى البحاير إال نكسة

  وحلق على هذوب أشفاره    وبدأ على حوالة عيسى

  عفى عليه رب وسرته    دخل حتت زين اللبسة

  مبجيه سعدي كان جاين نفرح    زادوا كسال ولوا يف احلق عليه

  كسال من بقى فينا يشهد إليه    تواجبوا على جبل الثلج من الضباب

  الشيخ نعرفه إيل وأنا إليه    نطق كسال بالقدرة والصواب

  ما كان من تعدى شقه من هيبته    هو أيل عبد يف حجرة وشجر الرتاب

  القطب ما ينجم أحد يعابيه    تساحموا وداروا حدادة وادي القصب
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  يا غوث كل غائث يستغاث بيه    هذي أمايرك يا األسقم صايف األركاب

  ظين نسيت وأال ما طقت عليه    يا من درى خناثيت عندك وأنا شباب

  وأنت أيل توقف ميموين فيه    أنا أيل نعلم مركويب األدب

  وأنا أيل وجد ما عندي �ديه    أنا أيل �ون يل كل ما أصعاب

  الكون كون رب وأنت تسخر بيه    كنت كيفك نعطيك بال حساب  لو كان

  واحلي من بعيد تعانيه    واد احلليب عندك وأنا باغي الشراب

  زين القباب من متدة وهليه    أنت بعيد وأحماينك يف قليب قراب

  كيما يشاهد الصيب والديه    نبغي نشاهدك من شق اجلبال السراب

  ما كان من يطيق وصيفك يشريه    وايس يل حجابوأال ين حمرر 

  حمال كان فوت أخدميك    عاري عليك يا داليل

  يا جايب العدو لبالدك    يا رئيس األقطاب الويل

  تبقى تعيد يل ونسألك    لو كان جيت ترقب حايل

  وأوالد النصارى عندك    عرش النقار وأيل جايل

  والوا معايرين أوالدك    عرب اهلجيج شرقي وتلي

  وأحنا مضادين حسودك    وأحنا أهل العالم العايل

  وأحنا أيل تبعنا جدك    وأحنا جمدين البايل

  وأحنا مدمرين التايك    وأحنا ملحقني التايل

  بفزوع والطبول �لك    وأحنا مومنني الفايل

  سبايكمركوبنا خيول     وأحنا أهل السالح الغايل

  وندمروا أيل يتزدك    نتحزموا على العنصلي

  ونفرحوا النيب يضحك    وأحنا أهل الزقا ومشايل

  وخنبلوا عليه السالك    وأحنا نقار ضد اجلهلي
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  األيام والزمان فاليك    أيل أدى بصاع يوايل

  نزهوا يف �ار مبارك    بفضل سيدنا السهلي

  سعدي إذا جييين نفرح مبجيه    جباه حرمة النيب وآله

  أهل اجلهاد والتوحيد أماليه    جباه حرمة العشرة أيل هم أصحاب

  عيسى وسيدنا موسى نبيه    جباه األربعة كل كتاب على كتاب

  وجاه كل سيد ومالئكته    جباه ما خلق رب مرفوع احلجاب

  اللوح وكرسيهجباه حرمة     أنا طلبت رب والطالب ما خياب

  وتوقف العالم أيل نزهوا بيه    تذهب النصارى ميشوا من ذا الرتاب

  مشى تركهم ال حاجة بيه ايل    أيل يدير مخسة ممنوع من احلساب

  ويقوم الصالة واملال يزكيه    يبدأ بالشهادة مفتاح كل باب

  غريهإذا يكون هللا ال     واحلج والصيام ويزيد اجلهاد احلراب

  ايل خياف رب ما يعصيه    هذوا أيل مجعهم ممنوع من العذاب

  والنفس ما حتوز العبد إال إليه    أنا طلبت اآلخرة والدنيا كساب

  وتباعة النيب صلى اهللا عليه    أهلي ووالدي ومجيع أيل أحباب
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  "َسـالَّْك اْلَمـْغـبُـوْن " قصيدة بعنوان 

ي   ارْ اْلَمْغُبوْن َمـْن أَْرْض اْلِقـفَ الَّْك سَ   هْ قَاَدْر ُكْل ْغرِيْب لَـْبَالُده َتدِّ

 فـَرَّْج يَا َريبِّ ْعَلى َمْن َذاَقْت بِهْ 

 هْ ُبوْن َلَكاْن بـَْعْيِنيغْ ْيُشوْف اْلمَ   َجارْ ُو َصْد حْ  دْ َسلَّكِين َمـْن ِبْني سَ 

 يهْ تـَْبِين الرِّيْح َو اْلَكاْف تْـَوطِّ  اَدرْ قَ   ْزيَارْ التـَّ  ْن ِضيْق اَالْعَرى ْمـنَ ْكِين مَ َسلَ 

 هْ ـبـَْرًدا َو َساَْم َحاَجة َما تَاِذي  ارْ ْت ابـْرَاِهيْم َمْن َهلَْفاْت النَّ كْ َسـَّ 

 هْ ِييقَاَدْر تـَْفِين احلَْيّْ َو اْلَميَّْت حتَْ   ارْ ْعَلْمَنا لِيْه اْخبَ  َرْك َماـَرْزَقَ◌ْك َو امْ 

 هْ ْعِلي رّْ َهمّْ اْحلَْبْس ُو زَاْد َهمّْ الضُّ   رَارْ ِعيْف َما طَاَيْڤ َلضْ ـاْلَعْبْد الضَّ 

 يـهْ ْقِين الَ َغريِْ لالشَّْكَوة لَلِّي خْ   رَارْ ــَي رَاْه مْ ـيَّْب لَلنَّاْس لِ ـَّ الط

ارْ ُـ ْذُلوْل َو ْتَذْل اْلڤـَعـزّْ اْلمَ تْـ   يهْ تْـنَـزَّْل َمْن َكاْن َمْرُفوْع ْجبَْنحِ َو   دَّ

 هْ َرْزِقي َو اْلَمْكُتوْب َو اْلُقْدَرة بِيِدي  ارْ ـَقِويٌّ َو َمتِـْني َشبَّاْب ايلِّ بَ 

 هْ ُبوْب َعزّْ االَّ َنْدرِيـتَاِتين َبشْ   ارْ َسلَّْكِين َمْن ِبْني االَقـْرَاْس ُو اَالْشفَ 

 يهْ َحْبْس اْلُغْربَة الَ ْختَلِّي َواَحْد فِ   َتارْ يَما خنَْ ي فِ َخاْلقِ ا ـلِّي يَ َـ َسه

يْل ُو الَ تـَْفخَ   يـهْ ِكي َوْلْد ابـْرَاِهيْم ُحمَمَّْد َجنِّ   ارْ أَْهْل اخلِْْري ْبَال مجِْ

 يـهْ َلقِّ اْوَالُده َو ْمجَاْعُته َريبِّ بَ   ارْ َرضِّي َعنُّه بُوْه َبْن َعْبْد اْجلَبَّ 

 يهْ ْض َو هلِْ يَ ڤَْلِيب يـَْبِغي ِغْري ْمَن اْلبـَّ   ـَتارْ َسَهلِّي يَا َخاْلِقي ِفيَما خنَْ 

نَـزَّْه ِيف َصْحَرْة ْبَالْد اْلِقفَ   الِيهْ نِّيْف مُّ ْل الْنُشوْف اْسَياِدي اهْ   ارْ نـَتـْ

ي َعجَّلْ   شَّارْ َمْن َعْنْد اْلَمْحُبوْب َما َجاِين بَ  يِين َو االَّ جنِْ  هْ يَا َريبِّ جيِْ

 يهْ ُموَىل السَّرّْ الظَّاَهْر ْعِلَي َرضّ   ارْ ُموَىل َسْبْع ْڤَباْب َمرَْكاْح الزَّيَّ 

 يهْ وُلوا َهَذا ْبِسيُده َو ْمسَْح فِ قُ َو يْـ   ارْ ْش اْحلَْبْس ِيبَ َعْيْب ُو عَ اَما بِيَّ 

ْر َعْبْد   يهْ َحنَْسْب ِسيْد الشِّيْخ ِيلَ َوانَا لِ   رَارْ ْبالَ حتَْ ُحمَمَّْد بَاْخلَيـْ
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 ِغيهْ  أَنَا نـَبْ ريْ ـَوثـَْرْن ُدْرْك النَّاْس غ  ارْ يَا َحْسرَاه ْرفَاْڤِيت َو حنا ُهجَّ 

 هْ يُوْم اْن َغاْب ْرِفيْڤُهْم َما َحاُروا ِفي  رَارْ يَا َحْسرَاْه ْعَلى ْمسَاَحِيت اَالحْ 

 هْ ـْشِلَية َمْلِهيـنَّا ُو مَ ـمَ  ةِليَ ـَمشْ   َوارْ َحْسرَاْه ْعَلى ْمَالَعْب ِيف االَڤْ يَا 

 يهْ اْس اْهلَمَّة اْلَمْجُبوْد يـَْواتِ ـَو ْلبَ   طَارْ اِشْني اْخلَْيْل َبْشُبوْر التَّسْ بَ نـَّ 

 هْ َطوِيه قـَْبطَاْن بـَْعَالمُ َذا َمْن ـكَ   َڤارْ يَا َحْسرَاْه ْعَلى نـَْڤاْر ْڤَباْل نْـ 

 هْ اْلَمْغُ◌وْب يـُْفوْت َحقَّْه َو خيَـِّي  ارْ يَا َحْسرَاْه ْمِنْني َكاْن الشَّْط ْعبَ 

ارْ يَا َحْسرَاْه ْمِنْني َسْلَسْلَنا اْلڤُ   هْ َكاْن اْلَعزّْ االَّ ْمَن اْلبَـيَّْض َو ْهلِي  دَّ

ي يُ  ي يُوْم ْعُدو ُو اَالُخْر نَـ   ارْ حَ  ْحُلو ُو يُوْم ْڤَبالُه ومْ جيِْ  ْزُهوا ِفيهْ َو جيِْ

 يـهْ ي قَاْل الظَّانَّْه َعْبِدي نُوفِ ـَربِّ   َوارْ أَْمَر اهللا ْقرِيْب َو ْيُدوْر اْلَمشْ 

 هْ ِبْني اْلَكاْف ُو نُوْن َشاْن اهللا يـَْقِضي  ْك ِإَذا َدارْ ْـ نـَتـَُّنوا االَيَّاْم َو اْلَفل

َنا ُو تـَْتَبدَّْل اَالْسعَ   ِبيـهْ اْه الرَُّسـوْل ُحمَمَّْد نَ ـجبَْ   ارْ نـَْرُجوا نـَْوبـَتـْ

يْق َو اْلُمصَ  رْ بُوَبكْ   رَارْ ْجبَاْه الرَُّسوْل َو اْصَحابُه االَبْـ   دَّْق بِـهْ الصِّدِّ

 هْ اْجلَاْر اَالْميْن ْنَساِميَنْستَـىنَّ َىف   ارْ َىف السَّاَبْق رَاِين ْرِميْت ْعِليْه اْلعَ 

 هْ يِـ ْعلاْب اهللا اْلَعـْبْد ِإَذا تَاْب ت  ارْ ـتَ ْـ أَْغَفْر يَا َغفَّاْر الُمَّْة اْلُمخ

ارْ َنا َمْن َهْوْل ِذيْك ُو َهَذا الْـ َسلَّك  هْ ْحِصيـِيفَ َذْنْب ْكِثْري يَاَسْر َما نَ   دَّ

 َورِّيهْ َلْم َحدّْ نْـ ـْر َعْيِيب َما عْ ـَأْستُ   ارْ يَا َستَّ ْم ُو ـْم ُو يَا ْكرِيـيَا َحِلي

 هْ ـَواِلِديِـ اْر َو لَـ لَلنَّاَظْم اَالْشع  ارْ َغفَّاْر جلَِْميْع احلُْضَّ ْر يَا َـ فأَغْ 

 َمتَّتْ 
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  " ياسيدي الشيخ" قصيدة بعنوان  

  والعناية اجلهد مول يا *  *   *  وأعزم دير الشيخ سيدي يا

  والرعية اخلدام وين *  *   *  حتكم دائم سلطان أنت

  الثناية معمر للغرب *  *   *  مقسم مشى أيل النجع

  إذاية وال الروم خمزن ال *  *   *  سامل للبالد ترده

  أنتايا إال غايضاين ما *  *   *  نادم مانيش اهلجرة يف

  والعشية الصبح علفات *  *   *  حتطم خاطري وتفكر

  للمهاية عريف قرن من *  *   *  تعزم جنوع القبة عند

  اهلداية مقدمة للباب *  *   *  تزقلم فحوهلا زيار

  بالنواية العباد تربح *  *   *  وخادم مائة يعطي واحد

  ولية وال رجالة ال *  *   *  ناعم القبيل قاع مشى

  مكاحلية األمة وأهل *  *   *  مقدم من كم قصره يف

  يدير هاك ينجم ما سلطان حىت *  *   *  براح بال السوق خملطة وجنوع

  بالبندير احلضرة مهلكة األركاب *  *   *  والسياح فقراء مساكني الباب يف

  تفسري وال خط فقيه علمين ما *  *   *  تشحاح بال علوم خالقي أعطاين

  نسري ونروح لبعضها األعداء نقلب *  *   *  جناح العقد من شاد الطريش يوم

  والتسمري حجرة بني ما سلكين *  *   *  اللماح يلتقوا منني سيفي أنت

  سراسري علفات �ار يف يل حتضر *  *   *  ورماح قتال �ار يف سلكين

  خبري ونروح العدو جانب من نسعى *  *   *  الفتاح موالنا حجاب علي دار
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  ."ياسايلني" :قصيدة بعنوان 

  العاالمني رب حكام يف خليين *  *  *   تسول ال ياسايلين

  لعني مرمشات خف وقضاك امرك *  *   *  نعول اخالقي عليك

  بالجنحني حتط طايرة الكانت *  *   *  تنزل واملكتوبةمنني

  مساعني بنرباهيم سلكت كيما *  *   *  نعودحاصل كي سلكين

  علليمني وجاه صرندي كبش *  *   *  بلفضايل الولد فديت

  وحزين رح فا حاهلا والدنياذاك *  *   *  العاقل يا نوريك ال

  احلسني جد للخليفة وال *  *   *  املرسل لنيب متت ما

  طرادوزين فلجهاد كان يل غري *  *   *  جاهل حبد تالقيين ال

  العدنني جنات نوار حنلي يرعي *  *   *    نكيل رخا من وبقيت

  الدين من دين يسلك فلي طامع *  *   *  يبخل خبيل يف طامع ما

  الوالدين صدور من حليب حبال *  *   *  ساهل حالل من يرزقين

  الصاحلني و علرسول وجنيب *  *   *  ونفصل فلقامنة نعرف

  وميني ولبحرشرقي فلرب ينظر *  *   *  كامل يكون يل والشيخ

  لباطني وعلم فظاهرة يعلم *  *   *  واصل االاله عند وايل

  كرعني وال راس فلكالم مايفرز *  *   *  هامل منشيوخ ولبعض

  منزين يفرزشني ما فسلعة *  *   *  حامل يعود يل لواد كي

  الفني يوزن فلخلق تراس قالوا *  *   *  لول  فزمان  ادنيا

  حليني مترميد ال و حلرمة موت *  *   *  جيمل ما اخلري يدير

 

 

  



 الفصل الثاني                                                                              الشاعر الشعبي 
 

 57 

  ." النور زين النبي على الصالة" :قصيدة بعنوان 

  سرور وألفني فرحة ألف عليك صالوا من يرحبوا   النور زين املداين يا عليك والسالم الصالة

  الصور به داير وايل امللك ملك يف ما عدد   تشكيك فيها ما طاهرة عليك صالوا من يرحبوا

  والكور الشرفاء كرمي يا إليك مهدية اهلدية هذي   نكافيك كثري جربت لو عليك وقليل الشئ هذا بعد

  حبور وسبع والسماوات الفلك وعلم الكتب يف   بيك خالئقه اهللا بشر أمك بطن يف ختلق قبل

  شريك ليه ما أيل الواحد   بعدك وال قبلك نيب ال مسميك اهللا عند كنت

  . النور قبضات من صورك   شريك ليه ما أيل الواحد

  قبضة نور من وصورك   ورضاك رب حبك منني

  املنظور وأنت الناظر اهللا   تقضى رب بغاها وأيل

  وشعث آدم وقبل   أنت خلقت جربيل وقبل

  . ودهور دنيا قبلها إيل   األمم خيار أمتك

  وجربيل اهللا حبيب يا   الزين زين املصطفى يا

  احلضور جنة ضيفة   العني حورات فرحوا بك

  اآلخرين مع األولني   الثقلني سيد النيب يا

  املشهور القول يف هكذا   املرسلني إمام خامت

  اخلالق ملك يف ما عدد   البوراق مول على والصالة

  . احلور جنة مساك يف   باألوراق يتعد والشجر

  واألطباق واللوح والقلم   العشاق صلى ما عدد

  . العمور طول على سايرة   األرزاق تقسم واألمالك

  األطباق بو مع خلوف إبن   التحقاق أهل مدحوك ما عدد

  . غرور شئ هو ما واملوكل   تفاق وإياك أنا كأين

  ينذاق حلبيبه حب كل   األسواق تعمو باحملبة
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  . املشكور محد اهللا حنمد   واألرماق بالقلب ننظرك

  بالتصداق يزكوا وأهلها   امليثاق تبغي واحملبة

  . يزور احملبوب مقام يف   ضاق إذا القلب طب وواش

  التشواق يزيد يوم كل   فراق ليك قليب بغى ما

  . املضرور القلب طبيب يا   طاق من على واحلج شاش

  إليك إىل باألقدام ونوصل   جنيك زاد دركين لو

  حمقور جوارك يكون ما   ومناسيك صباحك نقبل

  آلك على ألفني ألف   عليك والسالم الصالة

  . قصور بك داروا ما عدد   بيتك وأهل وأصحابك

  . الثور قرن على رفدها أيل   السفلى األرض يف خلق وما

  وىل ما منها هبط أيل   احلملة مطر قطرات حساب

  . تكثر حممد صالة   قليلة ماهيش ما سرة يا

  الرملة وعدد احلجر و   املوالة كسبت ما عدد

  . طيور به طارت من وريش   مسألة اهللا أخفات ما

  واحليلة النية وحرفة   البسملة خط عدد

  . وظهور سرا رب حبيب   الفضالء ألمام هديت

  حلة عندك نلبس بغيت   احلالة زين النيب يا

  . حمجور مقامك ميني على   نزالة ختيار من ودار

  واأليام الليل يف ما عدد   بالدوام صالتك نذكر

  . شهور كل يف والسوايع   العام يف ركعة من كم

  واإلسالم الكفار فيهم   التزمام أعمار خط عدد

  . القبور يف والساكن حي   وآدم حواء جابت ما
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  واإلكرام اجلود موىل عند   األنعام من خلق ما عدد

  . واملذكور الذاكر طاعة   والصيام هي والصالة

  والقدام الروال وأنظر   لإلسالم شف آدم إبن يا

  . الغرور دار الدنيا حالة   دام ما اهللا غري من أحد

  الندام وأنت آدم إبن يا   ظالم دار األخرى الدار

  . والتفخر الكذب أترك   يالتخمام نفسك إخفض

  والدوام البقاء وأعرف   التذمام حبديث زدها

  . الشكور الغفور وأذكر   والعدم الفناء أعرف

  واألركان امللك يف ما عدد   العدنان النيب على الصالة

  . يدور الفلك به واملعزم   الرمحان ومالئكة األنس

  تفنان من فيهم كان وما   القرآن كتب خط عدد

  . بالزبور داود وإتكرم   بالفرقان املاحي ضيفة

  وشعبان ميلود شهر يف   اإلحسان من األخالق عدد

  . العشور شهر واملفضل   ورمضان العيد يف والفضل

  اجلنة مفتاح اهلامشي   آمنة إبن على الصالة

  . النشور �ار الغد حىت   موالنا خلق ما عدد

  والسنة والفرض بالفضل   نبينا األنبياء خيار

  . مشهور وخمفي إمام   احلسنة أخبار يعرف

  السماء مع األرض فرحت   األمة شفيع زاد منني

  الشجور أنواع كل زخرفت   والبكمة الناطق فرحت

  حليمة األبعاد من وجاءت   الغمامة عليه نزلت

  . طيور بالتسبيح حيمدوا   الرمحة مالئكة نزلت



 الفصل الثاني                                                                              الشاعر الشعبي 
 

 60 

  خاصة خصت ما وملك   الطاسة جربيل له جاب

  تزور املالئكة معه وجات   اللبسة رضوان له وجاب

  الوسواسة الشياطني من   نقصة قلبه من حايدوا

  . الصدور يف ما على العامل   واسى املوىل أراد كيف

  اخلمسة والصلوات الزكاة على   وصى رب آدم إبن يا

  املنذور النجع خوف وخاف   بالعساسة نفسك عس

  أداك الواد غفالن يا   ملوالك طع آدم إبن يا

  . املغرور وأنت النائم يا   يرجاك حسابك القرب يف

  الطالب تكايف كرمي يا   وصاب صاب من املوىل يا

  منكور وال ناكر ليس   عذاب املداح يشوف يا

  التحرار بغى"  بلخري"  ولد   املختار النيب احلبيب يا

  . قصور العز يف هلم دير   حضار وأيل والدي

  دينار بألف كالشاري   التخيار يف داري دير

  . منصور مقامي اخللود يف   العار عليك ورميت عار
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كشف عن كثري من اجلوانب السياسية واالقتصادية،و االجتماعية للبالد إن الشعر الشعيب اجلزائري      

كما سجل والكرامة فقد تابع الثورات اجلزائرية املتعاقبة ،   فهو يتميز بالروح الوطنية والدفاع عن احلرية

  .وحارب الظلم والطغيان يف شىت أشكاله وصوره. وسجل هزائمها يف حسرة  انتصارا�ا يف محاس

فالشعر الشعيب إذ يصور احلياة االجتماعية فانه خيضع اىل حتمية اجتماعية تفرض عليه االنطالق     

، إما يف شكله أو من الواقع املعاش ، فصفة الشعبية حتيل إىل كل ما اتصل اتصاال وثيقا بالشعب 

  مضمونه وعليه فان كل ممارسته  اتصلت بالشعبية فهي تعين أ�ا من إنتاج الشعب  

ومن هنا اعترب الشعر الشعيب وعاء فنيا صادقا ، رغم اختالف أساليب التعبري وتباين يف الرؤية      

  .     والتصوير كما انه ال خيضع لقواعد اللغة من حنو و صرف 

وملا كان الشاعر الشعيب صاحب هدف نبيل وحامل غاية وهدف ،يبتغي اإلصالح يف جمتمعه      

  ويعرب عن مشاكله يف حدود تصوره وإدراكه ، ألسباب 

القضايا اليت يطرحها ، ويستغل كلما أويت من فهم للحياة وخربة حبلوها ومرها من أجل الوصول إىل 

جمرد مداح ال هدف له وال غاية وإمنا هو صاحب رسالة سامية  والشاعر الشعيب ليس. حتقيق مبتغياته 

  .وحامل هلدف 

والشعر الشعيب يتميز عن باقي الفنون الشعبية األخرى خبصائص ومميزات ينفرد �ا ويتميز �ا        

  .شكال ومضمونا مما جيعله ينفرد مبنهج خاص يوافق طبيعة البناء والرتكيب ،الذي يقوم عليه

ألخري آمل أنين فتحت بابا لدراسة جانب من املوروث الشعيب اجلزائري على أن يكون ويف ا     

  .العمل قدوة ألحباث أخرى تكمل النقائص 
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 :الكتب 

 القرءان الكرمي  -

  .، مادة حلَََن 13ابن منظور ، لسان العرب ،مج -

  .،مادة رثا  14ابن منظور، لسان العرب، ج  -

  .،مادة وصف  9ابن منظور، لسان العرب، مج  -

دار الشروق للنشر والطباعة و :ط ،اجلزائر /، د"ديوان الشاعر حممد بن قيطون"أمحد عاشور،  -

  م2008التوزيع،

ط ، اجلزائر ، مؤسسة بوزياين للنشر /، د" عبد ااهللا بن كريو روائع الشاعر الشعيب" بلقاسم مخيلي، -

  .م 2009والتوزيع ، 

، : دار الصفاء للنشر والتوزيع : عمان  1ط " تنمية احمللية ممارسات وفاعلون " بن  غضبان فؤاد  -

2015. 

ط ، اجلزائر الشركة /، د"1830 - ـ1965دور الشعر الشعيب يف الثورة "التلي بن الشيخ ،  -

  .طنية للنشر والتوزيعالو 

م 2007ط ، منشورات املكتبة الوطنية ، /، د"انطولوجيا املكنون يف الشعر امللحون"توفيق ومان،  -

.  

ط ، /العرب دحو ، معجم شعراء الشعر الشعيب يف اجلزائر، مجعية البيت للثقافة والفنون ، د -

  .م ، اجلزائر 2008

ط ، اجلزائر، دار /العريب بن عاشور، أشعار حممد بلخري شاعر الشيخ بوعمامة وبطل املقاومة ، د -

  .م 2008الشروق للطباعة والتوزيع ، 

ط ، /، د 1، ج"الشعر الشعيب و دوره يف الثورة التحريرية الكربى مبنطقة ألوراس " العريب دحو، -

  .م1989اجلزائر، املؤسسة الوطنية للكتاب ، 

  .ت ،اجلزائر، دار اآلفاق /، د"اهلادي إىل أوزان الشعر الشعيب "حركات ،  مصطفى -



 قائمة المصادر والمراجع 
 

 65 

  : ذكرات 

أمساء سباعي ، عائشة بن عثمان ، الشعر الشعيب اجلزائري قصيدة لعبد اهللا التخي بن كريو أمنوذجا،  -

  م  2014/2015يب ، جامعة ادرار ، مذكرة مقدمة لنيل شهادة ماسرت يف األدب العر 

، بن سامل ، حبث "حممد باخلري منوذجا " عامرة عفون ، خرية عقون ، الشعر الشعيب مبنطقة البيض  -

  م  2000/2001مقدم لنيل شهادة الليسانس يف األدب العريب ، املركز اجلامعي بشار ، 

 فاطمة  بن عمري ، شعر احلكمة الشعيب ودوره يف توعية ا�تمع ، مذكرة مقدمة لنيل شهادة املاسرت -

  .م 2017/2018يف النقد احلديث واملعاصر ، جامعة بشار ، 

نورة زكراوي ، مسرية بلمهيدي ،اهلزل يف الشعر الشعيب ، حبث مقدم لنيل شهادة ليسانس يف األدب  -

  . 2005/2006العريب ، املركز اجلامعي بشار ، 

  :جرائد ومجالت 

للشاعر " يا سايلين" قصيدة عبد اللطيف حين ،املنحىن العاطفي للذات احلربية األسرية  -

  .05الشعيب حممد بلخري مداح الشيخ بوعمامة منوذجا، جملة الذاكرة ، جامعة الطارف ، العدد

  : منشورات 

،منشورات األلفية الثالثة ،  2مجعية آفاق مستغامن ، سيدي خلضر بن خلوف حياته و قصائده، ج -

 .م ، اجلزائر ، وهران2010،  1ط

  :مواقع الكترونية 

 topc-https://sidicheikh.yoo7.com/1839   

topic-https://sidicheikh.yoo7.com/t1839     

https://sidicheikh.yoo7.com/1839-topc
https://sidicheikh.yoo7.com/t1839-topic
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