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  اهداء وشكر

  

الحمد هللا رب العالمین والصالة والسالم على خاتم االنبیاء والمرسلین سیدنا محمد 

  صلى اهللا علیه وعلى آله وسلم

  اهدي هذا العمل الى:  

من ربتني وانارت دربي واعانتني بالصلوات والدعوات الى اغنى انسان في هذا 

  الوجود أستاذتي أمي الحبیبة

سبیلي وعلمني معنى الكفاح واوصلني الى ما انا علیه إلى من عمل بكد في 

  معلمي صدیقي أبي الكریم أدامه اهللا لي

  الى اخوتي وأخواتي وكل أصدقائي وزمالئي

  الى أخي الذي لم تلده أمي عمي شوقي 

  الى اسرتي الثانیة منظمة الصوت الوطني للطلبة الجزائریین

وأعاننا في أداء هذا الواجب ووفقنا الى  الحمد هللا الذي أنار لنا درب العلم والمعرفة

  انجاز هذا العمل

نتوجه بجزیل الشكر واالمتنان الى كل من ساعدنا من قریب أو بعید على إنجاز 

هذا العمل وفي تذلیل ما واجهنا من صعوبات أصدقائي، حمیدة عبد الباسط، 

  سعدي عنتر، عبد الحي أنور، وكل من كان سندا ولم یتم ذكره



 وكل الطاقم الجامعي شكر األستاذة المشرفة "منصور كریمة"ونخص بال



 

 مقدمة



 مقدمة
 

 أ
 

الموسيقى أقرب الى الصحة فيي عمم وفن يقع في منتصف الطريق بين تاريخ 
الموسيقى وبين عمم األنثروبولوجيا حيث تحدد المنطقة الجغرافية تنوع الموسيقى التي تختمف 

 بطبعيا بتنوع نغماتيا وأدائيا وآالتيا وأسمائيا. 

األشكال، سواء منيا  تعد الجزائر من أكثر البمدان غنى بتراثيا الشعبي، المتنوعو 
المادية كالصناعات التقميدية مثال أو المعنوية المتمثمة في كل ما يتعمق بالجانب األدبي 
الفني، وقد أسيم في تشكيل ىذا اإلرث الثقافي عدة حضارات عريقة، كالعربية والبربرية 

روافد التراث ومن ىذه ال .واإلسالمية وغيرىا، ظمت آثارىا بارزة في مختمف األشكال األدبية
تاركا ترسبات مؤثرة  ،إلى يومنا ،في عّدة نواح من حياة الجزائرييناألمازيغي الذي يظير 

عمى الحياة العامة، ألنو جزء ال يتجزأ من التراث الجزائري، ونحن ال نبالغ إذا قمنا أن الجزائر 
خر،، بل من أغنى الدول تراثيا، حيث ال نممح نفس العناصر الثقافية تتكرر من جية أل

نممس التغير والتجدد والتميز في كل مرة، وىذا ال يعني القطيعة بين روافد ىذا التراث بقدر 
فن األغنية الشعبية  .ما يعني التكامل والتنوع والتفنن في كل ما يمثل الثروة التراثية الجزائرية

مى "الشعبي"، مثال، تتباين فيو األذواق من منطقة ألخر،، حيث يفضل الطابع الغنائي المس
في الوسط، أما في الشرق فنعثر عمى الحوزي واألندلسي، بينما في الجنوب فنجد الغناء 
الصحراوي )آياي( وبالموازاة الغناء األمازيغي المتنوع الطبوع، الختالف الميجات األمازيغية 

ترنا من ونحن اخ .من قبائمية وشاوية وشمحية وتارقية وميزابية في مناطق مختمفة من الجزائر
عريقة  موسيقىكل ىذا، الحديث عمى بعض ما تشتير بو منطقة األوراس األشم، من 

 .ومتوارثة، تعود بنا إلى حقبة ميمة جدا من تاريخ الجزائر

 لهذا الموضوع:  اختياري أسباب
 جعل ميدان البحث في الموسيقى األوراسية ميدانا خصبا وتحميميا موسيقيا. -

 وارتباطو الوثيق بالمجتمع الجزائري عامة ومنطقة االوراس خاصة.نظرا ألىمية الموضوع  -



 مقدمة
 

 ب
 

 الحفاظ عمى الموروث الموسيقي االوراسي. -

 قمة وندرة الدراسات الميدانية التي تناولت ىذا الموضوع. -

 اشكالية البحث:

 بالنطر الى ما سيق طرحنا اإلشكالية كاآلتي:

 تطور ادائو الموسيقي؟كيفية بناء المجتمع األوراسي، وماىي مراحل  -

 المنهج المتبع: 
 المنيج التاريخي  والمنيج الوصفي ومنيج دراسة الحالة اتبعنا

 خطة البحث:

 الفصل األول: بناء المجتمع االوراسي.

 .ثقافة المجتمع االوراسي 
 .ضبط معنى مصطمح االوراس 
 .الخصائص الجغرافية لمنطقة االوراس 

 الفصل الثاني: مراحل تطور االداء الموسيقي االوراسي.

 .مراحل تطور الموسيقى االوراسية 
 .الموسيقى الثورية 
 .أنواع وأشكال الطبوع 

 الفصل الثالث: أعالم وآالت الموسيقى االوراسية.

 .أعالم الموسيقى االوراسية 
 .آالت الموسيقى االوراسية 



 مقدمة
 

 ج
 

 

 :و المراجع  أهم المصادر
، المؤسسة وأشعار الرحابةمع نصوص األغاني  األوراسية،محمد الصالح ونيسي: جذور الموسيقى  -1

 .2002، 1، طالوطنية لمفنون المطبعية، الجزائر
محمد الصالح ونيسي: عيسى الجرموني رائد األغنية األوراسية، المؤسسة الوطنية لالتصال و النشر  -2

 . 2000، 1و اإلشيار، الجزائر، ط

 الصعوبات التي واجهتني:أهم 

 ندرة المصادر والمراجع الخاصة بالبحث. -

 (.covid 19عدم القدرة عمى التنقل وغمق المكتبات بسبب تفشي وباء فيروس كورونا ) -



  الفصل األول:

  بناء المجتمع األوراسي 

  

 .ثقافة المجتمع االوراسي 

 .ضبط معنى مصطلح االوراس 

 .الخصائص الجغرافیة لمنطقة االوراس 
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یعیش سكان األوراس في مجموعات أو قبائل أو عشائر ، وهذا حدد بناء المجتمع    

األوراسي فهو مجتمع عشائري یسوده النظام القبلي ، وهذا النظام یجمع عدة عائالت تربطهم 

رابطة الدم والقبیلة تعني " في الضمیر الجمعي ألعضاء الجماعة الشيء الذي الزالوا ینتمون 

م أو التحالف أو العقد وهو الشيء الذي هم في استعداد لالستمائة من إلیه عن طریق الد

  1أجله ، یحطمون أنفسهم من أجله وهم على استعداد على أكبر التضحیات لضمان بقائه .

والجد األكبر هو الذي یؤسس هذه الجماعة وله السلطة في تنظیم العالقات بین 

لعرش یعتبرون بعضهم أبناء عمومة من جهة العائالت وبهذا فإن أعضاء القبیلة المسماة با

األب ویعلنون انتسابهم المشترك إلى نفس الجد المكون للعرش ، وفي الغالب یكون رجال 

، ویتحقق للعرش تواجده بتوافر ثالث مكونات  2مصلحا أو على األقل صاحب تقوی معتبرة

  3وحدة"رئیسیة تتمثل في المكان المحدد ، واللغة الواحدة ، والحضارة الم

 ثقافة المجتمع األوراسي: -1

إن التراث الثقافي للمجتمع األوراسي یظهر في سلوكات أفراده، وفي مجموعة من    

النظم لها دالالتها الصادرة عن حیاة األفراد، لذلك فإن الرصید الثقافي األوراسي یعكس عقلیة 

نا الخوض في الثقافة مجتمع بأكمله ، وما هو إال صورة مصغرة لنماذج الحیاة. وٕاذا أرد

الشعبیة األوراسیة فإننا نجد مجاالت عدیدة نذكر منها: العادات والتقالید ، المعتقدات ، 

  الفنون ، األدب الشعبي....

                                                           
مصطفى بوتفنوشت، العائلة الجزائریة (التطور والخصائص)، تر: دمري أحمد، دیوان المطبوعات الجامعیة، بن عكنون، 1

 .43م، ص1984الجزائر، 
  .25، صنفسهالمرجع 2
 .209، ص1م، ط1974صالح مصطفى الفوال، علم االجتماع البدوي، دار النهضة العربیة، 3
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  1:وراسیة الموسیقى و االغنیة اال -1-1

یطلق اسم األغنیة األوراسیة على الغائي الجماعیة الراقصة الرحابة والسباحة التي    

قعة الممتدة من والیة تبسة شرقا إلى مروانة ونقاوس غربا، ومن الخروب وسوق تغني في الر 

اال أن األفضل  شاویةن یطلق علیها اسم االغنیة الأهراس شماال إلى بسكرة جنوبا، وهناك م

هو التسمیة األولى النها عامة، ویمكن أن تمتد إلى غیر الحدود المذكورة و هي تضم 

األغنیة الناطقة بالعربیة (تبسة و سوق أهراس) و األغنیة الناطقة بالشاویة (خنشلة ، باتنة ، 

عة أم البواقي ، وجزء من والیتي سطیف و بسكرة ) وتندرج األغنیة األوراسیة ضمن مجمو 

ع الصحراوي و األنواع االخرى في القطر الجزائري المسماة) األغنیة البدویة (وتشمل النو 

  تجمع بینها عدة قواسم مشتركة مثل كونها : الوهراني ؛ هذه األنواع 

الجواق ، الغیطة ، الطبل  بسیط مثل (القصبة) البندیر باختالف اآلالتتستعمل نفس  - 1 

  ... إلخ،

 ا هذه اآاللت الخمسة .وال تتعدى في مجمله

وهي متجذرة في وجدان الشعب ، متوغلة في عمق تاریخه ، وتعبر عن حیاته الیومیة  - 2 

  بصدق .

تستعمل أشعار شعبیة بصفة فردیة أو جماعیة في أغانیها لتعبر تعبیرا صادقا عن  - 3 

نیة األوراسیة عن البیئة الریفیة التي تختلف اختالفا جذریا عن البیئة الحضاریة . وتتفرد األغ

  أغاني المجموعة المذكورة أعاله بعدة ممیزات أهمها :

                                                           
، المؤسسة الوطنیة للفنون 1الموسیقى االوراسیة  مع نصوص اغاني واشعار الرحابة، ط رلونیسسي محمد الصالیح، جذو 1

  .29م، ص2008المطبعیة، الجزائر، 
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أنها أغنیة مرتبطة ارتباطا وثیقا بالحیاة الیومیة للمجتمع األوراسي ، الذي هو مجتمع  - 

فالحي بالدرجة األولى ، حیث تواكب األغنیة مواسم الحرث والحصاد والجني ، وعملیات 

  تي تقام غالبا بعد االنتهاء من الحصاد والدرس والجني.التویزة ، وحفالت األعراس ال

أغنیة تعبر عن تسامح المجتمع األوراسي الذي یفرض على الرجال والنساء حضور 

وسماع المطرب أو الرحابة معا دون عقدة في محفل للنساء مقابل محفل الرجال ، وبینهما 

  المطربون یجوبون الساحة عدوا ورواحا .

المغنیة األوراسیة ؛ حیث أن المجتمع یفرض علیه أن یبرز فنه بتفرد وة صوت المغني و ق

  1الصوت ووضوحه ، وتعتبر هذه المیزة الشرط األساسي الشهرة المطرب وتألقه وتفوقه .

 ضبط معنی مصطلح األوراس:-2

لقد اضطربت ألسنة الناطقین بهذه الكلمة، حتى تولدت عدة صور و أشكال للنطق 

  رهي:

  الهمزة و سكون الوار و مد الراء باأللف. أوراس: بفتح -

  أوریس: بضم و سکون الواو و مد الراء باأللف. - 

األوراس: بإدخال أداة التعریف على الكلمة ، وهي غیر موجودة في كتابتها باللغة  - 

  الیونانیة كما سیأتي وهذا دلیل على زیادتها باللغة العربیة عند من یكتبها بدلیلین :

  خین یكتبون الكلمة مجردة من أداة التعریف. أن المؤر  - 

القواعد تأبى إلحاق أداة التعریف بهذه الكلمة (أوراس) علم على جبل ویبدو أن الكلمة  -

قدیمة االستعمال في هذا المعنى الجبل ولذا تعرضت للتغییر باإلضافة إلى تعاقب المحتلین 

  1على هذا الوطن فنالها التحریف نوعا ما. 

                                                           
  .30، صالسابقالمرجع 1
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أورد المؤرخ الجزائري الكبیر األستاذ "عبد الرحمن الجیاللي ثالثة أسماء لكلمة أوراس 

المتعارف علیها حالیا وهي :أوریس ، أورانوس، أوروس وهي كما نرى قریبة جدا مما نسمیه 

الیوم بأوراس موقد ذكر البكري في القرن الخامس الهجري باسمه الحالي أوراس وقال عنه 

رة سبعة أیام وفیه قالع كثیرة تسكنها قبائل : هوان ومكناسة..، وبنفس هو جبل على مسی

جبل أوراس قطعة یقال أنها «التسمیة أورد اإلدریسي وسط القرن السادس الهجري وقال عنه 

یوما وقد ورد  12متصلة من جبل دون المغرب وهو كالالم منحني األطراف وطوله نحو 

م في تاریخه  808معجمه وعند این خلدون سنة في  5626ذكره عند یاقوت الحموي سنة 

المشهور، ولم یتوصل احد من هؤالء المؤرخین والرحالة العرب إلى تفسیر مفهوم كلمة أوراس 

وبیان مدلولها ویرجح عبد الرحمن الجیاللي أن تكون الكلمة بربریة قدیمة لها معنی عند 

  2قدماء البربر لم یعد متداوال في العصور المتأخر . 

في كتابه " مقدمة العالمة ابن  عبد الرحمن أبو زید ولي الدین بن خلدونیقول: و 

 3خلدون" أن جبل أوراس هو جبل كتامة 

: أن كلمة أوراس  و ثقافة تاریخ األوزاس'  محمد الصالح ونیسي في كتابهویقول : 

AURESIUS هي اسم الجبیل الوحیدة المتداولة منذ العصر الرماني والبیزنطي إلى یومنا '

أعلى قمتها  5وأوراس سلسلة جبال في شرق الجزائر تشرق على یسهول قسنطینة  4هذا 

  6م 2327شیلیا 

  

                                                                                                                                                                                     
 ألوراس، تاریخ األوراس و نظام التركیبة االجتماعیة و اإلداریة في األوراس إبان فترةجمعیة أول نوفمبر في ا1

  .12. م، دار الشهاب، باتنة، الجزائر، ص1837-1954االحتالل الفرنسي 
 .10. م، ص2008مسعود عثماني، أوراس الكرامة أمجاد و أنجاد، دار الهدى، عین ملیلة، الجزائر، 2
  74م، ص .2007عبد الرحمن بن خلدون، مقدمة العالمة بن خلدون، دار الفكر، بیروت، لبنان،  3
  17. ص2007محمد الصالح ونیسي، األوراس تاریخ و ثقافة،الطباعة العصریة، الجزائر، ،  4
  72. ص2003دار المشرق، بیروت، لبنان، ،40المنجد في اللغة و األعالم، ط ، 5
  .53ص2007دار األمة، الجزائر ،1الجیاللي، تاریخ الجزائر العام، ج ،  عبد الرحمن بن محمد 6
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  الخصائص الجغرافیة لمنطقة األوراس: -3

  الموقع الجغرافي: -3-1

وكان اسم األوراس في الجزائر المستعمرة  تقع منطقة األوراس في الشرق الجزائري

یطلق على مجموع الجبال الممتدة من جبال بوطالب و الحضنة الشرقیة غربا حتى حدود 

تبسة شرقا ومن وراء بسكرة جنوبا حتى حدود دائرة قسنطینة شماال وكانت دائرة بانتة تشمل 

رة و خنشلة و عین التوتة وعین على البلدیات المختلطة التالیة باتنة مقر الدائرة وأریس وبسك

لقصر و مروانة ، باإلضافة إلى األحواز والدواویر المختلفة وتعتبر دائرة بائنة هي أكبر دو 

اثر عمالة قسنطینة ما عذا دارة سطیف و األوراس عبارة عن كتلة جبلیة ذات تضاریس 

حراوي و هو ما مختلفة ومتنوعة ومعدة وهي عبارة عن همزة وصل بین األطلس التلي و الص

أهلها خالل الثورة التحریریة لتلعب دورا رئیسیا في تفجیر الثورة األن طبیعتها صخریة 

  1وصعبة االختراق. 

- 1954أما أحسن بومالي في كتابه استراتیجیة الثورة الجزائریة في مرحلتها األولى 

  2قسمها إلى نواحي كالتالي:1956

  دارته، القرني ، سطیف. یحدها من الناحیة الشمالیة: مداوروش، ص

  الناحیة الجنوبیة: الصحراء القسنطیني -

  ۔الناحیة الغربیة: البرج ، المسیلة، بوسعادة ، أوالد جالل -

                                                           
 م، دار الشهاب، باتنة ،1916ه 1335 -جمعیة أول نوفمبر لتخلید و حمایة مآثر الثورة في األوراس، ثورة األوراس 1

  .30م ص 1996الجزائر، ، 
 م منشورات المتحف الوطني للمجاهد،1954- 1956أحسن بومالي، إستراتجیة الثورة الجزائریة في مرحلتها االولى،  2

 .76الجزائر، دون سنة، ص 
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التونسیة وقد حددت منطقة األوراس جغرافیا في بدایة الثورة  الشرقیة: الحدود الناحیة - 

تمتد من مدینة برج بوعریریج التحریریة الكبرى من قبل مصطفى بن بولعید و رفاقه بحیث 

  1ولمسیلة عزریا إلى الحدود التونسیة شرقا.

تتمیز منطقة األوراس بسلسلة من الجبال متصلة فیما بینها وبأنها إحدى الكتل 

الجبلیة الحصینة التي یسهل الدفاع عنها ولكن یصعب اختراقها والتغلغل داخلها وهذا ما 

وتعني الكتلة  2راس عبر العصور تكتسي أهمیة بالغة جعل األحداث التي عرفتها منطقة األو 

الجیلیة األوراسیة امتدادا طبیعیا من حیث التكوین الجیولوجي لسلسلة األطلس الصحراوي 

القصور ، العمور، أوالد نابل ، الحضنة األوراس النمامشة وقد تعرضت هذه الكتلة إلى 

وجي الثالث والثانیة في نهایته ولهذا طلت حركتین التوائیتین ، أحدهما في بدایة الزمن الجیول

شدیدة االرتفاع ، ومعقدة وصعبة االختراق تمتاز بقممها الشاهقة واالحضرار الدائم، وتمتد 

من جبال الحضنة غریا غالى جبال النمامشة شرقا ومن السهول العلیا شماال إلى الصحراء 

  جنوبا وهي قسمان :

  جبال األوراس الشرقیة: -

م وهي أعلى قمة في أعلى قمة في  2328شیلیا الذي یبلغ ارتفاع قمته  أهمها جبل  

م، ثم جیل ایش 2000م و جبل أحمر خدو 2321منطقة األوراس یلیه جبل المحمل 

م باإلضافة إلى 1403م ثم جبل تقارنت 1741م بوعریف 1780م، رجیل مدلو 1809

انیة شماال و مدینة بسكرة و الجیل األزرق وتطل كل هذه الجبال على مدینة تیمقاد الروم

  ۔خنقة سیدي ناجي جنوبا

  

                                                           
 جمعیة11م ، مجلة التراث، العدد ، 1954-1962« الوالیة األولى التاریخیة و ثورة نوفمبر الخالدة »مختار فیاللي،  1

  43. م، ص2003التاریخ و التراث األثري، باتنة، 
  .253م، ص1984ي تاریخ الجزائر، المؤسسة الوطنیة للكتاب، الجزائر، ناصر الدین سعیدوني، دراسات و أبحاث ف 2
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 جبال األوراس الغریبة: -

م ثم 1648م ومستارة1750مسعود: 2100م ، الشلطع 2170فتشكل من جبال رفاعة

م باإلضافة إلى جبال أخرى مثل متلیلي ، أوالد سالم ، أوالد علي 1393أوالد سلطان 

وبوطالب، وكلها تنتمي إلى مرتفعات بالزمة و تكسوا هذه الجبال غابات كثیفة منها أشجار 

بلوط ونبات الشبح و الحلفاء و الدیس وتشتهر كذلك هذه الصنوبر و األرز و العرعار و ال

الجبال بتربیة الحیوانات و زراعة الحبوب في منحدرائها والى الجنوب تنتشر واحات النخیل 

في عدة مناطق مثل (مشونش، األرباع، زریبة الواد، خنقة سیدي ناجي والفنطرة، سیدي 

  1عقبة بسكرة، طولقة، أوالد جالل). 

فتقع خاصة في المنطقة الشمالیة الغربیة التي تشمل سهل (الوطایة أما السهول 

وسهل القصور شمال القنطرة وهو سهل فسیح صالح للزراعة والرعي إلى غایته حاقه 

الشمالیة في نواح مدینة رأس الماء مرورا باألراضي الجیدة حول عین توتة ومن التربة الغنیة 

باتنة التي حیث یبلغ عمقها مثرین الواقع أن السیل  بالطمي والغرین حول األبیار وفي نواحي

  عبارة عن التواء مقعر من العصر الطباشیري .

أما بالنسبة الهضاب تمتد مجموعة من الهضاب العلیا في الجزء الشمالي و بصورة 

 - على رأس الواد األبیض  - أخص بین كاف مهمل و شیلیا ومن أشهرها سهل (مدینة) 

جبل شیلیا) الذي وضع تحت الحجر الفضائي غداة انتفاضة سنة و ) وبقع بین جبل (أشمول

م ولم یتمكن مالكوه وهم أهم أوالد داود من استعادته إال بعد انقضاء خمسین سنة 1879

یتصل بالسهل المذكور أنقا الممر الجبلي االستراتیجي المسمى (نیزوقاغین) الذي یفصل 

(مدقر ) التي یحدها شرقا سلسلة من  جیل شیلیا عن ملحقه (رأس زار اق) وعن هضیة

                                                           
 م، المشرف: صالح فركوس رسالة لنیل1844- 1931إسماعیل حنفوق، دور الطرق الصوفیة في منطقة األوراس  1

 2010-2011،رسالة الماجستیر في التاریخ الحدیث و المعاصر،قسم التاریخ و اآلثار، كلیة اآلداب و العلوم اإلنسانیة ، 

  . 1ص
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االرتفاعات و من الغرب غایات بیتي ملول الممتدة إلى واد العرب الذي یفصلها عن جبل 

  1ششار). 

  

  

  تعتبر األودیة من المظاهر التضاریسیة الرئیسیة في منطقة األوراس و من أهمها:

ن عنق جبل شیلیا و وادي الفطرة و روافده الرئیسي وادي عدي یصب والدي القطرة م -

یفتح طریقا في سفح جبل توقرت أخذ اسم وادي الشعیبیة إلى غایة وصوله إلى منطقة أثار 

لومبیریدیا ثم یأخذ اسم وادي القصور وعندما یصل إلى بالطو یأخذ اسمها و في نهایة 

 شرقات تیطو یأخذ اسم واد السكوم لیصل إلى راحة القنطرة ثم یصب في واحة الوطایة وعند

  خروجه منها یأخذ اسم وادي بسكرة والروافد الرئیسیة لوادي القنطرة من الجهة الیسرى هي: 

والذي یتشكل من اجتماع عدة  -الرد القبلي أو وادي فضالة الذي یجتاز قبیلة فضالة  -

سیول أهمها وادي بو عبون ووادي دوفائة، یتلقي میاهه من جیل یو قالت وجبل توینت و 

لشرق ویتلقى على الیسار وادي لرباع الذي ینحدر من جیل مالو جبل الكحل في ا

متر) و في األسفل من ذلك یتلق وادي معافة و بعد جبل نواصر یتخذ اسم الوادي 2091(

القبلى ومن أهم ینابیعه تجد عین تینارین، عین نلكتت وعین تافرنت، عین مسئیلي في جبال 

  وادي فضالة ورأس العیون في بني معافة الوسطى لهذه األودیة و عین تاحنات على ضفة

وادي بن قاطو الذي یحمل أوال اسم وادي قشیبي، وبالقرب من منابعه یحمل اسم تاغیت  - 

وادي عیدي ینحصر في حیز ضیق بین  -أو تارهیب، یسقي هذا الوادي أراضي بني فرح 

یرة، و عین فرزة، السالسل الجبلیة لالورام المتوازیة یتشكل من منبعین رئیسیین: عین جز 

كیلو متر أراضي والد عیدي الذي أخذ اسمه من هذه القبیلة و یمر  50ویسقي على مسافة 

                                                           
، 2005دار الهومة ،الجزائر، 1عبد الحمید زوزو، األوراس إبان فترة االستعمار الفرنسي، تر:مسعود حاج مسعود، ج ، 1

  .34-32ص
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على أوالد زیان ویسقي واحة بني سویق من هذه القبیلة و یمر على أوالد زبان و یسقي كذلك 

 واحة جمورة و بعد أن تحصره الجبال تحتي بعد ذلك نحو الجنوب لیصل إلى واحة برانیس

الذي یسقیها و الجزء األخر من میاهه یجري نحو السهل المطایة في منطقة تدعى دار 

العروس ، ومن أهم روافد واد عبدي على ضفة الیمین تجد وادي بر زینة أما على ضفة 

  1الیسرى نجد ودي تاغوت ووادي نارة 

نحو  وادیاألبیض الذي یخترق جبلین سمات الجیل األزرق و أحمر خر ویفتح طریقا ۔

الصحراء ینبع جبال أوراس الشمالیة بین شیلیا في الشرق إشمول في الغرب وكما ذكرنا سابقا 

 بالتوازي مع وادي عیدي یقطع أوال سهل مدینة ثم یلف حول إشمول فإنه یصب في الصحراء

مجزاد ویكاد یختنق ثم ینبسط من جدید سهال حقیقیا في ضواحي قریة أریس ، ثم  قیضیق

میات حسب المناطق التي یجتازها لینتهي من الزب العربي ثم أخیرا في السهول یأخذ عدة تس

  التي یمثل فعال الصحراء

  وادي العرب: ینبع بالقرب من خنشلة.  -

  حدر من السفح الجنوبي ألوراس :نالودیان التي ت -

وادي الصدر عبارة عن وهد صحراوي الذي كان یفصل في الوقت ما حدود قبیلة أحمر  -

 ۔و الزاب الشرقي وادي مسناوة وراقه الرئیسي وادي گیا خدر

وادي شمرة یتعدى من عدة ینابیع على سفح جبل المحمل ویأخذ اسم وادي الطاقة وبجري  -

من الشرق نحو الغرب ثم ینتمي في شط جندلي ومن أهم روافده في جینه الیمني نجد وادي 

تي تفتح میرا طویال من شمال شیلیا . سبع رقود وادي بولفراسي ، وهو من أهم األودیة ال

                                                           
 م، المشرف میلود زیدان،1840- 1939عبد النور غرینة، األوراس في الكتابات الفرنسیة إبان الفترة الكولونیالیة  1

الماجستیر في تاریخ األوراس الحدیث والمعاصر، قسم التاریخ واآلثار، جامعة الحاج لخضر، مذكرة لنیل شهادة 

  .23، ص2010-2009باتنة،
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وهناك أودیة أخرى فلیلة األهمیة تصب أیضا في فراح الكاف ممثل وادي باغات أو بورر 

  1شرق خنشلة مرورا بأثار باغاي،  غال الذي ینحدر من جففة

یسود منطقة األوراس مناخ متذبذب جدا قد یعود إلى حركة التواء الجیولوجي الذي 

العوامل التعریة و الهدم یفعل المیاه، فتنتج عن ذلك كله مناخ ذو خصائص فریدة طالها أو 

من نوعها و تشكل منه نوعان من المناع شمالی و جنوبی یمثل فیها بایار بجبل ششار 

الخط األفقي الفاصل الذي یقطع إقلیم الحرارة والبرودة وبین إقلیم الرطوبة و الجفاف، وهو 

اتجاه الجنوب موازاة مع وادي العرب إلى غایة خیرات ثم یوجه نحو الخط أیضا الذي ینزل ب

الیمین حتى السفوح الجنوبیة لجبل حمر خدر ویستمر شماال حلى مشارف دوار زالطو 

لیستمر جنوبا جیل متلیلي وال یختلف مناخ شمال األوراس عن مناخ الهضاب العلیا إال قلیال 

اء وبالریاح الدائمة ففي باتنة تنخفض درجة الحرارة حیث یتمیز بالحرارة صیفا و بالبرودة شت

درجة وهي  40. 6درجة تحت الصفر وفي الصیف ترتفع درجة الحرارة إلى  5. 8إلى 

تصف الظروف المناخیة التي تعرفها هضاب باتنة وأریس و المامشة وتمر ذلك إلى وجودها 

راس خان مناخه یتمیز بالحرارة على ارتفاعات مماثلة تقریبا بینما اإلقلیم الجنوبي من األو 

والجفاف ویغلب علیها الطابع الصحراوي الذي ینتقل من المناخ الشمالي في بعضاألماكن 

في غیاب إقلیم انتقالي كما هو شأن ینسب المنطقة القدر الذي ال یتعد فیها المد الصحراوي 

ینسب لمدینة  درجات 6في مختلف الفصول ثالث درجات مؤویة بالنسب إلى مدینة بالتة و

 بسكرة.

ملیمتر وال یتجاوز فیه  400وعن تساقط األمطار في منطقة األوراس فقر عموما بحوالي 

 900ملیمتر ، استثناء قمم األوراس العلیا التي تبلغ فیها الكمیة  500كمیة المرتفعات 

                                                           
 .24- 23عبد النور غرینة، المرجع السابق،ص  1
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ما تقص ملیمتر أما تساقط الثلوج یقتصر على القمم المرتفع ویبدأ تدریجیا في التل ناقص كل

  1االرتفاع. 

أما الغطاء النباتي، فان خصوصیة المناخ المذیب جعله یتمتع بظاهر فرید من نوعها 

في الفرح الجنوبیة نجد تحت أشجار النخیل في واحة غوفي تتعایش بالقرب شجر األرز في 

غابات الجبل األزرق وفي القنطرة و غسیرة تختلط فیه النخیل مع أشجار الزیتون أما في 

قمم نجد غابات البلوط والصنوبر واألرز في السفوح توجد أشجار العرعار و نباتات الحلقاء ال

و الدیس وبصفة عامة یتمتع بغطاء نباتي مخضر طوال أیام السنة و غایاته في بعض 

المناطق تتمیز بالتنوع والتوسط في الكنافة كما هو الحال مع غابة بني ملول وكیمل و 

ل السالسل الجبلیة األربعة المتوازیة التي حدد بها المؤرخ البیزنطي وداخ 2الشلعلع وغیرها

بركوب منطقة األوراس یوجد هناك یوجد أربعة أودیة ال تتصل ببعضها البعض إال اتصاال 

قلیال و متقطعة في أجزائها الشمالیة تقطعا كبیرا وهذه األودیة من الشمال إلى الجنوب هي 

شهر فضالة ووادي األحمر، وادي عیدي الذي یزید فیه  :نهر القنطرة ویتكون من اتصال

بوزینة ووادي األبیض ویتفرع منه وادي شناورة و أخیرا وادي العرب الذي یتكون من وتیان 

كثیرة أنیة من إقلیم شیلیا وهي األنهار األربعة التي تجري من الشمال الشرقي إلى الجنوب 

  3من الجبال مباشرة. الغربي و تفیض في سهول الصحراء بعد خروجها 

                                                           
 م ، رسالة الماجستیر في التاریخ المعاصر1923-1959خمیسي فریح، العقید سي الحواس مسیرة قائد الوالیة السادسة)(  1

م، 2009 -2001خصص المقاومة والثورة التحریریة، المشرف: بن یوسف التلمساني، جامعة الجزائر، قسم التاریخ، ت

  .20ص
  .56. م، ص1996م، إنتاج جمعیة أول نوفمبر، باتنة، الجزائر، 1916عبد ااهللا الشافعي، ثورة األوراس 2
  .183، ص 5دائرة المعارف اإلسالمیة، كتاب الشعب، القاهرة، م 3
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بالنسبة لمنطقة الصحراء الشرقیة یسودها مناخ إقلیم الصحراء الذي یمتد من شمال 

األطلس الصحراوي حتى هضاب المغار جنوبا وهو المناخ القاري الذي یتمیز بالطرف و 

  1الجفاف و درجة الحرارة المرتفعة صیفا وبالبرودة الشدیدة شتاءا

 :الخصائص البشریة لمنطقة األوراس -3-2

یعرف سكان منطقة أوراس في الوقت الراهن باسم الشاویة بریتحدر لفظ ' شاوي من 

اللغة العربیة وتعني الراعي أو حارس الغنم أو الیدوي الدائم الترحال بحثا عن مناطق العشب 

حین یتحدث عن  والماء الضروري لقطعان ماشیته وابن خلدون کان ینطلق من هذا المنظور

المصریین الشاویة المنتشرین في مصر وفي قرى الصعید الجزائري وكان أیضا یطلق 

التسمیة على قبیلة زناته التي یقول عنها : زناته بالمغرب كانوا شاویة بؤدون المغارم لمن 

  كان على عهدهم من الملوك '

 کتاب"ان وهو مؤرخ مصري عصر ابن خلدون ، في مؤلف له بعنو  المقریزيذكر 

وجود زناته في أقصى المغرب وسماهم الشاویة وذلك عند تعرضه للحدیث عن  "السلوك

) وهو مؤرخ اسباني عاش في القرن السادس عشر، قبیلة mammolمملكة فاس وذكر (

وقال عنهما أنهما شاویة مستفرون في  "تاریخ إفریقیا"زناته و هوارة في مؤلف له بعنوان : 

بیر و على ساحل نامسنا في مراكش ولكن لم ترد عند اإلدریسي وال مرتفعات األطلس الك

عند البكري وال عند المؤرخین السابقین البن خلدون أیة إشارة من هذا القبیل هذا یعني أن 

ظهرت منذ منتصف القرن الخامس عشر ثم تطورت بعد ذلك إلى أن صار  الشاویةلفظة " 

منطقة أوراس واألطلس الكبیر بالرغم من أن هؤالء  استعمالها مقتصرا على زناته و هوارة في

تحولوا منذ زمن طویل إلى حیات االستقرار مثل بقایا بقي مناصر في جبال الونشریس 

  2وغیرها من مجموعات القبلیة العنیدة المنتمیة إلى زناته. 

                                                           
  88م، ص .1968المطبعة العربیة، الجزائر، 1عبد القادر حلیمي، جغرافیة الجزائر طبیعیة بشریة اقتصادیة، ط ، 1
  .49، صعبد الحمید زوزو، المرجع السابق 2
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ویذكر "ابن خلدون في كتابه كتاب العین و الدیوان المبتدأ و الخبر في أیام العرب 

والبربر ومن عاصرهم من ذوي السلطان األكبر وفي الجبال األوراس هنالك بعض القبائل 

 1العربیة الهاللیة التي انصهرت مع قبائل الشاویة وكذلك قبیلة الصراحة والسرقة في كیمل". 

؛ أن السعید غسكیلالمدیر  زاید غسكاليكیمل و التاریخ" لمؤلفه:  كما ورد في كتاب

كیمل معظم سطحه عبارة عن منطقة جبلیة وعرة المسالك متباینة التضاریس من مرتفعات 

الصخریة شاهقة في أقصى الشمال والجنوب إلى الغابات الصنوبریة الكثیفة تتخللها األحراش 

منطقة هم قبیلة سرحنة المالیین وقبیلة الشرقاء وسرحنا هذه ال وأشجار العرعار والبلوط وسكان

الهاللیین قد هاجرة إلى جهات كیمل في أواسط القرن العاشر المیالدي قادمة من الحجاز 

ومنه إلى صعید مصر وبعد رحیل الفاطمیین إلى القاهرة في عهد الخلیفة الفاطمي المعز 

ل ما نازلوا بالمغرب األوسط كانت لدین اهللا هاجرو إلى الجزائر المغرب األوسط وأو 

شمال شرق خنشلة والیة أم البواقي  والضلعة مضاربهم بي جهات عین البیض و الجازیا

حالیا ومنها إلى جهات بادس والیان شرق زربیة الواد ثم استقروا بالجهات الغربیة من كمل 

بصري بن محمد حالیا أما قبیلة األشرف قد هاجر جدهم األول سید حسن بن سیدي احمد ال

بن صالح من البصرة بالعراق إلى بسكرة بزاب الشرق، ومنها إذ زریبة الوادي حیث انتقل إلى 

جهات كیمل الشرقیة واستقر بالواد الشرقي المعروف باسمه حالیا سیدي فتح اهللا الشریف ثم 

  2امتد تواجد ذریته إلى الوادي الغربي المعروف لواد الشرفاء 

في كتابه الجغرافیة القطر الجزائري فیقول عنهم ما  فیق المدنيالمؤرخ أحمد تو أما 

) علیهم كل احتالل قلم  الشاویةیلي "وجبال األوراس هذه موطن فرقة عبیدة من كرام البربر (

  3ینل منهم أي منال". 

                                                           
 عبد الرحمن ابن خلدون، كتاب العبر ودیوان المبتدأ و الخبر في أیام العرب و العجم و البربر و من عاصرهم من ذوي 1

  49د ن، ص11القسم ، 6السلطان األكبر، دار الكتاب اللبناني، بیروت، لبنان، المجلد ،
  12زاید غسكالي، كیمل والتاریخ، دار الهدى، عین ملیلة، الجزائر، د ن، ص  2
  61. م، ص2009أحمد توفیق المدني، جغرافیة القطر الجزائري، دار البصائر، الجزائر،  3
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أما بالنسبة لناحیة باتنة فتشمل القبائل التالیة "الخضر الحلقریة ، وأوالد شلیح وأوالد 

تا عملت و حراكة وتلت وأوالد سي أحمد بن سعي و أوالد سي أحمد بن بوزید  سدي علي

وأوالد بلقاضي ویضاف الیها أوالد بوعون و حیدوس وأوالد فاطمة م أوالد سلطان الظهارة 

وأوالد سلطان القبالة وٕایضاف إلیهم العشائش وأوالد فاضل و أوالد سعید وأوالد سي زرار وین 

ولمناصر وأوالد عیدي و أوالد زین و أوالد مؤمن  ني معاقة والمعامرةأوجته وأوالد داود وی

فإن سكان األوراس عشیة إحتالل قسنطینة في شهر أكتوبر  1ودشرة بوزینة. وأوالد عزوز

م كانوا یتوزعون في الحیز الجغرافي للدراسة على النحو األتي: على امتداد األوراس 1837

ششار موطن قبیلتي "بني بوسلیمان وبني ملول األخیرة الجنوبي من الجهة الغربیة من جیل 

التي یحد أراضیها من الشمال جبال زواق ومن الجنوب واحة ولجة الواقعة على ضفاف 

وادي العرب، أین تملك فیه مزروعات جیدة، وثروات عقابیة على أرضیها معتبرة التي تتمیز 

بني ملكم إلى جانب هذا كانوا بمسالك سهلة تأخذها إما إلى (جبل ششار) أو إلى بالد 

یملكون نخیل واحة ولجة)، وتواجد مخازن قمحهم في دشرة (قرزة فرجان) في سیل وادي 

وسلیمان في األراضي الممتدة على طریق (زرقاقین) على ضفتي  الماءبینما یقطن كینوب

ودي تدمرمیت الذي سمي فیما بعد (وادي إینوغین)، ثم تمت أراضیهم نحو الشمال حتى 

سلسلة جبال دوار زالطو أما الحد الفصل بینهم وبین بالد الحسین فهر شرق (عین بر غري) 

لشمالیة عند الشیة عید الشه) مرورا من (وادي إلى غایة (حلقة بوداود)، بینما تلتفي الحدود ا

إینو غیسن)، وفیها یملك بنو بوسلیمان" قطعانا معتبرة من الخرفان والماعز في أعالي مجري 

(وادي إینوغیسن)، باإلضافة إلى أراضي زراعیة على منحدرات (جیل تاعرشیت) المتواجد 

و (نكوت) التي كانت تضم  بین (جبل كركر) و(جبل تافرنت) وفي فري: قریة (شناورة)

وقریة (تاغیت) في حین تتوسط بالد الشرقة" أراضي "بني ملول في الشرق وتبني بوسلیمان" 

  من الغرب على طول (وادي الشرفة بدایة من منبعه حتى الصاله (بوادي فتح اهللا). 

                                                           
 م، المشرف:جمال قنان، رسالة1828-188-1848د باي رجل دولة و مقاومةبوضرسایة بوعزة، الحاج أحم1

 1- . 20ص1990-1991الماجستیر في التاریخ الحدیث و المعاصر، جامعة الجزائر، ،
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وعلى طول هذا الخط كانوا یسقون مزارعهم من متابع (عین عباس) و (عین مفتاح)، 

المزارع التي كانوا یشاركون فیني بوسلیمان وداخل أراضیهم كان "الشرفة في مختلف  وهي

مداشرهم، التي كانت أهمها دشرة (كیمل) وبالقرب منها وفي الجزء الشرقي من جیل (أحمر 

خر) تنتشر قبیلة السراحنة، كان أوالد سیدي محمد" یقطنون واحة (تغلیسیا) في سهل (والدتي 

یقطن بني ملكم جنوب جبل أحمر خدر، أما أوالد عبد الرحمان فیقطنون غراغیش)، بینما 

قرتي قعةأكیاش) وكان موطن أوالد أیوب" محاطا بأوالد عبد الرحمان" من جهة و أوالد 

سلیمان بن عیسى من جهة أخرى ومن أهم قراهم: قریة (نیبودجورین) وقریة (لیبرماسین) 

رة في القسم الجنوبي من جبل أحمرخدر ویتكون وقریة سیدي مصمودي ویقع موطن أوالد زرا

من قرى (عاش) و أوالد سلیمان بن عیسی و أوالد حاج على الذین یملكون واحاتالمیزاب) 

بالقرب من سیدي عقبة ویقع موطن قبیلة مشونش تسمیة باسم مكان الواحة الواقعة على 

رب جمي و أوالد وادي األبیض غرب جبل أحمر خر بها وتجمع قبائل : ثني أحمد وأع

سلیمان و فوالد مبارك وبالقرب من هذه الراحة وعلى ضفة وادي األبیض قریة (بانیان) وهي 

ملك أعراش أوالد عام و أوالد أحمد بن لضر" و "المرابطینیقع موطن أهل عسیرة بین بني 

بوسلیمان" من جهة الشمال وقبیلة (مشونش من جهة الجنوب وباقي القبائل السابقة في 

  1جنوب الشرقي، وهي تتكون من فرعین هما فرع أوالد عالوة وفرع أوالد الحاج أوزیني". ال

یضم الجزء المعروف باسم أوراس الشرق قبائل الجبل وقبائل الهضاب، ومن هذه   

القبائل قبیلة بني أوجانة التي تسكن المنحدر الشمالي الشرقي لجبیل شلیا، وفي فصل الشتاء 

الواقع جنوب شلیا، وهو التهل الذي تنتشر في جزئه السفلى قبیلة تقضیه في سهل (مدفو) 

  "المناصر" المعروفة أیضا باسم "أوالد محمد". 

بینما تتوزع األعراش األربعة لقبیلة العمامرة في الجیل المسمى باسمها "العمامرة، 

لكنها في الصیف تنتشر في جبل انو غیس) و(القلعة) و (نوروز) و (خنشلة)، وفي الشتاء 

                                                           
  70عبد الحمید زوزو، المرجع السابق، ص 1
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نتصب خیامهم في: (منتر) و (بوداود) و (حمام المنازل) (بوضیاف)، و(البیضاء) و (المزة) 

أما قبیلة أوالد داود الذین یسمون أیضا "التوالیة، فإنها تقطن في قلب وفي جبل (جرافة). 

األوراس ببن جبل (رأس الذراع) وجیل أبو عافیة الموج)، و أعراسها هم: أوالد أوزار "أوالد 

تاخریت و أوالد الحدادة و "الزحافة" و أوالدومن بین القبائل التي یشمل علیها األوراس الغرب 

ومن" و "أوالد عزوز"، التي تفرع عنهما أربعة أعراش وهي (أوالد عمور ، و قبائل : "أوالد م

أوالد مسلم و أوالد علي بن یوسف"، و"أوالد مهدي)، ومن فراهم أمتعة)، (ثلثة) (شی)، 

(یاعلي)، (تشیة العاید حوسن)، (تیكیقن)، (مخا)، (أوالد عبدي)، (أوالد زبان) و (بنی فرح) 

ئل هي أخضر" التي تقطن في جبل (متلیلي) وقبیلة أوالدشلیح وقبیلة وتسكن (بانة) ثمانیة قبا

تنكت وقبیلة حراكة المعذر، وحراكة الجزامة وأوالد سي أحمد بن سعید و أوالد أحمد بن بوزید 

   1و أوالد أحمد بلقاضي".

 

                                                           
  72عبد الحمید زوزو، المرجع السابق، ص 1
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 وراسية:مراحل تطور الموسيقى ال  -1

و ىي المغة المشتركة الوحيدة التي يفيميا جميع أبناء البشر دون استثناء ، وبدافع 
الخوض في الغيرة عمى ثقافة الجزائر عموما وثقافة األوراس خصوصا تشجعنا وصممنا عمى 

دراسة تطور مراحل و الشاوية ، واننا لنعمم أنو من المستحيل اعطاء الموضوع حقو كامال 
ألن األغنية األوراسية اساسيا ما أصاب الثقافة األمازيغية عموما من اىمال ، وذلك لكونيا 

 ثقافة شفوية متداولة عبر التوارث مما يعرضيا لمتحريف والنسخ والنسيان .

سة سندخل في أعماق عالم الموسيقى التي ترسم النوتة فيو أصابع عزف في ىذه الدرا
القصبة الشاوية عمى عيونيا السبع أو الثمانية ، وتتبعيا نقرات أنامل البنادري البسيط ، 
وتنطقيا حنجرة المطرب األوراسي القوية قوة الرعد ، والرقيقة طريقة انسياب مياه جدال 

 األوراس .

وم ألسراره ، الغيور عمى ثقافتو لن يبوح بسره اال لمن عايشو وترعرع بين أن ىذا العالم الكت
 أحضانو ، وأحبو وأخمص لو.

لقد كان األوراس يصدر فائضة من السكان إلى السيول العميا الشمالية وواحات 
الصحراء الجنوبية، ىذا الفائض الذي كان عمى مرور العصور يمتمس ىو كذلك نقاط 

ليجد مكانا لو ، ويتضح ذلك من أصول الكثير من القبائل التمية التي  الضعف شماال وجنوبا
 تعود في األصل إلى جبال األوراس .

وكل ىذه العوامل المعقدة المعجونة بأيدي التاريخ جعمت من األغنية األوراسية  
 صدى ليذا الواقع ومرآة الطابع سكانو وعالقاتيم بمن جاورىم .

س في سنوات السبعينيات من القرن الماضي معناه وان التجول في أعماق األورا
االتصال بأخر جمرات الثقافة القديمة العميقة ، ثقافة عظيمة خالدة وبارقة ، ثقافة ال تزال 
حية عمى الشفاه وعمى الوجوه وعمى حركات وسکنات الفالحين الذين لم تموثيم سمبيات 
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دن ، جيل ال يزال مرتبطا بعالم القصص الحضارة الحديثة وال شاشات التمفزة ، وال نفاق التم
 1الشعبي وفنونو المتوارثة .

ان أعظم الباحثين األوروبيين الميتمين بدراسة مجتمعات شمال إفريقيا رغم 
مجيوداتيم المبذولة والتي ال تنكر ورغم أن الكثير منيم عمل ذلك لخدمة االستعمار 

" بينما لم تكن ليم معرفة سابقة  باالنديجينويصدرون أحكاميم بمجرد االتصال األول " 
بتاريخيم وتقاليدىم وسموكيم ، وعندما يحاولون التعمق في معرفة سموكات وعادات البربر 
فانيم يواجيون صعوبات كبرى لسبب أساسي ورئيسي وىو عدم معرفتيم ودرايتيم بمختمف 

الوقائع ووضع المقارنات ، الميجات الجزائرية والتي تعد بمثابة المفتاح لنقل األحداث و 
بعد االستقالل حذي معظم الباحثين حذو الباحثين األوروبيين وان كان األوروبيون  ولألسف

خدمات ال تنكر لمثقافة الجزائرية سواءا عن قصد أو عن غير قصد ، فان موقف  اقدمو قد 
ذىبت أبحاثيم أدىى وأمر اذ ناصب معظميم العدى لمثقافة األمازيغية األصيمة ف باحثين كان

األخرى ىباءا وألنيا لم تمس لب الموضوع مما دفع الى استراد ثقافات أخرى وتقديميا 
 والحميب. لمشعب الجزائري كما نستورد السميد

اشتيرت جبال األوراس بكونيا قمعة من أىم القالع المقاومة ضد االحتالل في شمال 
ا عمى مصير جبال األوراس التي يقف افريقيا بأكممو وكثيرا كما يتوقف مصير شمال افريقي

ضد الرومان ومقاومة  circoncelliones الدوارين أىميا في وجو الغزات مثل مقاومة
لمذىب الكنيسة الرومانية الرسمية ، ومقاومة الوندال البيزنطيين  donatistes الدوناتيين

 لى من األوراس .والتي اختتمت بثورة نوفمبر ، ضد الفرنسيين التي انطمقت شرارتيا األو 

واكتسب األوراس سمعة واسعة خارج الوطن خاصة في الوطن العربي واالسالمي اال 
أن البعد الثقافي لألوراس قد بقي ميمال مجيوال حتى داخل الوطن الجزائري ولم تقدم في أنو 

                                                           
، مذكرة تخرج لنيل شيادة الدراسات ) )دراسات خاصة الرحابة مصطفى، الموسيقى الشاويةنسيب سفيان، بن نادر محمد  1

 .31، ص2013العميا في الموسيقى، 
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دراسات أو بحوث أو أعمال أو أفالم تبرز ىذه الناحية الميمة من حياة الشعوب ، ويعود 
النشغال األوراسيين عبر التاريخ بالثورات واالنتفاضات مما أدى الى تفشي األمية في  ذلك

لى تشبث القمة القميمة بالثقافة الكالسيكية التقميدية المتحجرة  أواسط سكانو بنسبة مرتفعة ، وا 
والمنغمقة عمى نفسيا والمتقوقعة حول مفاىيم وأنماط من الفكر الممتزم المقاوم لمتفتح 

رنة التي حالت دون تحقيق ىذا المجتمع لمتطور المنشود ، اضافة الى ذلك محاربة والعص
المجتمع األوراسي لمغة الفرنسية في فترة االستعمار باعتبارىا لغة المستعمر الكافر ، كما أن 

 العامل الجغرافي دور كبير في فرض العزلة عمى المجتمع األوراسي.

الستعمار الفرنسي في حجب المعرفة والعمم والتعمم وال ننسى الدور الكبير الذي لعبو ا
 عمى كل الشعب الجزائري والنتيجة ىي ضياع أىم عوامل التماسك االجتماعي .

وبتالي اندثار الكثير من النصوص األدبية واألشعار واأللحان التي قبرت مع مؤلفييا 
ورغم كل ىذه العوامل التي ذكرناىا ، اال أن طمس الشخصية والتراث األوراسي ، ومبدعييا

عبر كل تمك الفترات كان صعبا ، ولم يحرم المجتمع الشاوي من ممارسة تقاليده الموروثة 
أكثر في  اويتأصمو  اويجددو في الفن والغناء والسماع ، واستطاع الفنانون والمبدعون أن يثروا 

 1مجتمعاتيم ، باعتبار أن الفن ىو الحياة نفسيا.

وبالمستقبل يجب أوال معرفة الماضي ويتفق أغمب المؤرخين عمى  والتنبؤولمعرفو الحاضر 
أن دخول بني ىالل ويني سميل إلى شمال افريقيا في القرن الحادي عشر ميالدي بالضبط 

عشر قاضيا عمى كل بذور الحضارة م ، ثم االحتالل الي في القرن السادس 1049في 
المتبقية في الشمال اإلفريقي من العيد فييا الى القرن الحادي عشر ميالدي ، وعند دخول 
البدو بدأت تدب الفوضى في أوصال الدولتين "الزيرية بالقيروان والحمايدية بالقمعة ىتان 

من الميادين الثقافة ،  الدولتان المتان استطاعتا إلى حد ما نشر حضارة متألقة في العديد
األدب العمارة ، التأليف ، االدارة ، كما استطاعتا کسر شوكة التضاد بين الحضر والبدو 
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وىي العممية التي بدأىا الممك ماسينيسيا ، ولكن زحف القبائل األخرى أفسد ىذا االنسجام 
يش الموحدي ورغم اليزيمة التي منيت بيا القبائل الياللية في معركة سطيف من طرف الج

اال أن الدولة الموحية لم تستطع رد عدائية ىؤالء البدو نيائيا واستمرت الفوضى والحروب 
والفتن والنيب والسمب الى غاية وصول األتراك في بداية القرن السادس عشر ، وىم الذين 
د زادو الطين بمة بسمبيتيم وتحوليم وجية البحر وتخمييم كمية عن تسيير األمور داخل البال

ما عدا الضرائب ، فكممة خزناجي تركية وتعني محصل الضرائب ، لذا فيمكننا القول أن 
سنة كانت فترة ظالم دامس وتخمف فضيع في جميع النواحي عاشر  950الفترة المذكورة 

الشمال اإلفريقي رغم امتصاص الشعب األمازيغي ليذه القبائل البدوية ، ولم يسمم من الحرب 
في ىذه الفترة اال القميل النادر جدا من الكتب والمؤلفات التي تصور لنا ىذا والنيب والضياع 

وراسي فان تماسكو المرحمة العصرية والعصور التي قبمو ، اال أنو ولحسن حظ المجتمع األ
االجتماعي وروحو التضامنية ونظمو وتقاليده المتوارثة من العيود البعيدة ، استطاعت الى 

كثير من تقاليد األدب الشفوي من لغة وغناء والشعر والموسيقة حد ما الحفاظ عمى ال
 والقصص الشعبي والحكم واألمثال المتوارثة أبا عن جد.

قرون من االنحطاط والضعف ، الزالت ىذه التقاليد  9ورغم قطيعة امتدت ألكثر من 
حية ترزق وفي خضم ىذه الفوضى لم يكن ىناك متسع من الوقت ، العمال ومؤلفات 

تحق انتاجيا اليدوء وراحة البال ، كما أن انحطاط الروح المعنوية في ىذه الفترة وصل يس
الى درجة أننا نكاد أن نفقد أي أثر لألدب ، وحصمت ندرة تكاد تكون عامة في الكتب 
والوثائق المكتوبة لكل من يريد اليوم تحقيق دراسة انعكاسية أي ربط الحاضر بكتابات 

 1فترة ما قبل القرن السادس عشر. المؤلفين والمؤرخين ل

واصاب األغنية والموسيقى في ىذه الفترة ما أصاب ألوان األدب األخرى من شعر 
لمطبيعة حيمتيا في الحفاظ عمى التراث اإلنساني بالرغم من ما يفسده  وقصة ولغة ، ولكن
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الناس إلى التصوف االنسان ذاتو ، ففي الفترة المذكورة ولغياب الدولة وفقدان النظام ، التجأ 
صنف من أصناف مخاطبة الذات  ولإلنسان  خمياالدالديني : وىو نوع من التأمل 

وقد انتج التصوف  ومحاسبتيا أو كما قال شاعر ىذه الفترة : انما الحيمة في ترك الحيل،
التصوف  من التأمل في الحياة بعمق ، وكان البد ليذ لمورديومن الفضاء الذي يمكن  نوعا

 يعبر عنو ، فكانت تراتيل الزوايا والطرق وحمقات الذكر التي تطورت الى غناء من صوت
يتميز المجتمع األوراسي وىو جزء من المجتمع األمازيغي في شمال افريقيا ، ببساطة العيش 
ومحافظتو عمى التقاليد القديمة الموروثة من سالف باألزمان من كرم وجود وحب فعل الخير 

وتعتبر لغتو األمازيغية التي بقيت نوعا ما نقية رغم العواصف  ي، ومن تكافل اجتماع
والتقمبات السياسية معجزة ببقائيا حية متداولة منذ آالف السنين رغم أنيا لم تكتب ولم تدون 
ولكون المجتمع األمازيعی مجتمع افريقيا باألساس فقد تعايشت فيو كما قمنا شعائر الدين 

مثل الوشم والعائمة األبوية ، وطقوس الذكارة والجذبة والزردة  االسالمي بالطقوس األمازيغية
 ورقصات " ثارحبيث ".

وفي النصف األول من القرن العشرين كانت العالقة بين الفنانين ورجال الدين عالقة 
شد وجذب فيناك زوايا متشددة وزوايا متسامحة بل والمشجعة عمى الغناء ، فقد اقتنع بعض 

الزوايا بضرورة تشجيع الفنانين والمغنيين بل ان منيم من كان من ىواة عمماء الدين وشيوخ 
الغناء مثل الشيخ الزواوي صديق المطرب المرحوم " عيسى الجرموني " الذي أخذ بيده 

 وشجعو عمى مواصمة الغناء.

وفي المقابل اقتنع آخرون وىم المتشددون بضرورة محاربتيم ومنعيم من الغناء   
الكثير من الموىوبين عن الغناء بسبب ىذه الواقف ، بينما صمد البعض ولألسف ، امتنع 

ومن ىؤالء المطربين " عيسى الجرموني " و " بقار ،  وأدي رسالتو الفنية رغم كل الصعوبات
حدة "عدد آخر من المغنيين والقصابين الموىوبين وىكذا نجد أن كل من أحس في نفسو 

زاوية أو الولي لكي يأخذ منو التركية والرخصة المعنوية إلى شيخ ال موىبة الغناء فيو يمجأ 
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وكثيرا ما يمنح ىؤالء الشيوخ واألولياء رخصيم لممغنيين أمال منيم في ، لممارسة الغناء 
 1تدعيم سمطتيم الروحية عمى جماىير ألنيم يدركون مدى تمسكيا بتقاليدىا وفنونيا وأعرافيا.

 الموسيقى الثورية: -2

األغنية من بين الفنون التي توشح بيا العمل الثوري، حيث يقع الغناء الثوري لقد كانت 
الشعبي الجماعي في قمب الغناء المقاوم، سواء أكان حديث أم فولكموريا، وسواء صاغو 

. وىكذا تتوحد في الغناء الثوري 2ون معروفون"بمؤلفون مجيولون، أم صاغو شعراء جي
تالل والقير الطبقي، سواء أكان ية ضد الدكتاتورية واالحالفردي والجماعي" المشاعر البشر 

ذا الغناء فولكموريا أم حداثيا، فالمقاومة الغنائية ىي: الرفض والتمرد، وفتح شرفة األمل ى
، فاإلنسان الحر رافض لكل أشكال التبعية واالستعباد ويعشق الحرية، ويموت من 3واقعي"ال

 أجميا.

  وراسية لصورة المقاومة:سيد الغنية الثورية ال جت 2-1

إلنسانية التي سمطيا االستعمار الفرنسي ضد شعب ن األحداث المتسارعة لمممارسات اإ
اعزل بسيط أليمو أغاني شعبية ثورية حممت في طياتيا معاناة اليتامى واألرامل والثكالى 
والمسحوقين، كما عبرت عن بصيص األمل في التخمص من ىذا االستعمار الذي عاث 

ية األوراسية تتجسد في إشعال فسادا في البالد والعباد. إن صورة المقاومة في األغنية الثور 
فتيل المقاومة والحرب ضد االستعمار، واإلسيام في رفع روح المقاومة والتحدي ضد من 
يقف في وجوه األحرار في كل زمان ومكان. لقد غدت األغنية األوراسية الثورية بفضل 

كيف ال و"  ارتباطيا باألوراس وتالحميا بجذوره رمزا أسطوريا أضفي إلييا الكثير الكثير..
في البدء كان )أوراس(، وفي المنتيى ال يزال األوراس( رمزا ساحرا، يأسر الشعراء ويسكن 
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"، وغدا رمزا النتصار الشعوب عمى مستعمرييا. فأليمت 1أشعارىم في ىذا الزمن العصيب" 
اىدييا الثورة التحريرية الجزائرية األدباء والفنانين في كل بقاع المعمورة؛ فتغنوا ببطوالت مج

وتضحياتيم وبذليم النفس قربانا لموطن المفدى، ونسجوا من وقائع المعركة أجناسا أدبية و 
أشكاال فنية خمدت في التاريخ الثوري لإلنسانية. ولقد ارتبطت جبال األوراس بتاريخ ثورة 
عظيمة شيد ليا العالم بأسره، ثورة تركت بصماتيا عمى الثورات التحريرية في العالم 

 صر فكانت عرابة الثورات.المعا

من ىذا المنطمق تشبعت األغنية الثورية األوراسية بزخم وعنفوان الثورة الجزائرية التي و 
كانت منطقة األوراس، منطمقا ليا وحصنا منيعا من حصون الثورة.. وقبل ذلك مركزا من 

عركة مراكز المقاومة الشعبية عبر العصور فتضمخت بأريج عطرىا المنبعث من أرض الم
دافعيا إيمان قوي باهلل وتمسك شديد باألرض وقيم الوطن؛ فال يكاد يخمو بيت من شييد أو 
مجاىد؛ فكانت األىازيج واألغاني الثورية متنفسا يعبر بيا ىؤالء المضطيدين عن أالميم 
وآماليم. إن صورة المقاومة الجزائرية لم تبدأ ولم ترسم نفسيا مع بداية الثورة التحريرية 

الوندال  بدءا من 1926باركة، بل كانت بداياتيا مع تعاقب االستعمار عمى الجزائر منذ الم
ظيرت أكثر في أشكال تعبيرية مختمفة مع دخول االستعمار الفرنسي إلى الفنيقيين ولكنيا 

إلى الجزائر وانطالق الثورات الشعبية مثل ثورة الزعاطشة، وال فاطمة نسومر و بوعمامة .. 
 ألغنية الشجية التي كانت تردد في كل البيوت الجزائرية:الخ. ولعل ا

 لوليدييا ربي سيدي واش عممت أنا 

 الروميةبنت  وداتواو بيدي تربي

ىي ترجمان حقيقي المأساة الكثيرات من األميات الالئي فقدن أبناءىن بفعل وفي األخير 
 التجنيد اإلجباري إبان الحرب العالمية األولى .

                                                           
صيدة العربية المعاصرة، الممتقى الدولي الخامس، السيمياء والنص الجديد، يوسف وغميسي: سيميائية االوراس في الق1

 .1منشورات مخبر قسنطينة ص
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 وظائف الغنية الثورية الوراسية: -2- 2

 اضطمعت األغنية الثورية األوراسية بوظائف عدة منيا:  

 الوظيفة اإلعالمية:  -أ

حيث انبرت اإلعالم المجاىدين والثوار بتحركات العدو، وكل المستجدات بالمنطقة والتحذير 
 من أي طارئ أو حصار قد يكون خارج الحسبان :

 ما تعقبش اليوم عمى المعذر             صفرالحاج لخضر مول الشاش ل

 1أصبح امرك بالعسكر ه الوالة اهلل ينصر

كما سجمت األغنية الثورية األوراسية من خالل تسجيل وقائع الثورة ومعاركيا في حيزىا 
 الزمان :

 ار الحد الكوبتير تدي وترديان

 2اهلل اهلل عمى مصطفى وأحمد

 وحيزىا المكاني :

 بوحمامة ألقيت العسكر أغمامةجيت عمى 

 3 لتامي الشيداء أوالد من شماليا ونيوا څيا

 أحدىم: كموت معينة بقضايا المعنيين الجند تبميغ األوراسية الثورية األغنية تتولى كما

 بوذراع خمي حمسة والطريق تحت الشجرة يا

 .1ىرايس المجنة قالوا ما زال في الحياة سي أحميد

                                                           
العربي دحو: ديوان الشعر الشعبي عن الثورة التحريرية في الوالية التاريخية االولى بالعربية واالمازغية، جمع وتصنيف 1

 .19، ص 2003زة االوراس،ديسمبروترجمة وشرح وتعميق وتقديم: العربي دحو، منشورات جائ
 .19المرجع نفسو، ص 2
 .9صالمرجع نفسو،  3
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 الوظيفة المغوية  -ب  

التواصمية لقد كانت التعبئة الشعبية التي قامت بيا األغنية الثورية األوراسية، كبيرة ببثيا 
األغاني الثورية الحماسية التي أسيمت في تأجيج الثورة ضد االستعمار، حيث سرعان ما 

صادقة المعبرة عن يتمقفيا المتمقي ويحفظيا بالنظر إلى عفويتيا وبساطة لغتيا وعاطفتيا ال
الحال؛ فاستعمميا المجاىدون شيفرة يتناقميا المجاىدون بين بعضيم البعض حيث تتم لغة 
التواصل بينيم بقيام أحد المعنيين بترديد األغنية حتى في حضور االستعمار : يا بن بولعيد 

ية الثورية يا أخويا سرخ لمجيش الميمة يمشي البيعة راىي مشات و نبدل قشيبي ثم تقوم األغن
 األوراسية باستنطاق جبل األوراس :

 ياجبل أوراس كل شجرة بالتراس

 2أخرج يا قرين بمقاسم راحتا لباس 

ويتم التواصل أيضا بمخاطبة األغنية الثورية لمناطق بعينيا كانت مسرحا لممعارك بين 
 المجاىدين واالستعمار :

 بيت عمى أوالد عبدي الميمة راني وحدي

 3أرويي امحمد يسربی ښ كنتمقى الجيش أم

 الجبال: في الثوار لحال عرض آخر مقام وفي

 ساليقان والعمة بالسيالن اعمين سركموا

 4الولي عمى ىذوك الشبان يالميمة ىذا المي كان 

                                                                                                                                                                                     
 .20المرجع نفسو، ص 1
 .9المرجع نفسو، ص 2
 .85المرجع نفسو، ص 3
 .57المرجع نفسو، ص 4
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وقد تفطنت فرنسا إلى كون األوراس ىو محرك الثورة فبادرت إلى محاصرتو جوا وبرا 
 سفيرا لنقل األخبار والمعمومات الالزمة:فكانت األغنية الثورية األوراسية 

 راه مسر كل سمولي عمى العراش              جاثي رسالة من الميل أعمى لوراس

 1أو كل كثر السؤال عمى امالي

 الوظيفة الترغيبية : -

استطاعت األغنية الثورية األوراسية أن تمج إلى أعماق المتمقي من خالل الترغيب في 
بالجبل الستعادة الكرامة والحرية و اعتبار ذلك جيادا من أجل الدين الجياد وااللتحاق 

 والوطن:

ذا ماثوا الجنة لييم  2زوج اذراري طمعوا لجبال والغابة غطت عمييم إذا عاشوا الحرية لييم وا 
 ولرمزية المكان أيضا حضور في األغنية الثورية من ذلك:

 يا خنشمة يالقبمية واثوك بالنوار

 3ة واطمعنا لمجبال صغارشاوي أحنا اذراري

 كما تعمل األغنية الثورية األوراسية عمى الترغيب في انتياج القوة ضد االستعمار:

 أنا غريب خارج وطني

 يا طريق الميل المي ىبمي

 کنشی اتصال أوصمني

 أنا جندي اندافع عمى وطني

                                                           
 .78المرجع نفسو، ص 1
 .38المرجع نفسو، ص 2
 .17المرجع نفسو، ص 3
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جيش التحرير،  و ىو خير من الدنيا وأىمي وأقالي إن عامل الترغيب في االلتحاق بصفوف
شكل بؤرة جذب قوية في منظومة الثورة التي صيرت كل فئات الشعب في بوتقتيا، كما كان 

 في العدة والعتاد  ئتكاف الثورة الجزائرية بالرغم من االمن بين العوامل األساسية في نجاح 

 ويوجو الخطاب الترغيبي إلى فئة معينة بعفوية:

 يا ادراري يا الشاوية

 رةناقمين لعشا

 كاربو ولد الرومية

 1وديت ولي يا ربى يا ولي

 الوراسية الثورية الغنية في المخالف النموذج -

وجد الحماس المقاومة االستعمار في حنجرة المغنيين الشعبيين واألشعار التي صدحت بيا 
األغاني حناجرىم القوية الصافية؛ منفذا ىاما لدعم الثورة والتأكيد عمى مبادئيا؛ غير أن ىذه 

الشعبية الثورية األوراسية، لم تكن كميا ممجدة لمدور االيجابي الذي يقوم بو الجندي في 
ساحة المعركة، بل كان ىناك وجو آخر موشح بالسواد والخزي والقتامة؛ إنو النموذج السمبي 

 المضاد لممقاومة والثورة.

 

والفخر، وتتالشى صور المدح في ىذا النموذج المضاد لمثورة، تختفي معان االعتزاز 
والتمجيد في سبيل الوطن؛ فتحل محميا عبارات اليجاء والنقد والتحقير وقد تصل األمور إلى 
" ذبح النموذج السمبي الذي ىو من األصل الجزائري الذي انضم إلى العدو، وطرح وسائل 

 اإلغراء التي دفعت ىؤالء إلى االنضمام إلى العدو:

 
                                                           

 .67المرجع نفسو، ص 1
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 القومية واش أداىمطفمة يا بركاىم يا 

 1والواد احداىم" أدواىم الموس

في ىذا المقطع تبرير لخطاب العنف وفعل القتل الذي طال الموالين لالستعمار، 
ولعل التوبيخ المتفق عميو من كل أطياف األمة الجزائرية لتجريم ىذا الفعل، وجعمو وصمة 

 عار ال تفارقيم ىو الذي حدا بأحد الشعراء الشعبيين لمقول:

 يحيا جيش التحرير وىو إعذب فيكم  القومية لعمى يعميگم فرنسا ما أدوم عميکم

 2جيش التحرير مخالف فيكم    القومية لعمى يعميگم الشيرية ماوم عميكم

وىكذا استطاعت األغنية الثورية األوراسية من إيصال الخطاب الثوري ومؤازرة الثورة 
الثورية األوراسية بين األجيال ىو احترام لمتاريخ  والثوار، ومن ىنا فإن الحفاظ عمى األغنية

حفاظ عمى األوراس  وصون الذاكرة الجزائر وتفعيل لمحركة التواصمية بين األجيال، إنما
كأيقونة رمزية لكل الثورات و المقاومات ضد الظمم واالستعباد، ليبقى األوراس " الوشم الخالد 

اإلنسانية وىو شيادة ميالد الثورة المعجزة و مسقط في الذاكرة الثورية العربية واإلسالمية و 
، وىكذا ظل شعر المقاومة بأىازيجو الفصيحة والشعبية 3رصاصيا، وكعبة الثوار الميامين "

"يعبر عن نبل الظاىرة التي أنتجتو: ظاىرة الدفاع ع ن النفس، والحق لرد العدوان عن 
ذا النوع من الشعر المقاوم شوكة في حمق ، ليبقى ى4، ورفع أذاه عن البالد والعباد". حنمال

 المعتدين، ال تستتب ليم األمور ميما طال الزمن.

سدت في األغنية الثورية األوراسية، من خالل جي األخير إلى أن صورة المقاومة تنخمص ف
إسياميا في إذكاء جذوة الثورة التحريرية وبث الحماس في نفوس الثوار، من خالل 

                                                           
، المؤسسة الوطنية 1، ج1962الى  1945العربي دحو، الشاعر ودوره في الثورة التحريرية الكبرى بمنطقة االوراس من  1

 .109ص -، الجزائر1989لمكتاب، ط
 .09المصدر نفسو، ص2
 .01يوسف وغميسي، سيميائية االوراس في القصيدة المعاصرة، ص3
 .159، ص2االداب والفنون، جصالح ابو اصبح واخرون، ثقافة المقاومة في 4
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اضطالعيا بوظائف عدة طبعت روح المقاومة الشعبية ومدتيا ببعدىا اإليديولوجي في 
مناىضة االستعمار وىي الوظيفة اإلعالمية والوظيفة المغوية التواصمية، إلى جانب الوظيفة 
الترغيبية. وقد صاحب الروح الحماسية لممقاومة تحميل لمنموذج السمبي المخالف في الثورة، 

ذالل وقير من طرف الثوار والذي كرس توا جد االستعمار والقبول بو ، فكان محل توبيخ وا 
والشعب عمى حد سواء، قد يصل فيو خطاب العنف أوجو ليستأصل وجوده ألنو يمثل خطرا 

 حقيقيا عمى الثورة والثوار.

 أنواع واشكال الطبوع :  -3

طريقتان في أداء الفن تعد منطقة األوراس مضرب األمثال، ووفاء لمتقاليد. فيناك 
األوراسي: أوليما جماعية والثانية فردية. ويعبر عن أحد األساليب في األداء الجماعي بكممة 

 ، ويسمى أيضا بالطابع البدوي األوراسي.1)أردس(، وقد اشتيرت تسمية ىذا النوع بالرحابة"

 الطبوع  الغير إيقاعية. -3-1

اني التي تأدي بصورة جماعية من طرف غير األغاني التي ال يصحبيا اإليقاع ىي األغ
 المحترفين وتتمثل عموما :

 الطواحي: أ/

وىو نوع من الغناء تأديو نساء كبيرات السن" وىو الموضوع لمترنم أي تطويح الصوت 
يجمع بين حدة الصوت وقوتو وطول النفس، وال يصحبو اإليقاع بحيث تتقابل  وىو 2وتطريبو

شكل المجموعة األولى وتسمى بمجموعة الزراعات، وتردد أربع نساء تبدأ إثنتان في 
المجموعة الثانية وتسمى الخماسين كما تحتجن النسوة إلى تناول السكر مرات عدة تفاديا 

 لمبحة وىو من أكثر األغاني الموجودة بالمنطقة ولنا من ذلك ىذه األغنية:
                                                           

، ص 2008، المؤسسة الوطنية لمفنون المطبعية، الجزائر ، 3د. محمد الصالح و نيسي . جذور الموسيقى األوراسية . ط 1
149. 

 .37، ص1991محي الدين خميف، الشعر التونسي)أوزانو وانواعو( الدار العربية لمكتاب، الجماىرية الميبية، 2
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 سامعين وجاحدين عميا   سامعين وعاممين وصاية

 عميا وجاحدينسامعين 

 ودخمت الدوار لعشيا   لوحت سرجي عمى فرسي

 ونمقى لحودىا مبني   نمقى خبارىا في النزلة

 ونمقى لحودىا مبنية

 جوا شعورىا طايحين عميا  قعدت لحودىا بالمحدة

 جوا شعورىا طايحين عميا

 

 فن الرحابة:ب/ 

سمفونية جميمة تجمع بين الغناء وحركات األرجل في انسجام وتناغم، وىو غناء 
شيوخ المنطقة الشرقية من الجزائر )خنشمة، ميمة، باتنة(، يؤدي ىذا الفن في أواسط الفالحين 
أصال، وفي الميالي المقمرة عمى النحو التالي: صفان من الرجال عموما أو من النساء في 

يل، أو صف من الرجال يقابمو صف من النساء وىو أقل ممارسة. بعض األحيان وىو قم
يقوم الصف األول بترديد مقاطع األغنية كميا، بينما يقوم الصف الثاني بما يسمى )أحمس( 
أي ترديد آخر مقطع مما يغنيو الصف األول، ويعبر عنو بالشاوية بجممة )أيوعاد فالس( 

سوية . فالغناء بالنسبة لإلنسان الشاوي كان دائما مثل ترديد الصدی، وىو نوع من الرحابة الن
وسيمة تعبير عن الذات، والتمسك باألمل لمتغمب عمى األلم الذي كان يعيشو جراء صعوبة 

طريقة األداء : يتم ىذا األداء دون  -تضاريس األوراس، ومواجيتو الدائمة ألنواع الغزو. 
بعض الحاالت التي يستعمل فييا البندير استعمال أي نوع من اآلالت الموسيقية، باستثناء 

سنتمترا. يتم ناقر البندير  70و 60فقط، أي الدف وىو آلة إيقاع مستديرة يتراوح قطرىا بين 
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بإدخال إيمامو في خرم الدائرة الخشبية لتثبيت اليد، وتتفنن اليد األخرى في العزف بميارة. 
األرض دکا بأرجميم، مما يفسر يتقابل الصفان منشدين الصف تمو الصف، وىما يد كان 

تغطيتيم لمجانب السفمي من الوجو حتى األنف اتقا لمغبار المنبعث من تحت أقداميم. ومن 
 :1أشير أغنيات الرحابة، أغنية )واهلل ال لوم عمي(

 يا العالي ألطف بي *** وأنت المطيف

 أنت تعمم بالمخفية *** سمطان شريف

 لصيفحمـانك جاني في الكبدة *** حمان ا

 واهلل ال لوم عمي

أغاني الرحابة تتم ليال دون النيار، ويكون ترتبييا كما يمي: تستيل بالتيميل والتكبير والصالة 
عمى النبي طوال الثمث األول من الميل، الحماسية وتنتيي في أواخر الميل باألغاني الغرامية 

 : 2. أما ما اشتير من أغاني الرحابة عند النساء، نجد بيتين

 يا عزيزي أرواح *** لبرج العالي

 كي نشوفك نرتاح *** ال تغير حالي

تقضى ليمة كاممة في االنشاد والرقص بحيث تتناسق ضربات األرجل مع ألحان األغاني، 
 وتشتد الضربات كمما زاد الحماس الذي تغذية النساء بالزغاريد المدوية.

 

                                                           
، 1981التراث الموسيقي في الجزائر. المجمة العربية لمثقافة، المنظمة العربية لمثقافة والعموم، تونس،  األمين بشيشي. تنوع1

 .151ص 
 151المرجع نفسو، ص 2
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 طبوع ايقاعية :  -3-2
 أعياش: -أ

وىو قديم وأصيل ذو صبغة  بالمهجة الشاويةىو طابع غنائي ال يمكن أداءه إال  
حزينة، يعبر فيو المغني عن اليموم والمكبوتات، وعادة ما يتذكر من خاللو الماضي، ومن 

 خصائصو، البكاء عمى األطالل.
عاطفي ومنو ما ىو رثائي ومنو ما  ويمكن أن يحمل مواضيع مختمفة فمنو ماىو 

يحمل الموم والعتاب والشوق، وكذلك يغنى ىذا الطابع في المآتم، وتذكر المفقودين من 
األقارب بصورة حزينة ومؤثرة، ومخمدة لمشخص المذكور، وبرز ىذا الطابع بكثرة أثناء الفترة 

دىم يغنون أغاني رثائية حين فقدان األميات ألبنائيم، تج المجتمع الشاوياالستعمارية في 
 .1أعياشبطابع 

 لحن أعياش:
 عياش:

 ماتا ق قدر ربي  عياش آممى
 ماشي ذا الغمبان  غمبغ ذ الغمبان

 ذ العمرينو آق عدان
 آق قدر ربي  أىمل آنيمل

 نتشني آث نحمل
 ثيقيد آخمخال ذ ورذيف  ىجاباد ف بوعريف
 ـــــــحواس ف وسعيفنــــــت   نتشني نغمـــــــــــــــــــــــــــــب
 ثوقرينـــــــــــــت ن الحواجب   ثجاباد ف تبيكاويـــن

                                                           
 .35محمد الصالح ونيسي: مرجع سابق، ص  - 1
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 ذي الـــــــــــــعمر توثاويـــــــــــــن    ثابركــانت ن تيطاوين
 
 الذكارة: -ب

آلة وعزف  البندير حيث يصاحب ىذا الغناء ضربة الزردةىو طابع غنائي يردد في  
ويكون العزف ذو إيقاع سريع يجعل اإلنسان  القصبةأن تحل محل  لمزرنةويمكن  القصبة

يحس بتحرير الجسد، ويجسد ذلك برقصات وحركات تناسب ىذا اإليقاع السريع وذلك يجعل 
والستمرار ىذه العممية يدخل بعض األشخاص في حالة من  )تهوال(،ما يسمى العامية 

وينفث الراقص من خالليا ىمومو  الغيبوبة، ويعتقد أن ىذه الرقصة ىدفيا عالجي بحت،
 .1المتراكمة بالرعشات العنيفة في شكل طاقة حركية مدية جسدية

 
 الجدبة:  -ج

التي تقام في األضرحة، حيث ظير ىذا الطابع  الشاويةىو طابع من الطبوع الغنائية  
 البنادريبظيور ظاىرة التبرك باألضرحة، في المجتمع الشاوي، بحيث يعزف كل من 

بألحان إيحائية وصوفية، في انتظار زوار األضرحة يرافقيم السكان المجاورين  القصابو
 2لمضريح، وىذا كمو مرتبط بمواسم ومناسبات محددة لمتبرك باألضرحة، 

عند وصول الزائرين إلى عتبة الضريح يرددون أشعار خاصة ويزيد العازفون في اإليقاع،    
يا، في الوقت الذي ينثر أحدىم بين أركان الضريح حيث يترك ذلك جوا روحانيا استثنائ

زجاجة من العطر الخاص في اتجاىات وزوايا متفرقة من الضريح، فيغمى عمى الكثير من 
 الزائرين خاصة المتقدمين في السن منيم.

 
 العايدي: -د

                                                           
 .27محمد الصالح ونيسي: عيسى الجرموني، رائد الموسيقى األوراسية، ص  -1
 .27ص المرجع نفسو،  2
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ىي عبارة عن أغاني من الشعر الممحون تغنى في المناسبات المختمفة حيث يقوم  
المغني بأداء أغاني تحمل روح البيجة والسرور والشعور بالعزة، حيث يتميز ىذا الطابع 
بالخيالة والفرسان من حاممي البنادق ويطمقون بخيوليم في شكل سباق ينتيي بإطالق البارود 

 . 1وىو االسم التقميدي لوبالفنتازيا ء الخيالة في آن واحد ويسمى ىؤال
 
 الصراوي: -ه

ىي  الشاويةبالميجة  الصروة"، وصراوتفي معناىا المغوي ىي كممة مشتقة من " 
المكان المرتفع والعالي في الجبل، حيث ظير ىذا النوع من الغناء عند الرعاة إذ كان الراعي 

وما يميز ىذا النوع ىو الصوت الحاد والممدود،  يقف في المكان العالي ثم يبدأ في الغناء؛
وقد كان ىذا النوع من الغناء في بداية األمر مجرد ترويح عن النفس لمراعي أثناء الرعي 

 بالمواشي، ثم ما لبث إن اتخذ كنوع يغنى في مناسبات أخرى خارج إطار العمل.
أنو من المواويل الحادة حيث نجدىا في العديد من بمدان المشرق  الصراوي وما يميز 

أيضا، كما يشبو أيضا  رعاة اإلبليؤدييا  الخميجوبعض الدول في  إيرانعمى غرار، 
القديمة والعتيقة جدا، يؤدى الوراسية من األشكال الغنائية  الصراوي، والصالحي التونسي

آلة مع مرور الوقت أصبح يؤدى بالتناوب مع ىذا النوع بصفة منفردة وبدون إيقاع، لكن 
أي أن عازف القصبة يؤدي مقطع موسيقي ثم يميو المغني في غناء أو جواب من القصبة 

 .2الصراويموال 
غالبا في مجال العاطفة وىذا ال يعني عدم اىتمامو بمواضيع  الصراويتدور مواضيع  

 البنديرني اإليقاعية، حيث يدخل أخرى، وقد استحدث بعد تطوره ليكون مقدمة لبعض األغا
أن يكون أغنية في حد ذاتيا كما أن تأديتو ال تقتصر عمى  لمصراويفيما بعد، ويمكن 

العنصر الرجالي فقط من الممكن أن تؤديو النسوة في بعض المناسبات كالختان مثال ومن 
                                                           

 20/9/2020محمد الصالح ونيسي، مقابمة مسجمة عمى المسنجر، يوم  - 1
 .26محمد الصالح ونيسي: مرجع سابق، ص  - 2



مراحل تطور االداء الموسيقي االوراسي                   الفصل الثاني                    
 

38 
 

" ويوالييا مؤخرا حدة"بقار أىم الوجوه النسائية التي جسدت ىذا النوع ومثمتو الفنانة القديرة 
 "سمير بمخيري".أحد األصوات الرجالية مثال: 

 أنواع تختمف من منطقة إلى أخرى من حيث األداء حسب المناطق:  لمصراويو -
 عمى الطابع البياتي في المشرق العربي. -
 في تونس يسمى بالصالحي. -
 في الصحراء يسمى السروجي. -
 وفي مراكش يسمى العيطة. -

 1ءوزلماظ المسعوذلالغنية : مقطع غنائي في طابع الصراوي
 

 المسعوذءوزلماظ
ضـــــــــارڨالفوشي ذا مسمار             البمغث ذ  
 ويذين ذ لمسعوذ ءوز لماظ

 يوليد الــــــــــــــجرعث             يوسند البرمـــــــــــــــــث
 ءيخمظ الترعث

حــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــنا            ىنغاي الفجـــــــــــعتيما   
ب ثميمحـــرتڨءيحزم ثميمحزمت           ءيو  

مت آيستما ءاتبحرتڨار  
 المسعوذ ءاقيــــــاس           ذلقد ن و قرطاس

 ذا معزيز ن يماس
 المسعوذ ءوز لماظ جار و غال ذو جماض

غــر منعا ذوشير           يرڨاكر اكر ءانو  
                                                           

. محمد 2013مذكرة تخرج لنيل شيادة الدراسات العميا في الموسيقى: الموسيقى الشاوية )دراسات خاصة لمرحابة (، 1
 ."مقتبسات" 2010الصالح ونيسي، جذور الموسيقى األندلسية، 
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 ءاىماما روحي
 

 والكتابة الموسيقية ليذه االغنية كما يمي:

 
 الكتابة الموسيقية لمطابع الصراوي كما يمي:

 يغنى هذا الطابع في المقامين التاليين:

 
 الدمام: -و

موال آخر مؤثر جدا يعتمد في كالمو عمى العتاب والموم والبكاء عمى األطالل  
 .1والمعاناة من اليجر والفراق، ويعتمد أيضا عمى المغة الشاوية فقط

 
 :التحريبة -ز

دمو عازف ىي رقصة حربية يصطف فييا جماعة من الرجال حاممين الفنادق ، ويق 
نغمات خادمة و الشعر المسامع بالرغبة والحماس والروح  اتالقصبة وىو يؤدي الحان ذ

                                                           
 32محمد الصالح ونيسي: مرجع سابق، ص  1
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في شكل دائرة بخطوات محسوبة ، وبعد أن تعطي اإلشارة الجماعية ، فيمشي حاممي البنادق 
يطمقون البارود في آن واحد. ومن بين أكثر القبائل المعروفة بيذه التجربة ىم عرش والد 

 ممون في بدالة ..
 
 الركروكي -ح

عمى  "وتعود ىذه التسمية إلى قبيمة " الركاركة " من والد سيدي عبيد التي تعيش
وىو أيضا من المواويل العميقة طويمة النفس ويأدي من طرف  التونسيةالحدود الجزائرية 

النساء والرجال عمى السواء ولغتو العربية الدارجة المائمة إلى الميجة الجزائرية التونسية، 
وىي  1عنابة إلى وادي سوف". والميجة الجزائرية الممتدة عمى الحدود الجزائرية التونسية من

ه ونزولو الفجائي والمعجز وىي تميل إلى الحزن والعتاب تعرف بحدة الصوت وصعود
 وتسمى " الماللية "، ولنا في ذلك المقاطع التالية:

 راو غاضني شيعني بيدو  ىزيت عيوني قابمني الجبل ومياميدوا

ويبقى المغني عمى القصبة ويندمج صوتو مع نغماتيا فيعطيان إحساس واحد وأخرى تقول  
 فييا:

 والدنيا خذتيا القوادة    بين الورادةأعمكت فمي طاحت 

 وأخرى:

 وخالفيا راي مشية بابا نعرفيا   محرمتي الخضرة كان ىب الريح 

 الدرجات االساسية:
 الراستدرجة االرتكاز: 
 الجياركاهالدرجة الرابعة: 

                                                           
 .31، صمحمد الصالح ونيسي1
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 النوى الدرجة الخامسة:
 مثال: 

 ةما اشَطك يا نيار الفرق    البرق يسالي ما بين تالة والجردة.
ان المسافة الصوتية لطرق الركروكي ال تتعدى السداسية كما نالحظ االعتماد عمى 

 المسافة المحنية الثنائية والرباعية والخماسية.
 

 يغنى طابع الركروكي عادة في المقامات الثالث التالية:
 

  
 صوق اجمالي محمد صوق اجمالي
 ابجاه ربك والنور المي زاد اشراقك

 وحسيت بحب اشواقكراني من عشاقك 
 صوق اجمالي محمد صوق اجمالي
 اطمبي ربي ال غيرو يفرجمي كريبي

 صوق اجمالي واطمب ربي يسطر حالي امحمد 
 زين البشائر انشاء اهلل نكون من رفاقك

 ليمة ايواءك طامع في الكريم العالي يا محمد
 صوق اجمالي واطمب ربي يسطر حالي ا محمد

 يبمغ طمبي وبفظمو يفتح دربي
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 بجاىك نتخمص من كل امحاني يا محمد
 

 والكتابة الموسيقية ليذه االغنية كما يمي: 

 
 

 الحان الموسيقى االوراسية: -3-3
ايقاعيا: -3-3-1  

 تتميز االغنية االوراسية بكثرة االيقاع كباقي االغاني الفولكمورية ونذكر منيا :

 الرباخي )الزندالي(:أ/ 

ىو ايقاع من االيقاعات الشاوية ويدعى ايضا "الزندالي" وىو نفسو في البدو  
 الصحراوي.
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:1الفزاعيب/   

وىو نفسو البدوي الصحراوي ولو شكل موازي لو في الضرب عمى المقياس  
4/4  

 

 
 

 ج/ البرباري:

 
 

 : الشاوي -د

 من اشير االيقاعات ونجده ايضا في السطايفي والصحراوي

 
 النوبة: -ه

 

                                                           
، 2015-2014شيشون، شاكر، سممانة، صييب، الغنية بين منطقتي االوراس والحضنة، واصالتيا وبناءىا الموسيقي، 1

 .20ص



مراحل تطور االداء الموسيقي االوراسي                   الفصل الثاني                    
 

44 
 

 

 :العبداوي -و

)مشية لحمام(: نسبتا الى عرش والد عابد والية باتنة وىو ايقاع مستعمل بكثرة في  
 ىذه المناطق

 

 
 :طرق الخيلز/ 

)رقصة الفرس( ىو ايقاع ينسب الى الرقص التي يرافقيا ىذه االخيرة، تشبو رقصة   
 1الخيل في االفراح

 
 

 الفاطيمي:-ح

 وىو االيقاع المشيور عمى مستوى الوطن. 

 
 

                                                           
 .19مرجع صابق، ص1
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 آداء االغاني االوراسية : -3-3-4

 الداء الفردي: -أ

يتعارض مع  كانت منطقة األوراس يغمب عمييا طابع الغناء الجماعي وكان الغناء الفردي 
أعراف األوراسيين" إلى أن ظير الصوت الجميوري ) عيسى الجرموني( الذي كسر كل 

عمييا في ىذا الشأن، وخاصتا تجربة الغناء الفردي، ىذا الغناء الذي كان  المتعارف التقاليد
( ورغم ىذا أحب الناس صوت عيسى 1الناس ينظر إليو عمىأنو عيب في حق الجماعة

 المثال األغنية التالية: بيلونذكر عمى س الجرموني وقمدتو الكثير من األصوات

 

 کي راح حبيبي عمى شگون ندلل                يا شجرة حارتنا تحتيا نتضمل

 کی راح حبيبي عمى شگون نوالف   يا شجرة الزيتون وراقيا متخالف

 يسقصوا عمى حبيبي داه الجيش          راو خيط البرسم ما يحزمنيش

 راو حبيي بدل بيا        يا فرخة طيري وحطي عمى يديا

 قــــــــــــــــــــــــــــــــوليــــــمــــــــــــــــــــو يــــــــــــــولي  يا فرخة طيري وطيري لعشيري 

 

 الداء الجماعي: -ب 

 ىؤالءمن المتعارف عميو في منطقة االوراس أن األغنية تأدي بشكل جماعي وأغمب 
والمتطوعين في المناسبات ألداء ىذا الطابع الغنائي ومنو ما يؤدي من  اليوات المغنين من

 النساء. من طرف طرف الرجال ومنو ما يؤدی

                                                           
 88.ص32،  2009، دار سعاد الصباح لمنشر والتوزيع،األوراسية، مجمة التبيين الثورية األغنية سعيدة حمزاوي، فن1
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 االكراسية 5  أعالـ المكسيقى -1

  (الدماـ)عمالؽ  5  1قدكر اليابكسي  -أ

 

 

 

، نسبة لمقرية التي ولد وتربى فييا، «قدور إسكوم«ىو عبد القادر بورزازم المكنى بـ
كمم شمال غرب مدينة خنشمة، أحد أعمدة المون الفني  05، حوالي والتابعة لبمدية يابوس

أشير الطبوع األوراسية إلى اليوم، ألّنو ببساطة الغناء الذي يعبر عن « الدمام»األوراسي 
الذات األوراسية ومعاناتيا، ويحكي لألجيال قصة عشق اليوية األمازيغية. عاش قدور في 

رزقو الوحيد رعي ماشية أىل قريتو، فحرم كالعديد  طفولتو حياة ريفية صعبة، فكان مصدر
                                                           

 ، ينظر الموقع:0890أكتوبر سنة  50المساء يومية إخبارية وطنية، تأسست في   1

https://www.elmassa.com/dz/%D8%A7%D9%84%D8%AB%D9%82%D8%A7%D9%81%D

8%A9/%D9%82%D8%AF%D9%88%D8%B1%D8%A7%D9%84%D9%8A%D8%A7%D8

%A8%D9%88%D8%B3%D9%8A%D8%B9%D9%85%D9%84%D8%A7%D9%82%C2%A

B%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%85%D8%A7%D9%85%C2%BB 
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من أقرانو من أبناء المناطق الريفية الجبمية من مزاولة الدراسة، وعاش بحكم رعيو لمغنم 
 مرتحال صيفا وشتاء يبحث عن العمف والماء والجو الدافئ لماشيتو.

بينما كان قدور وحده في الفالة والسكينة، بحث لنفسو عن لحن موسيقي يعّبر بو عن ذاتو 
ومعاناتو، حيث كان يرّدد أغاني األجداد، ويحاول من حين آلخر أن يشتكي حالو بوصفيا 

نجوم »من خالل لحن موسيقي معين، وباعتبار والده من األعضاء المؤسسين لفرقة 
فقد تمّكن قدور أسكوم من حفظ كّل األغاني والقصائد الشعبية، لمرحابة يابوس، « األوراس

خاصة ما تعّمق منيا بروائع الرحابة التي كانت تغنى أغمبيا عمى إيقاع األرجل أو ما يسمى 
، دون استعمال آلة البندير، مثمما ىو عميو الحال حاليا في األغنية «ارداست أوذرار»بـ 

 األوراسية.

سنة، حتى أنو  01تميزا في أداء أغنية الدمام وعمره ال يتجاوز قدور صنع لنفسو اسما م
انفرد بيذا النوع الغنائي األصيل بمنطقة األوراس، وأصبح معروفا عند أبناء المنطقة حالو 

 حال عمالقة األغنية األوراسية كعيسى الجرموني وعمي الخنشمي، عمى 

ي الذي كان فنا جبميا أصيال بامتياز، اعتبار أنيما وغيرىما لم يؤدوا أغاني ىذا النوع الفن
ليحدث قدور اليابوسي طفرة أو باألحرى نقمة نوعية، باستحداث لون فني جديد استيوى 
الكثير من أبناء خنشمة خصوصا، ومنطقة األوراس عموما. فكان الدمام بمثابة حدث فني 

كوم، وأضحى وثقافي كبير لدى سكان األوراس، ومنذ ذلك الوقت انطمقت مسيرة قدور أس
حديث العام والخاص فارتبط اسمو بالدمام وأصبح مطموبا بقوة في أفراح ومناسبات الشاوية 
في األوراس الكبير، عمى اعتبار األعراس أىم المناسبات التي سمحت ألغمب الفنانين 
بالظيور إلى الوجود واستعراض وتطوير مياراتيم الغنائية تمبية ألذواق متتبعي الفن الشاوي 

 ألوراسي.ا
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الذي كان  لّخصت أغنية الدمام حياة قدور أسكوم: عاـ االنطالقة نحك النجكمية 1976
يبحث في بدايتو الفنية عن عازف عمى آلة القصبة، ليكون معو الثنائي المنشود ويأخذ طابع 
النجومية بدمج األغنية المشيورة الدمام بكمماتيا ولحنيا المميز مع الموسيقى، ووقع االختيار 

ة بوالية عمى العازف عبروز ليكون رفيق دربو في الساحة الفنية، فانطمق نحو منطقة التالغم
أغاني، من بينيا الدمام، عياش،  6يتكون من  0811قالمة، ليسجل أول شريط عام 

، ولمتعريف بمسقط رأسو، اختار قدور كنية اليابوسي بدل «انتش ابمسيغ»واألغنية الثورية 
أسكوم في أّول ظيور لو، مع تسجيل أول شريط غنائي جعمو أكثر شيرة وحّقق مبيعات كبيرة 

المشاركة في الميرجانات الجيوية والوطنية، وانتقل إلى النشاط الرسمي وفتح لو باب 
 .بتأسيسو لجمعية ثقافية وضّم معو العازف الحاج زريبة كاسم فني معروف في الساحة الفنية

 بصبغة كطنية "الدماـ"

، تمقت بعد تأسيس الجمعية الثقافية يابوس لمتراث والفولكمور برئاسة قدور اليابوسي
، ليمبي الفنان 0818الجمعية ألول مرة دعوة لممشاركة في ميرجان األغنية الجزائرية عام 

قدور اليابوسي رفقة الفنان الكبير المرحوم اليادي بيمولي والعازفين عبروز والحاج زريبة، 
عمى النداء لتمثيل األغنية األوراسية الفمكمورية، وكان االتفاق مع القائمين عمى الميرجان 

إحياء ليمة واحدة فقط، بيدف منح الفرصة لمرور ومشاركة ممثمي الطبوع األخرى في إحياء 
 .ليالي الميرجان

وألن قدور كان يريد أن يتمّيز كعادتو، طمب من القائمين عمى الميرجان فسح مجال 
تو الحركة لو والتنقل عمى منصة الحفل دون مكّبر لمصوت، فكان لو ما أراد، وبعد أداء فرق

لعدد من األغاني األوراسية الشاوية األصيمة، استطاعت أن تخطف األضواء ويقف الجميور 
ليصّفق مطّوال عمى أداء الفرقة التي تفاعمت معيا الجماىير الحاضرة، راقصة تارة عمى وقع 
أىازيج القصبة والبندير، ومتأثرة تارة أخرى بألحان الدمام وعياش وغيرىما، ليفتح قدور 

 .0818ي باب النجومية لو وألغنية الدمام عمى مصراعييا بداية من عام اليابوس
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بعد أن أبدعت فرقة قدور اليابوسي في أّول سيرة فنية في إطار فعاليات ميرجان 
، طمب محافظ الميرجان من الفنان قدور 0818األغنية الجزائرية بالجزائر العاصمة عام 
ياء ليال فنية أخرى، حيث شاركت جمعية سي اليابوسي تمديد فترة إقامتو بالعاصمة إلح

قدور في سيرات فنية عديدة، سمحت لمفنان وفرقتو بالتعريف باألغنية األوراسية المتصفة 
بجماليتيا كتراث فمكوري شاوي أصيل، وأصبح الجميور في كل سيرة يطمب أغنية الدمام 

قشعر ليا األبدان، فكان التي كانت مميئة بشحنة من العواطف القوية واألحاسيس المرىفة ت
الدمام بمثابة الشرارة األولى التي أعمنت عن بداية عصر جديد لألغنية األوراسية الفردية 

 والجماعية بمسان شاوي أصيل.

 :مقطع من أغنية الدمام

جباد ايما اىوليذ..... اقرد لوجاب فال اعديذايما ..ىسميتش ايثما مانشذنش فال...ايما »
 اعمرينو اثي اعدا

اباد ايما فالباب ..... اناسن يومام يمدي لعذاب يكبر ويشابيما ماىميذ تاجبارث اندقمث ج
 «.انور .... حد الحادج يتبي حد اسنسور، اشت انيومام يمرض يندور
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 1: سعدية بخكش -ب

 

 

 

، تميزت بصوت شجي صداح في زمانيا، 0801، من مواليد معروفة بثمجة التبسية 
قدمت الكثير من األغاني، التي ما زال صداىا إلى حد الساعة، كانت متمكنة من الطابع 
الفمكموري، واألغنية األوراسية، أمتعت كل من أحبيا في زمانيا، كان أول ظيور ليا سنة 

نزة بمدينة تبسة، الكثير من األغاني حين قدمت رفقة الفرقة الفمكمورية لمدينة الو  0816
المتميزة.. رحب بيا كل من جمس إلييا من كل الفئات االجتماعية، كتب ليذه الحفمة أن 
تكون بمثابة نقطة انطالق ليا في عالم الغناء، راسمة بذلك حدودا أوسع لمشوارىا الفني في 

عائمية، التي كانت تدعى ما بعد، حيث استطاعت بعدىا أن تشارك في العديد من الحفالت ال
إلييا إلحيائيا، التي أطربت جميورىا المتنوع، سواء في األعراس أم بعض المناسبات التي 

                                                           
1
 25:57 تحديث آخر هـ 5772 صفر 57 لـ الموافق, م 2525 سبتمبر 22 الثالثاء بيالعر الشروق بمجلة صحافي عزوز صالح 



 األوراسية أعالم وآالت الموسيقى                                 الفصل الثالث:       
 

02 
 

إلى أول حفل رسمي  0891نشطتيا.. اكتشفيا جميورىا العريض بعدىا بعدما دعيت سنة 
لفترة، متمفز في قسنطينة، ضم الكثير من األسماء الالمعة في عالم الفن والطرب، في تمك ا

عمى غرار رابح درياسة ومعطي بشير.. كانت مناسبة ليا لفرض نفسيا في عالميا، ومن ىنا 
 .سطع نجميا أكثر في الجزائر، وتجمى بعد ذلك في ما أىدتو إلى التراث الجزائري

استطاعت أن تخمد الكثير من المواضيع عبر حنجرتيا الذىبية، وقدمت العديد من 
تمك الحقبة التي عاشتيا وال تزال إلى حد اليوم، من بين األصوات األغاني التي راجت في 

الرفيعة التي يتباىى بيا ذلك الجيل، الذي عاش في زمانيا، وردد معيا كل األغاني التي 
قدمتيا.. كانت مواضيع غنائيا متفرقة ومتنوعة، غير أنيا حافظت عمى مستوى واحد في 

قديميا في درجات صوتية متفاوتة، سمحت ليا بأن نبراتيا، مع التمكن في تقديميا، وكذا ت
تحقق اإلمتاع واالستثناء فييا.. غنت لألعراس واألفراح في الكثير من المناسبات العائمية، 

، تبركا بالعروس الجديدة، وشاركت من خالل ىذه األغنية ”جيبوليا الحنة“فأىدت لجميورىا 
، التي كانت ”مبروك الصغير“ناسبة، كما غنت األسرة الجزائرية في تمك الفترة فرحيا بيذه الم

خانتني “بمثابة تينئة لكل من رزقو اهلل بمولود جديد، كما أطربت جميورىا كذلك بأغنية 
كما يقال بالعامية، وعالقتيا باآلخرين خاصة في مراحل ” الزىر“، عالجت فييا قضية ”ليام

التي تركتيا في حقل الفن والغناء،  الضيق والشدة، باإلضافة إلى الكثير من الروائع الصوتية
 .، وغيرىا”صبرت صبرت“، ”يا صالح“، ”ياما راني مريضة“، ”يا شجرة لرياح“عمى غرار 

. 
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  :الشيخ بكرقعة ، شاعر الحب كالثكرة -ج

 

 
 

من عرش  ، بمشتة0851ىو احمد بن محمد بن لعماري مساعدية، ولد في أوت           
أوالد ضياء بمدية عين الزانة بوالية سوق أىراس، غمب عميو المقب بورقعة منذ نعومة أظافره 
نتيجة ارتدائو لمباس المرقع بسبب فقره، عاش كغيره من أبناء موطنو، محروما من أبسط 
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وسائل العيش في وضع استعماري رىيب، اشتغل بالرعي ليقتات بما يسد رمق أسرتو، فيو 
ثر منو فنان، بمغت حياة بورقعة أقصى مستوياتيا من المعاناة والحرمان، ترجميا شاعر أك

قصيدة، متنوعة  15في قصائد من الشعر الشعبي رغم ثقافتو المتواضعة ناىزت الـ 
المواضيع وجاءت نتيجة تجاربو في الحياة، فمم تخمو قصائده من الكشف عن مدى معاناتو، 

وفقر، فمثمما كتب عن الحب، كتب وغنى لمثورة وبطولتيا مبرزا أىم محطات حياتو من ألم 
عين الزانةّ  التي يصف فييا المعركة التي أبمى فييا المجاىدون البالء الحسن  ّ  منيا رائعة

ولقنوا الجيش الفرنسي درسا في الشجاعة والصمود وكذلك أغنيةّ  قداش عانت الجزائّر والتي 
حقبة االستعمارية، مبرزا في أغاني أخرى إنجازات الثورة يسرد فييا معاناة الجزائريين إبان ال

، تاركا إرثا ثقافيا مازال 0886جوان  66ورجاليا قبل وبعد االستقالل، إلى أن توفي في 
 1.الكثير منو في طي النسيان

عاش الشاعر كغيره من أبناء عصره محروما من ممذات العيش أمام وضع استعماري 
  :من الدىر فاشتغل بالرعي وبالدراسة. ومن أجواء الديوان نجدنال منو ومن أوضاعو ألمد 

 
 يا خوي مريض والقمب مكدر“

 عياني البر روحي ضاقت فيو
 اتبقوا عمى خير ما قعدت نية

 والعبد الممحون يتذكر ما صاير بيو
 ىذا رايك يا مدعية
 2 .”واىمكتيني برايك كيدرتيو

 

                                                           
1
 502 6أفريل 52اإلثنين  روبورتاج : العيفة سمير 
2
  2011- 30 - 41يوم  النصر نشر فيالنصر 

https://web.archive.org/author/%D8%A7%D9%84%D9%86%D8%B5%D8%B1
https://web.archive.org/annasr
https://web.archive.org/annasr
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 5كػػػاتشػػك -د

 
 

بقرية حممة عين  0861أفريل  00، من مواليد ” عمي ناصري ” الحقيقي  إسمو
التوتة والية باتنة ، ىو فنان نال شيرة واسعة في الجزائر خاصة في سطيف و األوراس ، إذ 
أن أسموبو الغنائي يدور بين الشاوي و السطايفي ، كما غنى بالعربية الدارجة إلى جانب 

 . قموب الجزائريينالميجة الشاوية مما قربو إلى 

بابور ” بعنوان  0891بدأ مسيرتو الفنية في الثمنينات ، إذ أصدر أول ألبوم لو سنة 
” ، و ازدادت شيرتو شيئا فشيئا حينما أبدع في أشير أغانيو ، نذكر منيا أغنية ” يروح 

 ، أما عن األم فغنى ” ىزي عيونك ” ، و ” ىمي من دمي 
 . ” يما يما” أغنية 
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في المدائح رر تغيير طابعو الغنائي ، و تخصص ق 6550عودتو من الحج سنة بعد 
الدينية . تأثر بالفنان القدير عيسى الجرموني ، و نشط العديد من الحفالت و الميرجانات 

 . في مختمف ربوع الجزائر
  تميز بأدائو المميز لألغنية الشاوية ، نبرة صوتو و قوتو ، و كمماتو الرقيقة

، بعد إقامتو آلخر حفالتو في ميرجان  6558أوت  06حادث مرور يوم توفي في 
 . جميمة ، تاركا إنجازاتو التي رفعت من شأن و شيرة األغنية الشاوية و الثقافة الجزائرية
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 عيسى الجرمكني5  -ق
 

 
 

 ظاىرة خاصة كفريدة5 
ظاىرة خاصة وفريدة ومن الخوارق العجيبة التي تظير  عيسى الجرمكنيإن ظاىرة  

من عصر إلى عصر ويمكننا أن نؤكد أن الحظ وحده أو الصدفة وحدىا ىي التي جعمتو 
 يسجل من أغانيو وبالتالي وصوليا إلى الجميور العريض ليستمتع بيا.

قت وىو والفضل في ذلك يعود إلى أحد الجزائريين الييود المعجبين بفنو في ذلك الو  
( الذي شجعو عمى التسجيل في كل من تونس وفرنسا ولواله لذىبت ىاركف الحكزيالسيد)

أغانيو أدراج الرياح؛ والممتع في التاريخ البشري يدرك أن كل عصر يمد عباقرتو ومبدعيو 
 ". 1وعمى حد تعبير مثقفينا الكالسيكيون فيو     " فريد عصره ووحيد دىره
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الذين ال يمكن أن يظيروا في عصر أخر قمبيم أو بعدىم وال قمت ىؤالء المبدعين  
يمكن استنساخيم أبدا؛ والحكمة التي تقول )عندما تعجز الطبيعة عن التعبير، تصنع رجال 

 عبقريا يعبر عنيا( تنطبق تماما عمى مطربنا.
 

ىو نفسو عصر عمالقي في القطر  عيسى الجرمكنيومن الصدف الغريبة أن عصر  
رغم فارق البيئة والظروف  -تقريبا  - أـ كمثكـ - محمد عبد الكىابقيق وىم: المصري الش

السياسية واالجتماعية؛ ىذان العمالقان أيضا بصما النصف األول من القرن العشرين 
ببصماتيم الخاصة، ودخال ىما أيضا بأعماليما الخالدة في وجدان الشعب، وفي سجل 

يضاىي ىذين العمالقين؛ رغم أنو أمي لم  رمكنيعيسى الجالتاريخ؛ وبكل فخر اعتقد أن 
  -النوتة الموسيقية  -يدخل المدرسة وال يعرف 

 مكلده كنشاتو5
في الشرق الجزائري األمازيغية إلى قبيمة من كبرى القبائل  عيسى الجرمكنيينتمي  

نجبت التي لعبت دورا كبيرا في مقاومة االستعمار الفرنسي والتي ا " الحراكتة "وىي قبيمة 
رجاال عظماء نبغوا في السياسة والعمم والدين والفنون، ىذه القبيمة التي تقطن حاليا شمال 

 األوراس وأىم مدنيا: 
 وغيرىا متكسة -فكيرينة -أـ البكاقي  -عيف البيضاء 

أكالد  -أكالد سعيد  -أكالد عمارة ىذه القبيمة تنقسم إلى أربعة فروع كبيرة وىي:   -
 .أكالد سيكاف -خنفر 

 فرع اكالد عمارة5
الجرامنية، المصابحية، اكالد فريحة، ينقسم بدوره إلى أربعة عشائر أو أعراش وىي: 

؛ ومنيا الجرامنيةإلى العشيرة األولى وىي عشيرة  عيسى الجرمكني... وينتمي  اكالد قركف
" فيو ينتمي  الطير" ولقبو "  محند اك اؿ زيف"  القصابأما رفيقو  الجرمكنياشتير بمقب 
 .المصابحيةإلى عشيرة 
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وعمى غرار اغمب أسماء القبائل وأسماء العائالت في الشمال اإلفريقي فان كممة  
جنوب  تاجرمكنتكممة أمازيغية، وىي اسم لعدة قرى وأماكن في الجزائر مثل: قرى  جرمكف

ولد الفنان  الحركاتيمرزكقي عيسى بف رابح ؛ باسمو الحقيقي: خنشمةوباتنة كل من واليتي 
الحالية  أـ البكاقيبوالية  سيدي ارغيس امزيفي سنة خمسة وثمانين وثمانمائة وألف في 

 .1491ديسمبر  11وتوفي يوم 
وعاش المرحوم طفولة بائسة كغيره من أترابو في ذلك الوقت وقد قضى طفولتو في  

الدكار األصمي ) متكسةببمدية  بدكار الحيمرمسقط رأسو ثم انتقل رفقة والده إلى االستقرار 
 1(لألسرة
ولم يدخل المدرسة وال يعرف القراءة عيف البيضاء و خنشمةفي منتصف الطريق بين  

والكتابة إال أن الحظ ابتسم لو عمى مستوى الموسيقى والغناء؛ وابتدأ حياتو الفنية فعال وعمره 
 .سنة13

" خ الذي تأثر بيم ىو الشيخ تتممذ عمى يد شيوخ وشعراء محميين؛ ولكن أعظم الشيو  
الذي ذكره في عدة أشعار وأغان، والزمو إلى غاية  عبد الرحماف زكاكي شيخ زاكية دينية "

 .بباريس - االكلمبياد -وىي السنة التي أحيا فييا حفال بقاعة  1491
الشرؽ ويكون بذلك أول فنان مشرقي يدخل الصالة الشييرة، كما أنو تردد كثيرا عمى مدن 

 .-عيف البيضاء  -وخاصة مدينتو المفضمة  زائري كتكنسالج
 تزكج ثالث نساء كىف5

" و "  ربعيةتنتمي إلى نفس عائمتو وأنجب معيا بنتين وىما "  مرزكقي فطيمة األكلى5
 ". عائشة
أنجب معيا  سنة 05وعمره  سنة 11إيطالية األصل تزوجيا وعمرىا  فيراري لكيزة الثانية5

 دليمة، حكرية، كفتيحة. فطيمة،، وىن بنات 59
 : عاشت معو سبعة أشير ثم طمقيا.الثالثة
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 .0816 -وتوفي كما قمنا سنة 
 التكيزة مدرستو األكلى5 

توفي أبوه وىو صغير السن وىا ىو اآلن يواجو قساوة الحياة وصعوبتيا؛ وفي ىذه  
ية ىي الفضاء الذي أو تعاونية القر  التكيزة، فإن عممية البكادي األكراسيةاألثناء وعمى عادة 

 تتمقى في السواعد وتتبادل األفكار و تبرز فيو المواىب.
 وفي أحد األيام استدعى أحد مالك المزارع شبان الحي لحصاد حقولو ضمن عممية 
مغنييا ومطربيا الذي يزرع في  تكيزةوىذه العممية و عمى عادة القوم فان لكل  التكيزة

 . 1نيوعضالت الرجال طاقة متجددة بفضل أغا
ىكذا ينسب إلى أمو بعد وفاة أبيو وبالشاوية  - ابف سخرية -وكان المطرب الصغير    

يشدو ويبعث  - ابف سخرية -ابتدأ الحصاد باكرا وانطمق ؛ -مميس ف سخرية  -يسمى 
الحماس والقوة في نفوس الحصادين الذين يمتيمون السنابل بمناجميم دون أن يعبئوا بمفحات 
الشمس وتصبب العرق الغزير من جباىيم؛ وكان الجماعة قد اتفقوا مع عيسى الصغير عمى 

 فقط ألنو صغير السن. - ايذغ - بالشاكيةويسمى  الغمارأن يقوم بالغناء وربط 
بعيدا عن الحقل في منزلو، وفجأة سمع صوتا غريبا  التكيزةمم صاحب كان المع 

وألحانا عجيبة تدوي كالرعد لم يسبق أن سمع بمثميا فأسرع ليستفسر عن األمر، وعندما 
بالكف عن الغناء  عيسى الجرمكنيلمحو آل جال أتيا من بعيد عمى فرسو أوعزوا إلى الفنان 

جميع: من صاحب ىذا الصوت الغريب الذي سمعتو احتراما لممعمم، وعندما وصل سال ال
 منذ حين؟ وجم الجميع والذوا بالسكوت انيمك كل واحد يحصد السنابل أمامو.

ألح المعمم: قمت لكم من ىو صاحب الصوت و أريد الجواب بسرعة؟ عند ذلك تطوع  
و الغناء " أشار المعمم إلى المطرب الصغير وطمب من ابف سخريةأحدىم وقال مرتجفا: انو" 

مغردا بصوتو الجرمكني أمامو وبعد تردد طويل حياء ووجال وبعد تشجيع الحصاد انطمق 
 وشجعو عمى مواصمة الغناء. التكيزةالمعيود، فأعجب بو صاحب 
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عيسى التي يحضرىا  التكيزة ثم أن الناس تسامعوا بيذا الصوت المالئكي بحيث أن 
المجاورة؛ وىكذا اضطر الفالحون إلى  ةالتكيز تستقطب وتجمب إلييا حصادي  الجرمكني

التي يحضرىا تحصد الحقل الفسيح  فالتكيزة؛ عيسى الجرمكنيضبط برنامجيم عمى ساعة 
في ساعات معدودة الن صوتو يعطي طاقة وديناميكية خارقة لمعادة لعضالت الفالحين 

 وأغانيو تستيوي أفئدتيم وقموبيم.
قدم يتميز بيا سكان إفريقيا الشمالية من ليبيا ىي نظام تعاوني عرفي منذ الالتكيزة و  

لبس والكسكس  إلى المغرب األقصى دون سواىم وعرفوا بيا منذ القدم مثمما عرفوا بأكل
؛ صوت جيوري ... قوي النبرات والحبال الصوتية، استطاع أن يؤدي جميع البرنس

ن يحصل عمى شيادة و دون أ ككنسر فاتكارالمقامات واألوزان والطبوع دون أن يتدرب في 
 . 1في الموسيقى

 الناحية الجمالية في غناء عيسى الجرمكني5
 الباىر ثالثة وىي: عيسى الجرمكنيإن أىم العوامل التي ساعدت عمى نجاح 

الصوت القوي الواعد المعجز الذي يفرض نفسو عمى المستمع، ىذا الصوت المنبعث   -0
 يشاء.، والذي يكيفو حسبما الجرمكنيمن أعماق نفس 

، و الطبوع القديمة التي طورىا وجعميا تتالءم الجرمكنياأللحان الجديدة التي ابتدعيا  -6
 مع نفسية الجميور، وتعبر بصدق عن أحاسيسو و آالمو.

 وتجاوبيا المطمق معو. عيسى الجرمكنيمع صوت  الزيفأو  قصبة محندتالؤم  -1
 

 لغة الغناء5
جل أغانيو بالدارجة، وىنا استوقف لشرح معنى الدارجة حتى  عيسى الجرمكنيغنى  

يتعمق أكثر في فيم نفسية مطربنا خاصة، وفي فيم الفنون الشعبية في إفريقيا الشمالية 
ىي في الواقع ممتقى لرافدين لغويين  األستاذ محمد شفيؽفالعربية الدارجة حسب رأي  عامة؛

                                                           
1
 . 10-11، رائد األغنية األوراسية، مرجع سابق، ص الجرمونيونيسي محمد الصالح، عيسى  - 
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تنازلت األولى عن التراكيب والصيغ  مازيغية،األاثنين أحدىما العربية الفصحى واألخر 
في  األمازيغيةالنحوية وبعض المفردات وتنازلت الثانية عن كثير من المفردات ويتجمى تأثير 

 العربية الدارجة عمى مستويات مختمفة.
" التي تؤدي معنى الحرفة أو  ثفعالت"  األمازيغيةفعمى مستوى الصرف نجد الصيغة  

، و تقابميا في العربية الفصحى صيغة " ثانصغارث، ثابقالت، حدادتثاالصناعة مثال : 
" حاضرا بقوة في الدارجة " تفعؿلمفعل المبني لممجيول  األمازيغيةفعالة "، كما نجد الصيغة 

يتوارض ، يتوانا ، يتواتش ،  األمازيغية، مثل : تمبس، تقال، تكل، تشرب،    و تقابميا في 1
 يتواسو.

في األفعال العربية الدارجة ، و غيابيا في الفصحى التي  األمازيغيةنالحظ وجود التاه     
يجب النطق بيا لبس ، قيل ،أكل ، شرب، و عمى مستوى نطق األسماء ، نجد أن العربية 

األمازيغية5 ، و يقابميا في جمؿ، لحـ، جبؿالكثير من مثل :  األمازيغيةالدارجة اقتبست من 
، و نالحظ الحروف الساكنة في بداية الكممة و نيايتيا في كمتا اكسكـ، ءاذرارءالغـ ، ء

و عمى مستوى، التراكيب نجد عددا كبيرا من ن و ال في ذلك العربية الفصحى، المغتي
 مثال :  األمازيغيةالتراكيب المترجمة من 

 
 َكِايْف الَمَطرْ َكااَل اَل     َثاَلْثَمْث َناِنيْغ َكِليْش 

 ؾْ  -َعميْؾ             ِاِكْر َفاَل ُقكـْ 
التي دخمت العربية مثل  األمازيغيةوعمى مستوى المفردات نجد كثيرا من المفردات  
 ... ماينا، درؽ، جبى، القرجكـ، تاغنانت
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 مثل قولو:  عيسى الجرمكنيوىكذا نجد الكثير من ىذه األمثمة واردة في أغاني  
 " مشيتيم بالعين حتى ن درقوا ".

 " جابو الشييمي ".
 " نتيجتي ".

 " نديك في الطوموبيل ".
 
الخكاطر فدكت دىكميد قبؿ زبكنؾ عمي، صرط جمالك، قفظي حكليؾ، عمى الطفمة "  

السقمة، مف الترعة كليت قالت يا جكحي، ال تخمك التراب ييكد، يادارا ما كي حزينة، 
كدؾ، عبد ف سقاني، سكجي ترا نشكؼ ضدؾ، يا ذىبة كؿ شيرة، الخرص ف يكاتيخد
 .بمكحو، نيار جابتني يما قرة كنيار عسير، رشراش مف السما ك ييب

 أمازيغية.أدى أغانيو بعربية دارجة وبروح والحان  عيسى الجرمكنيويمكننا أن نقول بأن   
 ألحانو ك عبقريتو5

 األصل والطابع؛ ويتميز عن غيره من المطربين بأنو أمازيغيةأما ألحانو فقد كانت  
الصمب بذوقي  األكراسأبدعيا وصقميا بمخيمتو القوية وروحو الحساسة، ونحتيا من صخر 
 فني ينافس عباقرة الممحنين المتخرجين من أكبر المدارس الموسيقية.

ونظرا لقمة التأليف الغنائي في ذلك الوقت، فانو استطاع بعبقريتو الفذة أن يؤدي  
ارة منقطعة النظير، فقد جمع بين مواىب التأليف كممات األغنية الواحدة بعدة الحان وبمي
 . آلة البنديرواألداء والغناء والتمحين والضرب عمى 

أغنية  11وقد سبق عصره بعشرات السنين، ومما يؤسف لو انو استطاع تسجيل حوالي   
فقط، وموىبتو تدل عمى أن لو رصيدا من األغاني أكبر من ذلك العدد لم يسجل اغمبيا مثل 

 وىي خسارة لمتذوقي فنو الرفيع.  - السحمي - أغنية
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فان الفضل في تسجيل ىذه األغاني يعود  عائشة مرزكقيوحسب شيادة ابنتو السيدة  
" الذي ألح عميو  ىاركف الحكزيإلى أحد الموطنين الجزائريين الييود آنذاك وىو السيد " 

 .1بفرنساأسطوانة  65؛ وبتكنس أسطوانات 15بالذىاب إلى فرنسا لتسجيل؛ سجل حوالي 
"  صراكي -مثل  األكراسأغمب الطبوع المعروفة في  عيسى الجرمكنيولقد عادى  

 ...  سعداكي -"  جبمي
 . السيمي -الركرككي  - والجبمي  -عياش -ولم يصمنا عنو أداؤه الطابع     
 أىراسسكؽ رغم أنو انتشر وتألق في النواحي القريبة من عين البيضاء وخصوصا منطقة   

 .بقار حدةوالذي اشتيرت بأدائو المطربة 
 

 وىذه قائمة بعض أغانييا، والتي ما تزال تتدفق وحيوية وكأنيا سجمت في يومنا ىذا: 
 
  كاشي كاشي.00           . ابقاك بالسالمة.0
 . سعداكي11                     عيف الكرمة         .6
 .رقيؽ الحكلي 12                 .صراكي.                9
 .في الشمرة يكقع الضيـ 13                    .يحياكي.             9
 . كاش يطمعكا لمعقبة 14                       .سكؽ اىراس      0
 .عينؾ سكدة 15   .جضيت مف زكز سمرات.                1
 .حبي االكؿ  11    .غيـ العشكة.                           2
 . خكيا كحدي 11              .صارت عركة 3
 .عيني ككني صبيرة 19      .انت رقيقة.                           4

 .سمطاني 19               .العيف لمعيف ميزاف.        15
 . ىزيت بعيكني  10                       .لبست الرىاؼ     11

                                                           
 15-68ائد األغنية األوراسية، مرجع سابق، ص، ر الجرمونيونيسي محمد الصالح، عيسى  - 1
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 . عماري11                 ميمة     .ما تبكيش يا ج11
 . نبدا باسـ اهلل 12                        .عبيدي          19
 .كاشي يطفي ناري 13                            .مجاكي.   19
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 1بقار حدة

 
 

، جزائرية (. فنانة فمكمورية6555 - 0865أو كما تعرف عند جميورىا "الخنشة" )  
التابعة  الدريعة التي تتركز اساسا ببمنطقة الشاوية ، من قبيمة بني بربارتيفاش ولدت في

 ((شاوي )موسيقى) و تميزت بطابع 65، بدأت حياتيا الفنية في سن ال سوق اىراس لوالية
التي  االحتالل الفرنسي لمجزائر المحمي أشتيرت بأغانييا الحاممة في طياتيا معانات مراراة

اإلذاعة  ، قامتمديح ، جل قصائدىاالثورة الجزائرية ذاقتو األم الجزائرية أثناء
، ىي فنانة مشيورة و محبوبة 0886بأستضافتيا مرة في برامجيا التمفزيونية سنة  الجزائرية

                                                           
واي باك  عمى موقع 6500نوفمبر  25 نسخة محفوظة فيديو -بّقار حّدة.. األسطورة المخطوفة تستعاد عمى الخشبة  1

 .مشين

https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AC%D8%B2%D8%A7%D8%A6%D8%B1%D9%8A%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AC%D8%B2%D8%A7%D8%A6%D8%B1%D9%8A%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AA%D9%8A%D9%81%D8%A7%D8%B4
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AA%D9%8A%D9%81%D8%A7%D8%B4
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%B4%D8%A7%D9%88%D9%8A%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%B4%D8%A7%D9%88%D9%8A%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%AF%D8%B1%D9%8A%D8%B9%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%AF%D8%B1%D9%8A%D8%B9%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B3%D9%88%D9%82_%D8%A7%D9%87%D8%B1%D8%A7%D8%B3
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B3%D9%88%D9%82_%D8%A7%D9%87%D8%B1%D8%A7%D8%B3
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B4%D8%A7%D9%88%D9%8A_(%D9%85%D9%88%D8%B3%D9%8A%D9%82%D9%89)
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B4%D8%A7%D9%88%D9%8A_(%D9%85%D9%88%D8%B3%D9%8A%D9%82%D9%89)
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%AD%D8%AA%D9%84%D8%A7%D9%84_%D8%A7%D9%84%D9%81%D8%B1%D9%86%D8%B3%D9%8A_%D9%84%D9%84%D8%AC%D8%B2%D8%A7%D8%A6%D8%B1
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%AD%D8%AA%D9%84%D8%A7%D9%84_%D8%A7%D9%84%D9%81%D8%B1%D9%86%D8%B3%D9%8A_%D9%84%D9%84%D8%AC%D8%B2%D8%A7%D8%A6%D8%B1
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%AB%D9%88%D8%B1%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D8%AC%D8%B2%D8%A7%D8%A6%D8%B1%D9%8A%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%AB%D9%88%D8%B1%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D8%AC%D8%B2%D8%A7%D8%A6%D8%B1%D9%8A%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%AF%D9%8A%D8%AD
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%AF%D9%8A%D8%AD
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%A5%D8%B0%D8%A7%D8%B9%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D8%AC%D8%B2%D8%A7%D8%A6%D8%B1%D9%8A%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%A5%D8%B0%D8%A7%D8%B9%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D8%AC%D8%B2%D8%A7%D8%A6%D8%B1%D9%8A%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%A5%D8%B0%D8%A7%D8%B9%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D8%AC%D8%B2%D8%A7%D8%A6%D8%B1%D9%8A%D8%A9
https://www.alaraby.co.uk/culture/2015/8/11/%D8%A8%D9%82%D8%A7%D8%B1-%D8%AD%D8%AF%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%B3%D8%B7%D9%88%D8%B1%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AE%D8%B7%D9%88%D9%81%D8%A9-%D8%AA%D8%B3%D8%AA%D8%B9%D8%A7%D8%AF-%D8%B9%D9%84%D9%89-%D8%A7%D9%84%D8%AE%D8%B4%D8%A8%D8%A9-
https://web.archive.org/web/20151125220012/http:/www.alaraby.co.uk/culture/2015/8/11/%D8%A8%D9%82%D8%A7%D8%B1-%D8%AD%D8%AF%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%B3%D8%B7%D9%88%D8%B1%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AE%D8%B7%D9%88%D9%81%D8%A9-%D8%AA%D8%B3%D8%AA%D8%B9%D8%A7%D8%AF-%D8%B9%D9%84%D9%89-%D8%A7%D9%84%D8%AE%D8%B4%D8%A8%D8%A9-
https://web.archive.org/web/20151125220012/http:/www.alaraby.co.uk/culture/2015/8/11/%D8%A8%D9%82%D8%A7%D8%B1-%D8%AD%D8%AF%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%B3%D8%B7%D9%88%D8%B1%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AE%D8%B7%D9%88%D9%81%D8%A9-%D8%AA%D8%B3%D8%AA%D8%B9%D8%A7%D8%AF-%D8%B9%D9%84%D9%89-%D8%A7%D9%84%D8%AE%D8%B4%D8%A8%D8%A9-
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%88%D8%A7%D9%8A_%D8%A8%D8%A7%D9%83_%D9%85%D8%B4%D9%8A%D9%86
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%88%D8%A7%D9%8A_%D8%A8%D8%A7%D9%83_%D9%85%D8%B4%D9%8A%D9%86
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%88%D8%A7%D9%8A_%D8%A8%D8%A7%D9%83_%D9%85%D8%B4%D9%8A%D9%86


 األوراسية أعالم وآالت الموسيقى                                 الفصل الثالث:       
 

54 
 

لدى الجميور الجزائري في الداخل و الخارج، كانت تركز عمى تنشيط الحفالت العائمية 
أيضا في أنحاء العالم فقد غنت عمى مسارح عالمية  خاصة األعراس، ذاع سيطيا

عيونك راىم شافو فييا بباريس، من أشير القصائد التي غنتيا: "ىزي  مسرح األولمبيا اشيرىا
 1."راىم زادو عمييا" و "بركاني آخييا

 أشير االغاني5

من األغاني الشعبية التي أدتيا و أبدعت فييا: "الجندي خويا"، "طيري لخضر"، "ىزي 
عيونك"، "الحمامة جوزي"، "روحت غريبة"، "سوج يالحمام"، "زوج احمامات"، "برد الصبحة"، 

 "جبل بوخضرة "، "يا الرايح قولو"ركروكي"، "اصحاب الركب" و"
 

 النياية الحزينة5

حيث قضت آخر سنوات عمرىا 2كانت نيايتيا حزينة و مؤلمة نظرا لما عانتو من تيميش،
حتى وافتيا المنية  عنابة الفقر و التشرد بين شوارع مدينة، الزىايمر تعاني مرض

 . 2000 سنة

 

 

 

 

                                                           
فبراير  61في  األصل مؤرشف من .15-10-2017 .الطريق نيوز ."بقار حدة..الحمق البربري الميدور"  1

 .6565أغسطس  50اطمع عميو بتاريخ  .6509
 
2  http://www.al-fadjr.com/ar/culture/208610.html "أكبر تيميش عانتو بڤار حّدة استغالل الناشرين ليا" 
 

https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%B3%D8%B1%D8%AD_%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%88%D9%84%D9%85%D8%A8%D9%8A%D8%A7
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%B3%D8%B1%D8%AD_%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%88%D9%84%D9%85%D8%A8%D9%8A%D8%A7
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%B2%D9%87%D8%A7%D9%8A%D9%85%D8%B1
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%B2%D9%87%D8%A7%D9%8A%D9%85%D8%B1
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B9%D9%86%D8%A7%D8%A8%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B9%D9%86%D8%A7%D8%A8%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/2000
https://web.archive.org/web/20180223110901/http:/www.tariqnews.com/2017/10/15/%D8%A8%D9%82%D8%A7%D8%B1-%D8%AD%D8%AF%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%AD%D9%84%D9%82-%D8%A7%D9%84%D8%A8%D8%B1%D8%A8%D8%B1%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%87%D8%AF%D9%88%D8%B1/
https://web.archive.org/web/20180223110901/http:/www.tariqnews.com/2017/10/15/%D8%A8%D9%82%D8%A7%D8%B1-%D8%AD%D8%AF%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%AD%D9%84%D9%82-%D8%A7%D9%84%D8%A8%D8%B1%D8%A8%D8%B1%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%87%D8%AF%D9%88%D8%B1/
https://www.tariqnews.com/2017/10/15/%d8%a8%d9%82%d8%a7%d8%b1-%d8%ad%d8%af%d8%a9-%d8%a7%d9%84%d8%ad%d9%84%d9%82-%d8%a7%d9%84%d8%a8%d8%b1%d8%a8%d8%b1%d9%8a-%d8%a7%d9%84%d9%85%d9%87%d8%af%d9%88%d8%b1/
https://www.tariqnews.com/2017/10/15/%d8%a8%d9%82%d8%a7%d8%b1-%d8%ad%d8%af%d8%a9-%d8%a7%d9%84%d8%ad%d9%84%d9%82-%d8%a7%d9%84%d8%a8%d8%b1%d8%a8%d8%b1%d9%8a-%d8%a7%d9%84%d9%85%d9%87%d8%af%d9%88%d8%b1/
http://www.al-fadjr.com/ar/culture/208610.html
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 5االكراسية في المكسيقى  . اآلالت المكسيقية 1

 النفخية 5  اآلالت -1-1

 القصبة5  -أ

 
القصبة ىي آلة تقميدية تتخذ عادة من نبات القصب كما تتخذ من مادة النحاس أو 
األلمنيوم وىي متنوعة من حيث األحجام وأشيرىا القصبة األوراسية التي تعتبر المسان الثاني 
لمعزف يوصل بيا لممستمع رسالة عجز المسان الحقيقي عن إيصاليا يدل عمى ذلك تجارب 

 1ات الشعبية معو". مختمفة الفئات والطبق

وتميز القصبة األوراسية يكمن في قدرتيا عمى إستيعاب جميع األلحان المتواجدة عبر الوطن 
فالقصاب غير األوراسي إذ أراد آداء مختمف األلحان عميو أن يضع لكن نوع قصبة، بعكس 

ألكثر سم عمى األقل وام عمى ا1األوراسي الذي يحمل معو قصبة واحدة وطوليا يتراوح بين 
ويقسميا صانع القصبة والعازف إلى قصبة ) تسوعية( أو ) ثمونية( أو ) سبوعية( أو ) 

                                                           
1
 .54, ص , وحدة الرغاية, الجزائرمحمد الصالح ونيسي, جذور الموسيقى األوراسية, المؤسسة الوطنية للفنون المطبعية 
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. ومنطقة تبسة ال 1سدوسية( أو ) خموسية( بحسب المفاصل الطبيعية الموجودة أصال بيا
زالت تستعمل ىذه اآللة إلى اليوم من قبل العازفين في المنطقة ويسمى الشخص الذي 

نعطي عمى ذلك مثال السيد إبراىيم بوساحة المعروف بمنطقة الشريعة يستعمميا بالقصاب و 
التابعة لمدينة تبسة ويعرف بسم عمي إبراىيم القصاب الذي ذاعت شيرتو بحممو ىذه اآللة 

 في كل أرجاء الوطن.

 9ومن ميزاتيا أنيا تتمتع بخاصية ضميا لمعيون التي تقوم مقام ) النوتات ( تتراوح ما بين 
 نعيو  8إلى 

وتسمى كل عين بإسم عدد ترتيبيا في الصف، إبتداء من األعمى وبجوار كل عين عين 
صغيرة أخرى تسمی ) الرجاع( " تزيد من حدة الصوة أو تنقص منو وعندما يستغني القصاب 

 2عن الرجاع فإنو يغمقو بمادة الصقة". 

 االيقاعية 5  اآلالت -1-1

 البندير5 -ب

 

                                                           
1
 .45مرجع نفسه, ص 
2
 .45مرجع نفسه, ص 
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عبارة عمى " إطار من الخشب عمى شكل دائرة مشدودة عمى فوىتيو رق  آلة البندير
سم بينما يصل طول  60وأحجام مختمفة.....، يبمغ طول قطره  من الجمد ولو مقاسات

 1سم، 10المقاس الكبير منيا إلى حوالي 

والبندير آلة شعبية قديمة ومشيورة يستمميا النساء والرجال ولو حضور متميز في 
لحان التقميدية " قاعدتو جمد الماعز المعالج وتربط في وسطو خيوط تزيد اإليقاع مختمف األ

  2جماال، 

وقد يزين ىذا البندير برسومات ممونة أشيرىا يد بخمسة أصابع، وجل ىذه الرسومات 
مستمدة من معتقدات الجماعة الشعبية، وميزة البندير مثمو مثل القصبة _ تتمثل في کونو آلة 

ت عالقة حسية وطيدة باإلنسان لكون أنامل اليد تنقر البندير مباشرتا دون طبيعية _ ذا
واسطة مثل آالت اإليقاع األخرى التي تستعمل فييا قضبان النقر بمعنى أن أنامل الفنان ىنا 

 3تتحسس الواقع وترفع أو تخفض من حدة النقر في الوقت المناسب. 

شراكيا مع صوت  وتحظر ىذه اآلالت في غناء الفرق الشعبية وىو الغناء المحترف وا 
المغني أو إبقاء أحدىا شكل عدة ألحان تعايشت ومازالت في منطقة االوراس، بعض منيا 
مغنی مصحوب باألشعار وبعضيا إكتسب صفة المحن الذي يأدی بالقصبة فقط وىما 

 يصحب بالشعر والقصبة ويضاف ليما البندير.

 

                                                           
1
 .55, ص5444مصر,  -محمد عمران, الدراسة العلمية للموسيقى الشعبية, دار المعارف الجامعية, االسكندرية 

.47ص الرغاية, الجزائرمحمد الصالح ونيسي, جذور الموسيقى األوراسية, المؤسسة الوطنية للفنون المطبعية, وحدة     
2
 

.45المرجع نفسه, ص 
3
 



  

 خاتمة



 خاتمة

 

 د 
 

ما یمكن أن نصل إلیه في نهایة بحثنا هو أن التراث الموسیقى الجزائري بصفة عامة   

لیس مجرد غناء أو ذكرى یحتفظ بها ، انما هو إرث عریق االوراسي وعلى وجه الخصوص 

  تفتخر به الجزائر 

وعلى هذا األساس فإن الموسیقى األوراسیة تعبر عن وجدان وأحاسیس االنسان في   

مختلف ظروفه وهذا راجع إلى أن كلمتها المستوحاة من تفاصیل الحیاة الیومیة التي یعیشها 

فبفعل قدرتها الواسعة على تصویر الواقع ورسمه فهي هنا لها دور التعبیر عن عامة القضایا 

  مجتمع الجزائري بصفة عامة وباألخص منطقة األوراس . التي تهم أفراد ال

تطویر بحوثنا وأعمالنا كمحاولة الحفاظ على هذا الموروث ونقله حیث وجب علینا   

من شفهي سمعي إلى مكتوب مقروء ، ونرجو من زمالئنا الطلبة والباحثین ان بخوضوا في 

أثناء اعدادنا لبحثنا ذهلنا لندرة البحث في كل ماله عالقة بتراث وأصالة هذا الوطن ألننا و 

  المراجع والمؤلفات في مجال التراث الموسیقي . 

 وال توفیق إال باهللا عز وجل .



 

 

 المصادر و المراجع
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 قائمة المصادر والمراجع:

 
م منشورات 1954-1956أحسن بومالي، إستراتجية الثورة الجزائرية في مرحمتيا االولى،  -

 . ني لممجاىد، الجزائر، دون سنةالمتحف الوط
 . م2009أحمد توفيق المدني، جغرافية القطر الجزائري، دار البصائر، الجزائر،  -
لعربي دحو: ديوان الشعر الشعبي عن الثورة التحريرية في الوالية التاريخية االولى ا  -

بالعربية واالمازغية، جمع وتصنيف وترجمة وشرح وتعميق وتقديم: العربي دحو، منشورات 
 .2003االوراس،ديسمبرجائزة 

الى  1945العربي دحو، الشاعر ودوره في الثورة التحريرية الكبرى بمنطقة االوراس من  -
 .، الجزائر1989نية لمكتاب، ط، المؤسسة الوط1، ج1962

 .2003دار المشرق، بيروت، لبنان، ،40المنجد في المغة و األعالم، ط ، -
  2011- 03 - 14يوم   نشر في النصر- 
نوفمبر  25 نسخة محفوظة فيديو -ّقار حّدة.. األسطورة المخطوفة تستعاد عمى الخشبة ب -

 .واي باك مشين عمى موقع 2015
ه 1335 -جمعية أول نوفمبر لتخميد و حماية مآثر الثورة في األوراس، ثورة األوراس -

 .م1996، رالجزائم، دار الشياب، باتنة ،1916
 .5سالمية، كتاب الشعب، القاىرة، مدائرة المعارف اإل -
 .2016أفريل  25اإلثنين  روبورتاج : العيفة سمير -
 ت.اليدى، عين مميمة، الجزائر، د زايد غسكالي، كيمل والتاريخ، دار -
سعيدة حمزاوي، فن األغنية الثورية األوراسية، مجمة التبيين، دار سعاد الصباح لمنشر  -

 . 2009والتوزيع،

https://web.archive.org/author/%D8%A7%D9%84%D9%86%D8%B5%D8%B1
https://web.archive.org/author/%D8%A7%D9%84%D9%86%D8%B5%D8%B1
https://www.alaraby.co.uk/culture/2015/8/11/%D8%A8%D9%82%D8%A7%D8%B1-%D8%AD%D8%AF%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%B3%D8%B7%D9%88%D8%B1%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AE%D8%B7%D9%88%D9%81%D8%A9-%D8%AA%D8%B3%D8%AA%D8%B9%D8%A7%D8%AF-%D8%B9%D9%84%D9%89-%D8%A7%D9%84%D8%AE%D8%B4%D8%A8%D8%A9-
https://www.alaraby.co.uk/culture/2015/8/11/%D8%A8%D9%82%D8%A7%D8%B1-%D8%AD%D8%AF%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%B3%D8%B7%D9%88%D8%B1%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AE%D8%B7%D9%88%D9%81%D8%A9-%D8%AA%D8%B3%D8%AA%D8%B9%D8%A7%D8%AF-%D8%B9%D9%84%D9%89-%D8%A7%D9%84%D8%AE%D8%B4%D8%A8%D8%A9-
https://web.archive.org/web/20151125220012/http:/www.alaraby.co.uk/culture/2015/8/11/%D8%A8%D9%82%D8%A7%D8%B1-%D8%AD%D8%AF%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%B3%D8%B7%D9%88%D8%B1%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AE%D8%B7%D9%88%D9%81%D8%A9-%D8%AA%D8%B3%D8%AA%D8%B9%D8%A7%D8%AF-%D8%B9%D9%84%D9%89-%D8%A7%D9%84%D8%AE%D8%B4%D8%A8%D8%A9-
https://web.archive.org/web/20151125220012/http:/www.alaraby.co.uk/culture/2015/8/11/%D8%A8%D9%82%D8%A7%D8%B1-%D8%AD%D8%AF%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%B3%D8%B7%D9%88%D8%B1%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AE%D8%B7%D9%88%D9%81%D8%A9-%D8%AA%D8%B3%D8%AA%D8%B9%D8%A7%D8%AF-%D8%B9%D9%84%D9%89-%D8%A7%D9%84%D8%AE%D8%B4%D8%A8%D8%A9-
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%88%D8%A7%D9%8A_%D8%A8%D8%A7%D9%83_%D9%85%D8%B4%D9%8A%D9%86
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%88%D8%A7%D9%8A_%D8%A8%D8%A7%D9%83_%D9%85%D8%B4%D9%8A%D9%86
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شيشون، شاكر، سممانة، صييب، الغنية بين منطقتي االوراس والحضنة، واصالتيا  -
 .2015-2014بناءىا الموسيقي، و 
 .1م، ط1974النيضة العربية، صالح مصطفى الفوال، عمم االجتماع البدوي، دار  -
نوفمبر، باتنة، الجزائر، م، إنتاج جمعية أول 1916عبد ااهلل الشافعي، ثورة األوراس -

 .م1996
عبد الحميد زوزو، األوراس إبان فترة االستعمار الفرنسي، تر:مسعود حاج مسعود، ج  -
 .2005،الجزائر، دار اليومة 1،
عبد الرحمن ابن خمدون، كتاب العبر وديوان المبتدأ و الخبر في أيام العرب و العجم و  -

البربر و من عاصرىم من ذوي السمطان األكبر، دار الكتاب المبناني، بيروت، لبنان، المجمد 
 ، دت.11القسم ، 6،
 .م2007الفكر، بيروت، لبنان، دار عبد الرحمن بن خمدون، مقدمة العالمة بن خمدون،  -
 .2007دار األمة، الجزائر ،1عبد الرحمن بن محمد الجياللي، تاريخ الجزائر العام، ج ،  -
المطبعة العربية، 1عبد القادر حميمي، جغرافية الجزائر طبيعية بشرية اقتصادية، ط ، -

 .م1968الجزائر، 
مع نصوص اغاني واشعار لونيسسي محمد الصاليح، جذور الموسيقى االوراسية   -

 .م2008لمفنون المطبعية، الجزائر، ، المؤسسة الوطنية 1الرحابة، ط
 .2007ثقافة،الطباعة العصرية، الجزائر،  محمد الصالح ونيسي، األوراس تاريخ و -
 20/9/2020محمد الصالح ونيسي، مقابمة مسجمة عمى المسنجر، يوم  -
 -عية، االسكندريةلمموسيقى الشعبية، دار المعارف الجاممحمد عمران، الدراسة العممية  -

 .1997مصر، 
دى، عين مميمة، الجزائر، مسعود عثماني، أوراس الكرامة أمجاد و أنجاد، دار الي -

 .م2008
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مصطفى بوتفنوشت، العائمة الجزائرية )التطور والخصائص(، تر: دمري أحمد، ديوان  -
 .م1984الجزائر، امعية، بن عكنون، المطبوعات الج

نية لمكتاب، ناصر الدين سعيدوني، دراسات و أبحاث في تاريخ الجزائر، المؤسسة الوط -
 .م1984الجزائر، 

يوسف وغميسي: سيميائية االوراس في القصيدة العربية المعاصرة، الممتقى الدولي  -
 الخامس، السيمياء والنص الجديد، منشورات مخبر قسنطينة.

تنوع التراث الموسيقي في الجزائر. المجمة العربية لمثقافة، المنظمة العربية األمين بشيشي. -
 .1981لمثقافة والعموم، تونس، 

مؤرشف  .15-10-2017 .الطريق نيوز ."بقار حدة..الحمق البربري الميدور- 
 .2020أغسطس  05اطمع عميو بتاريخ  .2018فبراير  23في  األصل من
جمعية أول نوفمبر في األوراس، تاريخ األوراس و نظام التركيبة االجتماعية و اإلدارية في  -

 .م، دار الشياب، باتنة، الجزائر1837-1954األوراس إبان فترة االحتالل الفرنسي 
 .2ومة في االداب والفنون، جصالح ابو اصبح واخرون، ثقافة المقا -
لمكتاب، الجماىرية محي الدين خميف، الشعر التونسي)أوزانو وانواعو( الدار العربية - 

  .1991الميبية، 
م، المشرف: 1844-1931إسماعيل حنفوق، دور الطرق الصوفية في منطقة األوراس  -

التاريخ و  رسالة الماجستير في التاريخ الحديث و المعاصر،قسم صالح فركوس رسالة لنيل
 .2010-2011اآلثار، كمية اآلداب و العموم اإلنسانية ، ،

م، 1828-188-1848بوضرساية بوعزة، الحاج أحمد باي رجل دولة و مقاومة -
المشرف: جمال قنان، رسالة الماجستير في التاريخ الحديث و المعاصر، جامعة الجزائر، 

،1991-1990. 

https://web.archive.org/web/20180223110901/http:/www.tariqnews.com/2017/10/15/%D8%A8%D9%82%D8%A7%D8%B1-%D8%AD%D8%AF%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%AD%D9%84%D9%82-%D8%A7%D9%84%D8%A8%D8%B1%D8%A8%D8%B1%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%87%D8%AF%D9%88%D8%B1/
https://web.archive.org/web/20180223110901/http:/www.tariqnews.com/2017/10/15/%D8%A8%D9%82%D8%A7%D8%B1-%D8%AD%D8%AF%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%AD%D9%84%D9%82-%D8%A7%D9%84%D8%A8%D8%B1%D8%A8%D8%B1%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%87%D8%AF%D9%88%D8%B1/
https://www.tariqnews.com/2017/10/15/%d8%a8%d9%82%d8%a7%d8%b1-%d8%ad%d8%af%d8%a9-%d8%a7%d9%84%d8%ad%d9%84%d9%82-%d8%a7%d9%84%d8%a8%d8%b1%d8%a8%d8%b1%d9%8a-%d8%a7%d9%84%d9%85%d9%87%d8%af%d9%88%d8%b1/
https://www.tariqnews.com/2017/10/15/%d8%a8%d9%82%d8%a7%d8%b1-%d8%ad%d8%af%d8%a9-%d8%a7%d9%84%d8%ad%d9%84%d9%82-%d8%a7%d9%84%d8%a8%d8%b1%d8%a8%d8%b1%d9%8a-%d8%a7%d9%84%d9%85%d9%87%d8%af%d9%88%d8%b1/
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م ، رسالة 1923-1959 ة قائد الوالية السادسةحواس مسير خميسي فريح، العقيد سي ال -
الماجستير في التاريخ المعاصر تخصص المقاومة والثورة التحريرية، المشرف: بن يوسف 

 م.2009 -2001التممساني، جامعة الجزائر، قسم التاريخ، 
 م،1840-1939عبد النور غرينة، األوراس في الكتابات الفرنسية إبان الفترة الكولونيالية  -

المشرف ميمود زيدان، مذكرة لنيل شيادة الماجستير في تاريخ األوراس الحديث والمعاصر، 
 .2010-2009ة الحاج لخضر، باتنة،قسم التاريخ واآلثار، جامع

مذكرة تخرج لنيل شيادة الدراسات العميا في الموسيقى: الموسيقى الشاوية )دراسات خاصة  -
 "مقتبسات". 2010. محمد الصالح ونيسي، جذور الموسيقى األندلسية، 2013لمرحابة (، 

، ) )دراسات خاصة الرحابة نسيب سفيان، بن نادر محمد مصطفى، الموسيقى الشاوية -
 .2013دراسات العميا في الموسيقى، المذكرة تخرج لنيل شيادة 

fadjr.com/ar/culture/208610.html-http://www.al"  أكبر تيميش عانتو بڤار
 "حّدة استغالل الناشرين ليا

 ، ينظر الموقع: 1985أكتوبر سنة  01المساء يومية إخبارية وطنية، تأسست في  -
https://www.elmassa.com/dz/%D8%A7%D9%84%D8%AB%D9%82

%D8%A7%D9%81%D8%A9/%D9%82%D8%AF%D9%88%D8%B

1%D8%A7%D9%84%D9%8A%D8%A7%D8%A8%D9%88%D8%B

3%D9%8A%D8%B9%D9%85%D9%84%D8%A7%D9%82%C2%A

B%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%85%D8%A7%D9%85%C2%B

B 

م، الموافق لـ  2020سبتمبر  22مجمة الشروق العربي الثالثاء صالح عزوز صحافي ب -
 20:04ىـ آخر تحديث  1442صفر  04
م ، مجمة 1954-1962» مختار فياللي، الوالية األولى التاريخية و ثورة نوفمبر الخالدة  -

 .م2003و التراث األثري، باتنة، جمعية التاريخ 11التراث، العدد ، 
 
 

http://www.al-fadjr.com/ar/culture/208610.html
http://www.al-fadjr.com/ar/culture/208610.html


  

  

 فهرس



  فهرس

  إهداء

  شكر

 ......................................................ص أ.مقدمة...................................

  األوراسيبناء المجتمع الفصل األول: 

  : 4...............................ص...........األوراسيثقافة المجتمع المبحث األول 

  :6.........ص..............................مصطلح االوراسضبط معنى المبحث الثاني 

  :8........ص.....................الخصائص الجغرافیة لمنطقة االوراسالمبحث الثالث 

  األوراسيمراحل تطور االداء الموسیقي الفصل الثاني: 

  :20...............................ص األوراسیةمراحل تطور الموسیقى المبحث األول 

 .:25...............................................صالموسیقى الثوریة. المبحث الثاني 

  :32........ص.....................................أنواع وأشكال الطبوع.المبحث الثالث  

  .األوراسیةأعالم وآالت الموسیقى الفصل الثالث: 

 47........................................ص.األوراسیةأعالم الموسیقى  األول: المبحث 

 :68.......ص............................األوراسیةآالت الموسیقى  المبحث الثاني  

  د .....ص..خاتمة..................................................................................

  72قائمة المصادر والمراجع....................................................................ص 

 سفهر 


	1- أعلام الموسيقى  الاوراسية :
	أ- قدور اليابوسي   :  عملاق (الدمام)
	د- كـــاتشــو:
	إسمه الحقيقي ” علي ناصري ” ، من مواليد 15 أفريل 1963 بقرية حملة عين التوتة ولاية باتنة ، هو فنان نال شهرة واسعة في الجزائر خاصة في سطيف و الأوراس ، إذ أن أسلوبه الغنائي يدور بين الشاوي و السطايفي ، كما غنى بالعربية الدارجة إلى جانب اللهجة الشاوية مما ...

