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 الحمد وشكر هلل أوال الذي قدرني على هذا
 أهدي هذا العمل المتواضع وثمرة جهدي
 إلى الذي رباني على الفضيلة واألخالق
 وشملني بالعطف والحنان إلى والديا

 إلى سبب وجودي قدوتي إلى من تعلمت
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 الحق وربتني على الصبر والقوة واإليمان
 الحبيبة حفظها اهلل وأطال في عمرها أمي

 إلى الشموع التي أضاءت لي مشواري إخوتي أخواتي حفظهم اهلل
 وإلى كل أقاربي وعائلتي

 إلى كل أصدقائي وزمالئي وكل من دفعني
 كل من يحمل شعلة علم لينيرها على قلبوإلى  

 جاهل من أجل المواصلة والمثابرة
 إتمامإلى شخص عزيز على قلبي ساعدني على 

 عملي إلى كل هؤالء أقدم وأهدي
 
 

 
 



 
 

 الشكر والحمد هلل تعالى الذي وفقني في إتمام ىذه الدراسة اعترفا 

 لذوي الفضل بفضلهم ووفاء، وتقديرا واحتراما للسراج الذي أضاء

 بنور مدرب كل طالب على إلى أستاذتي الفاضلة: قطاي حليمة 

 أتقدم لها بالشكر الجزيل على النصح التوجيو التشجيع والتحفيز  

 وأكن لها كل التقدير واإلحترام وإلى من ساىم في إتمام     

 ىذا العمل من قريب أو بعيد فلهم مني جميع جزيل الشكر.   



 
 المقدمة
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يعترب الرتاث الشعيب اجلزائري تراث أديب ضخم يستحق الدراسة حيث أن ىذا األخًن لقى من اإلمهال        

، فإنو حيمل ىويتو الشعوب واألوطان خاصة يف العامل العريب وبأخص يف اجلزائر فإهنا حتمل كدارسٌن وباحثٌن 
عادات وتقاليد شعبية عريقة، فإن األدب الشعيب ىو مرآة الشعوب، معىن ىو القراءة الفعلية للمجتمع من عاداتو 

لحون، إن القصيدة الشعبية ىي قصيدة األدب الشعيب أنواع منها القصيدة العامية أو الشعر ادلفوتقاليده وقضايا، 
تكتب بدارجة وحتكي عن الطبقة العامة من الشعب تتحدث عن قضايا ومشاكل الشعب، ويف اجلزائر يوجد 

بلقاسم حرز اهلل الذي كتب فأبدع يف العديد من الشعراء الذين كتبوا يف ىذا اللون من بينهم الشاعر اجلزائري 
ت القصيدة الفصحى، فإن الكاتب العريب حرز اهلل يشكر اللتفاتتو ذلذا الشاعر القصيدة العامية فإن قصائده ضاى

فقد درس يف كتابو حياة وأعمال الشاعر بلقاسم حرز اهلل عن حياة الشاعر بإضافة إىل مجعو دلعظم قصائد 
بلقاسم حرز اهلل؟ يف أذىننا اإلشكالية التالية " ماذا حيمل كتاب احلياة وأعمال الشاعر الشاعر، فمن ىنا يتبادر 

 وما ىي أىم القضايا واحملاور اليت حيملها ىذا الكتاب؟ "
ودلعاجلة ىذه اإلشكالية قمت بتسطًن خطة حبث تتضمن السًن احلسن لبحثي واليت بدأهتا بادلقدمة يليها  -

 عند الشاعر مدخل يتضمن نبذة عن نشأة الشعر ادلعاصر يف اجلزائر، وفصلٌن الفصل األول ادلعنون بالشعر الشعيب
يطوي حتتو مخسة مباحث بدأهنا بتعريف الشعر الشعيب وإشكالية ادلصطلح وادلبحث الثاين أىم بلقاسم حرز اهلل 

أعالم الشعر الشعيب ادلبحث الثالث خصائص الشعر الشعيب وادلبحث الرابع مميزات الشعر الشعيب وادلبحث 
الفصل الثاين حتت عنوان بطاقة فنية  اهلل، أما فيما خيص اخلامس  جتليات الشعر الشعيب يف قصائد بلقاسم حرز 

للكتاب فكان ىذا الفصل تطبيقيا مبعىن دراسة تطبيقية للكتاب وجاء ىذا األخًن أيضا حيمل يف طياتو مخسة 
مباحث، ادلبحث األول ترمجة ادلؤلف ، ادلبحث الثاين ترمجة ادلؤلف وادلبحث الثالث سبب التأليف، ادلبحث الرابع 

 لخص زلتوى الكتاب أما ادلبحث اخلامس حتليل بعض القصائد.م
طبقات فحول الشعراء والعريب حرز  –معتمدة على رلموعة من ادلصادر وادلراجع أمهها: " إبن سالم اجلمحي  -

حياة وأعمال الشاعر بلقاسم حرز اهلل  " باإلضافة إىل عبد احلميد بورايو األدب الشعيب اجلزائري وغًنىا  –اهلل 
 من ادلراجع اليت سهلت يل عملية حبثي، معتمدة يف ىذا على ادلنهج الوصفي بآلياتو التحليلية.
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 ب

ائر خاصة الكتب األدبية والنقدية أما أسباب إختياري ذلذا ادلوضوع ىو حب كشف عن ادلوروث األديب يف اجلز  -
اليت تستحق القراءة فالدراسة ومن الكتب اليت أثارت فضويل للدراسة ىو كتاب احلياة وأعمال الشاعر بلقاسم 
حرز اهلل للكاتب العريب حرز اهلل عند دراستو للكتاب إستفدت منو نظرا للمعلومات القيمة فيو وىناك سبب أخر 

مي واخلوف من ضياعو وعدم إلتفات الدارسٌن ذلذا النوع الذي يستحق بالفعل ىو غًني على الرتاث  العا
 الدراسة.

وقد وجهتين بعض الصعوبات وىي قلة ادلصادر بنسبة ذلذه الدراسة ألهنا مل تدرس من قبل الكتاب فكنت أول  -
اإلدارة ضبطتين هبذا من درسو، بإضافة إىل أنين وجدت بعض الصعوبات يف حتليلي لبعض القصائد بإضافة إال أن 

ادلشرفة ادلوضوع مما أدى عدم احلرية يف اختيار ادلوضوع، واحلمد هلل بفضل اهلل وجهود ادلبذولة من طرف األساتذة 
 اليت ساعدتين على جتاوز كل الصعوبات.
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 الشعر الجزائري المعاصر: -1

لقد جلأت القصيدة احلديثة وادلعاصرة إىل زلاولة استحداث أساليب جديدة ومتنوعة، تساعد على إيصال   

 الرسالة إىل ادلتلقي وختدم النصوص الشعرية من حيث الدالل واإليقاع.

" حيث يعترب األدب ادلرآة اليت تعكس حالة اجملتمع، والظروف اإلجتماعية واإلقتصادية فهو يصف كل التجارب، 

اليت مر هبا األديب ويعد من الفنون اجلميلة، أداتو الكلمة كما أنو " شجرة وافرة الظالل خيرج منها فرعان كبًنان 

 1تلفة" .على كل فرع من غصون سلمها; الشعر النثر، وما امتد 

ففيهم من ىذا أن األدب العريب ادلتميز بنثره وشعره، ومبا أنو من اآلداب اإلنسانية، فالشعر ىو السبيل الذي جتول 

 2فيو القصيدة ادلعاصرة بكل حريتها ويعرب بو الشاعر عن رتيع مكوناتو وىو " صناعة وثقافة يعرفها أىل العلم "

" فالشاعر جيد يف الشعر الوسيلة ادلعربة عن إبداعو الذايت وجتاربو احلياتية، كما يضفي طابعا خياليا على  -

الشاعر أللفاظو القصيدة ادلعاصرة، حيث يربز عظمة الشاعر وقدرتو على أثار ادلتلقي، وحسب إختيار وأنتقاء 

وحسن استعمالو للغة وإحساسو العميق بأوضاع  وجعلها موحية ومعربة تؤثر يف ادللتقي دليل على كرب إبداعو

رلتمعو وتصويرىا يف نصوص شعرية، فالشعر " ينوع ادلشاعر اإلنسانية ولغتها ادلوحية ادلثًنة اليت تكشف عن صدق 

 3ادلعىن ورتال التعبًن ويعرف جيده بقبول نفس لو وقبيحة بنفورىا منو " 

 

 

                                                           
1
، سنة 4قياسو، دار الفكر للنشر والتوزيع، عمان، األردن، ط;  –معايًنه  -مقوماتو –نظرياتو  –ماىر شعبان عبد الباري، التذوق األديب طبيعتو   

 45، ص 3122
 13ابن سالم اجلمحي، طبقات فحول الشعراء، دار ادلدين للنشر والتوزيع، جدة، ادلملكة العربية السعودية، د.ط، د.ت، ص   2

3
 15ابن سالم اجلمحي، طبقات فحول الشعراء، ادلرجع السابق، ص   
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ن األوضاع ادلتأزمة وادلتدىورة يف البيئة من رتيع النواحي " وأول شرارة والشعر ىو أداة الشاعر الوحيدة اليت تعرب ع

يف اشتعال نواة الشعر اجلزائري كانت يف شعر مقاومة احملتلٌن، ىذا الشعر الذي استمد روحو من شعر الفروسية 

 وكان سالح مقاومة احملتلٌن .1واحلرب " 

لعديد من الشعراء الذين يرفضون التقيد بالقدمي، والسعي إىل " فإن احلركة اجلديدة يف الشعر احلر قد تزعمها ا -

اإلبتكار واخللق اجلديد، وقد استمروا يف كشف عقم الطريقة القددية وعدم فاعليتها يف خلق أنواع أدبية أخرى 

 الضوء على القافية، كيف أهنا كانت السبب يف كبح رتاح الشاعر وتطويق سليلتو.وسلطو  

ضا قافية وليس خارجا على أصول الشعر العريب القدمي، فهو موزون وجيري على موازين الشعر ولكن للشعر احلر أي

 العريب.

 عن قدمي الشعر ىو احلرية يف توظيف التفعيالت.فالشعر احلر حبور ذات تفعيالت وقافية وما دييزه 

 2دتثل يف;فإن الشعر اجلزائري احلديث وادلعاصر مر بعدة مراحل منها شعر اإلنطواء والذي 

  اإلنطواء على الذات: -أ

األول وىلة تذكر فيها،كلمة انطواء يتبادر إىل أذىاننا أنو مرض نفسي ولكن ىذا تفسًن خاطئ دتاما، بل ىو 

انطواء الشعراء على ذواهتم حيث صلدىم يتجهمون يف ىذه الفرتة إىل أنفسهم يبحثون عنها كما اجتهوا إىل الذىان 

 من شقاء وعذاب. احلياةمون يف ىذه والدىر حيملونو ما يقس

  الدعوة إلى النهوض: -ب

يعين الدعوة  إىل مواكبة العصر مبا حيدث فيو تطورات وجتديد وترك رواسب ادلاضي ودعوة التكتل والوحدة، دعوة 

 إىل التعليم والثقافة ودعوة إىل حترير العقول من الوىم واجلمود.

 
                                                           

1
 17، ص2:99، سنة 2ىيمة، البنيات األسلوبية يف الشعر جلزائري ادلعاصر ) شعر الشباب أ منوذجا (، دار ىومة، اجلزائر، ط; عبد احلميد   

2
 27-26، ص 3118، سنة 6التوزيع، ط;و أزتد بوقرورة، دراسات يف الشعر اجلزائري ادلعاصر، دار الرائد للنشر   
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 شعر اليقظة ) شعر مأساة (:  -ج

اإلنسان اجلزائري الذي حلت بو مصائب من جراء لقد ألت ادلواضيع الشعرية يف ىذه ادلرحلة إىل وصف معاناة 

 أفعال الفرنسيٌن فراح الشعراء يصورن صورة الفرنسي السياسة وىي تتضاءل يف ىذه ادلرحلة. 

مع العصر، وكل نبا إىل جنب نستنتج شلا سبق أن الشعر اجلزائري ادلعاصر مر بعدة مراحل كما ضلبو يتماشى ج -

ما حيدث فيو من جتديدات إىل أن وصل إىل ضرورة ظهور القصيدة ادلعاصرة، اليت تعد شكال من أشكال التجديد 

واحلداثة يف لشعر العريب، وىذا التحول قد حدث عن قناعة فكرية ورؤية فنية واسعة وناضجة فقد شهدت 

ادلضمون ومل يقتصر ىذا على قصيدة النثر الفصحى بل تعدى ىذا القصيدة ادلعاصرة تغًنا على مستوى الشكل و 

إىل قصيدة العامة أي الشعر الشعيب فإن القصيدة الشعبية يف اجلزائر كانت قبل الفتح اإلسالمي معتربين أصوذلا 

القصيدة  منحدرة من الشعر األورويب، بنما ذتة من يقر بوجود قصيدة شعبية يف اجلزائر قبل الزحقة اذلاللية ، فإن

من أعالم ىذا النوع من الشعر يف اجلزائر األخضر بن خلوف 1مع الفتح اإلسالمي " الشعبية ظهرت يف اجلزائر 

 وزلمد بلخًن زلمد بن قيطون ولو قصيدة تقول;

 عزوين يا مالح             ** يف رايس لبنات

 سكنت حتتت اللحود      ** ناري مقديـــــــــــــا 

 ر            ** بيا ما بيـــــــــــــــــايا خي أنا ضري

 

 

 

 

                                                           
1
 م3116ماي  36-35الشعر الريفي، ادللتقى الوطين حول شعر زلمد الريفي شًنة، عباس بن حيي، مكونات ادلديح الديين يف   
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 رواد الشعر الجزائري المعاصر: -2

 لعل شعر رواد ولكل بلد شعراء بارزون، وكل عصر ينتج شعراء ففي اجلزائر شعراء كثًنون نذكر منها; 

عز  –زلمد زيتلي  –يوسف وغليسي  –زلمد األخضر السائحي  –عبد اهلل الرييب  –" أبا القاسم سعد اهلل  

زلمد العيد أل خليفة ولكل منهم قصائد شعرية كثًنة ودواوين رائعة سلتلفة ادلواضيع تتماشى مع  –الدين ادليهويب 

 1وديوان تغريبة جعفر الطيار ...."  صفصافة روح  العصر واحلداثة فيوسف وغليسي لو ديوان " أوجاع ال

سف وغليسي بقصيدتو " فجيعة اللقاء " ادلضمنة يف ديوانو أوجاع ولنا منوذج من قصيدة ادلعاصرة الشاعر يو  -

 صفصافة يف مواسم اإلعصار.

 قريبٌن يف البعد كنا 

 بعيدين يف القرب صرنا ؟ 

 دلاذا ؟ .. دلاذا؟

 دلاذا كصفصافتٌن بوادي الرمال التقينا ؟

 دلاذا كصبح وليل ، كموج ورمل، تعانقنا مث التقينا ؟ 

 انتهينا؟دلاذا بدأنا ؟ وكيف 

 دلاذا قبيل الفراق افرتقنا 

 دلاذا ؟ دلاذا؟ ... زلال ....زلال 

 حياصرين لغز ذاك احملال 

 ومن حًنيت;

 يشيب الغراب يذوب احلجر 

                                                           
1
 36زواكرة أحالم، تقنية التكرار يف مدونة تغريبية جعفر الطيار ليوسف وغليسي، ادلرجع السابق، ص   
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 تنوح العنادل ينوح الوتر

 يصبح األنٌن بئر الضجر

 تفيض البحار فيبكي ادلطر 

 وعرافة احلي تقرأ يف كفي ادلرتعش 

 1سطور " القضاء والقدر" 

صلد أن القصيدة تعتمد على احلوار الداخلي وبالتايل يشعر القارئ أن ىناك أكثر من صوت داخل النص  -

 الشعري إذ دتيزت بإنسابية شعرية متفردة .

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 
                                                           

1
 37زواكرة أحالم، تقنية التكرار يف مدونة تغريبية جعفر الطيار ليوسف وغليسي، ادلرجع السابق، ص   
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 خصائص الشعر الجزائري المعاصر -3

 اللغة الشعري:  -أ

إىل نصوص شعرية منسقة، بإستخدامو اللغة  كلمات خيرجها الشاعر بواسطة إبداعو الفينالشعر عبارة عن رلموعة  

 واحلفاظ على قوانينها أثناء إستعماذلا .

" فاللغة يف الشعر ذلا شأن أخر، كما يعتربىا الشعراء اللسان ادلعرب والوسيلة الناقلة إلبداعاهتم الفنية إىل ادلتلقي 

و كيانو ولو شخصيتو وليس أداة تعبًنية حيث العديد من الشعراء أداة تعبًن يف كل عمل فين، إال أهنا كائن حي ل

جامدة، ألهنا من خالل وصفها للحياة اإلجتماعية تربز وجودىا وتطورىا، حتمل احلياة وجتعلها تستمر بصورة ما، 

 1فلوال الكتابة ال إنتهى الشعراء.

 الصورة الشعرية: -ب

الشعرية اليت تعد مبثابة الشكل أو اذليئة لقد استدعت التحوالت اليت طرأت على القصيدة ادلعاصرة، حضور الصور 

لشيء ما يف ذىن الشاعر ويقوم ىذا األخًن بتجسدىا على أرض الواقع، بإستعمالو عبارات وإيقاعات ودالالت 

كن يف أعماقو، وىي أيضا ما ديكن استحضاره يف الذىن من مرئيات أي ما ديكن دتثلو قائما يف ادلكان تربز ما دي

 الفنون التشكيلية.ىو شأن الصورة يف 

 فالشاعر أحيانا ديزج ما ىو خيايل يف ذىنو، بصورة موجودة يف الواقع أي يعطي احلياة ألشياء بتخليها يف أعماقو.

 

 

 

                                                           
1
ماي  19ة لنيل شهادة ادلاسرت ، ختصص حتليل اخلطاب، جامعة ة جعفر الطيار ليوسف وغليسي،مذكر زواكرة أحالم، تقنية التكرار يف مدونة التغريب  

 3128قادلة، سنة  2:56



المعاصر     الجزائري الشعر حول لمحة                                     :المدخل   
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 اإليقاع: -ج

" يتعرب اإليقاع من أىم ادلعايًن اليت تربز اإلبداع ادلتميز ألديب، وىو احلركة اليت ينجذب هبا ادلتلقي أثناء قراءتو 

للقصيدة، حيث حيس بنغم موسيقي يطرب أذنو، وىذا بإستعمال الشاعر متناغمة مرتابطة وأحلانا تؤثر يف القارئ، 

م، والبيت الشعري الصاحل لإلنشاد، مؤلف من وحدات متوالية، فهو فاإليقاع ظاىرة لغوية عامة وثيقة الصلة بالنغ

الكالم وكل تنظيم فن،وكل شاعر عظيم يعطي لقصيدتو يربز ويربط وينشئ تدرجات ويوحي بتوازنات ساعة ينظم 

 .1اإليقاع ادلناسب " 

اصرة منها; التنويع يف نستنتج باختصار اإلصلازات اليت توصلت إليها التحوالت اليت طرأت على القصيدة ادلع -

طول األبيات فال يقدر صر على عدد التفعيالت يف الشطر، ديتد إعداد غًن مألوفة كخمس تفعيالت أو سبع يف 

البيت الواحد من الشعر، استعمال القافية اإلختياري تركها كليا مع حرية تنويع نظام القافية ووضوح الدور 

 اإليقاعي للنرب والتنغيم.

 

 

 

 

 

 

                                                           
1
 36-35زواكرة أحالم، تقنية التكرار يف مدونة تغريبية جعفر الطيار ليوسف وغليسي، ادلرجع السابق، ص   
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 تعريف الشعر الشعبي وإشكالية المصطلح: -1

يعترب الشعر من أوؿ الفنوف العربية اليت عرفها العرب منذ أقدـ العصور، إذ من خاللو ديكن التعرؼ على أحواذلم  

وثقافتهم وتارخيهم، فعملوا على سبييز الشعر على غَته من أجناس القوؿ فميزه خباصية الوزف والقافية إذل أف أصبح 

 الشعر كالـ مقفى وموزوف.

 تكوف من كلمتُت وىي:فالشعر الشعيب بكلمة ت

: " كلمة ترتبط بالتذوؽ واألحاسيس واللغة، واللساف وادلعرفة والثقافة وال يشًتط أف تتوفر فيها كل ىذه * الشعر

العناصر، بل تتباين يف بعض األحياف إال أهنا ذبتمع يف أف الشعر تعبَت عما ىو داخلي من أفكار وتصورات 

 1بو الصدر وتفيض بو ادلشاعر قبل أف ينطق بو اللساف" ىو " ما خيتلج وذلك بإستعماؿ مفردات اللغة فالشعر 

 : كلمة شعب: صفة مشتقة من اإلسم ادلوصوؼ ) شعب ( وربيل إذل مفهومُت سلتلفُت:* الشعبي

 األرض  –األصل  –الدولة  –رلموعة الناس يشًتكوف يف عالمة شلاثلة الدين  -أ

 2الطبقات األخرى بتوافر الزيادة يف الثورة أو ادلعرفة. فريق من األمة ادلعترب من النقيض من -ب

يف نطاؽ الشعب حيث أف األدب الشعيب وسيلة تعبَت عن فكلمة الشعيب جاءت لتخصص كلمة األدب وربصرىا 

 ذات األمة وكياهنا.

ط من الشعر الشعيب ديكن تعريفو أنو: " شكل من أشكاؿ التعبَت يف األدب الشعيب فهو إبداع شعيب شفوي ومن

األمناط الثقافة الشعبية كباقي الفنوف الشعبية األخرى يتضمن األدب الشعيب الشعر والغناء واألحاجي والقصص، 

وادلعتقدات اخلرافية والتقاليد وغَتىا من عناصر الًتاث، حىت أصبح مفهـو األدب الشعيب يضم رلموعة من الفنوف 

                                                           
1
  124، ص 2006، اجلمعية ادلصرية للمأثورات الشعبية، القاىرة، سنة 70ىارل السيسي، الشعر يف الًتاث الشعيب، رللة الفنوف الشعبية، العدد   
2
 04ص، 2006ينظر: رلموعة ادلؤلفُت، ادلورث الشعيب وقضايا الوطن، الرابطة الوالئية للفكر واإلبداع، الوادي، اجلزائر، د.ط،  
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واحلكايات الشعبية ولعل على رأس ىذه الفنوف الشعر الشعيب، القولية مثل األفعاؿ والشعبية واألغاين والنكت 

 1سيما  أف األدب الشعيب ىو أدب شائع يف الطبقات اليت تسمى عادة بشعب أو عامة " 

يتحدث عن طبقة عامة من الشعر حيث يصف الطبقة العامة وىذا إذا فإف األدب الشعيب ىو أدب شفوي  -

 عن طريق تصوير القضايا الشعبية .

وىناؾ تعريف أخر للشعر الشعيب: " شعر رلهوؿ ادلؤلف أحيانا وىو يكوف منتشرا وشائعا بُت الطبقات الشعبية 

على البسيطة وأف يكوف معربا عن مشاغل ومهـو وأماؿ ىذه الطبقة، كما جيب أف يكوف موجها إليهم ومعتمدا 

 2 لغتهم متضمنا إلىتمامهم ومشاكلهم ولكل منطقة وتسميتها اخلاصة. "

فمهما اختلفت التعريفات ألدب الشعيب فإهنا تتفق على شيء واحد وىو شعر حيكي طبقة بسيطة من اجملتمع  

 وىي الطبقة العامة من الناس حيكي على قضاياىم ومشاكلهم ومهومهم ويكوف ىذا بلغتهم 

 إشكالية المصطلح:

أخر، فالبعض يسميها الشعر الشعيب وأخر تصادفنا أشعار نفسها ولكن تسمياهتا زبتلف من باحث أو دارس إذل 

الشعر ادللحوف بينما طرؼ أخر ىي عنده شعر نبطي أو شعر عامي، وإف كانت ىذه األشعار من شكل واحد 

وقد يكوف ذلا مضموف واحد ولكن التسميات أصاهبا ذلم احلق يف ذلك، وينسبوف ىذه األشعار إذل اللغة أو 

 النص أو اللحن ادلوسيقي. ادلصدر أو ادلكاف الذي قيل فيو ىذا

وكل اصطالحات الشعر الشعيب العامي وادللحوف والنبطي وحىت البدوي ما ىي إال اصطالحات إقليمية غَت 

 .مستقرة يف العربية، إذا زبتلف ىذه ادلفاىيم أو ىذه اإلصطالحات من ادلغرب إذل اجلزيرة العربية 

                                                           
1
 125ىارل السيسي، الشعر يف الًتاث الشعيب، ادلرجع السابق، ص   

2
 196، ص 1989، 1سالـ رفعت، حبث عن تراث الشعيب،نظرية نقدية منهجية، الغارايب للنشر والتوزيع، بَتوت، ط  
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 إف الشعر الشعيب مصطلح لو عدة تسميات منها:

 الشعر الملحون: -أ

" شاع مصطلح الشعر ادللحوف يف بلداف ادلغرب العريب، وخاصة ليبيا وتونس واجلزائر، وىذا راجع إذل اذلجرة 

األندلسية اليت أثرت يف الشعر الشعيب عن طريق األزجاؿ اليت تنضم ىي األخرى باللهجة العامي، ودوف مراعاة 

ذي ربدثو ادلوشحات واألزجاؿ كاف بلغة مستعجمة زبتلف عن لغة الوالصرفية، فالشعر احلضري  النحويةالقواعد 

الشعر البدوي الذي تطفي عليو اللهجة العامية ادلمزوجة بًتاكيب عربية أصال، والزجل والشعر ادللحوف أثريا 

خصوصيات الشعر الشعيب احمللي اجلزائري بشكل عاـ، ويف الشعر ادللحوف يقوؿ ادلزروقي: إف الشعر ادللحوف 

ذي نريد أف نتكلم عنو اليـو فهو أىم من الشعر الشعيب، إذ يشمل كل شعر منظـو بالعامية سواء كاف معروؼ ال

ملكا لو، أو كاف من شعر اخلواص، وعليو فوصف الشعر  ادلؤلف أو اجملهوؿ وسواء دخل يف حياة الشعب فأصبح

نطق بكالـ عامي أو بلغة عامية غَت بادلادوف أوذل من وصفو بالعامي، فهو من حلن يلحن يف كالمو أي أنو 

 1معربة" .

 الزجل: -ب

واحلاضر ىم شعيب ومن ىذه لقد ضبلت الفنوف الشعبية القولية وغَتىا من خالؿ حامليها ورثتهما يف ادلاضي 

الفنوف القولية الزجل وكل ما يعرؼ عن الزجل ىو أنو نظم كالـ للعواـ على اإلرتفاع وأشكالو عديدة ال تعد، وىو 

شعر بلساف اجلمهور يصور العواطف وادلعاين اليت سبر بادلخيلة بريشة اللساف على نسج الكلمات العامية ادلنتقاة 

وسيقية شجية، ويعلل بعض الباحثُت يف األدب الشعيب عودة الشعر ادللحوف من وإرسلها صبال ذات نربات م

جديد يف كل من ادلغرب األقصى واجلزائر على وجو اخلصوص بسبب اذلجرة األندلسية اليت أثرت يف الشعر 

                                                           
1
 45، ص1967، 1ي، األدب الشعيب، الدار التونسية للنشر والتوزيع، تونس، طزلمد ادلرزوق  
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صرفية، الشعيب عن طريق " األزجاؿ " اليت تنظم ىي األخرى بلهجة العامية، ودوف مراعاة القواعد النحوية وال

واألزجاؿ تنظم بلغة عامية مستعجمة زبتلف عن لغة الشعر البدوي الذي تطغى عليو اللهجة العامية شلزوجة 

 1.غنائيابًتاكيب عربية أصال، والزجل خيتلف عن ادلوشح الذي يعترب نوعا 

انو ومسايرهتا للغة ر نظما من ادلوشح إلمكانية إستعماؿ اللغة العامية ولبساطة أوز شلا ال شك فيو أف الزجل أيس

بُت ادلوشح والزجل ىو أف األوؿ" ادلوشحات " خليط من الفصحى والعامية ويلتـز ببعض القواعد، الشعبية والفرؽ 

أما األزجاؿ فهو شعر عامي زلض ومن ثـو يكوف الشعراء الشعبيُت قد اىتموا بفن الزجل وقلدوه يف نظم القصائد 

 2دوية ." ادلتعددة ادلضامُت منها القصيدة الب

 الشعر النبطي: -ج

نبطي يفتح النوف والباء وكسر الظاء بعدىا ياء مشددة، وىذه التسمية اختلفت حوذلا الدارسوف ونتج عنها ثالثة " 

 أراء وىي:

نسبة إذل وادي يسمى " نبطا " سكنو العرب، وىو بناحية ادلدنية ادلنورة ولكن العرب يقاؿ أنو مسي نبطي  -1

 إذل ساكنيها وليس العكس مثل وادي الدواسر وبالتارل يستبعد ىذا الرأي . عادة تسب األماكن

نسبة إذل جيل قدموا يف بالد فارس من العرب ادلستغربة، ونزلوا بالبطائح بُت العراقيُت يعرفوف باألنباط وىذا  -2

 شعرىم وىذا أمر مستعبد ألف الشعر النبطي ظهر عند العرب وبالبالد العربية. 

استنباط الشعر النبطي من الشعر العريب ومسي بالنبطي ألنو مشتق من الشعر العريب، وىذا الرأي األكثر صوابا  -3

 ألف القبائل العربية، دلا ابتعدت كذلك يف لغتها الفصحى إذا أصبح الشعراء ينظموف أشعارىم بلهجة القبلية.

                                                           
1
 45زلمد ادلرزوقي، األدب الشعيب، ادلرجع السابق، ص   

2
 46زلمد ادلرزوقي، األدب الشعيب، ادلرجع السابق، ص   
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اعر عن اجلماعة ونظم بلهجة قبيلة أشعارىا، وأما يف العصر اجلاىلي فبم حيدث أف سند ش" أما القدمي وبالذات 

يف احلديث فإنو يعم يف عصرنا باجلزيرة العربية شعر نبطي ينظمو الشعراء يف أرجاء اجلزيرة ادلختلفة يف الشماؿ 

  1والشرؽ والغرب واجلنوب، وصبعية بلغة نبطية واحدة ربالف لغات القبائل أوؿ أقل ذلجتها احمللية"

 أموي: شعر وطني أو -د

" يكوف على مستوى الوطن أو األمة كتابة ذبديد ىوية الوطن ويدخل ذاكرة التاريخ، وحيمس أبناء الوطن خلدمة 

وطنهم والتضحية ألجلو، كشعر ىو مَتوس اليوناين يف ملحميت اإللياذة واألودسية وشعر فرجيل اليوناين يف ملحمة 

ذلية وشعر لوثرت الفيلندي يف ملحمة الكاليفاال وغَتىم ....، اإللياذة، وشعر ذانيت اإليطارل يف الكوميديا اإل

 وىذا الشعر يطوؿ وربفظو األجياؿ ادلتعاقبة .

: تولد منو األغنية الشعبية ألنو وليد عواطف الناس مثل غناء احلصادين، الدلعونا، ألعراس .... وىي شعر غنائي

 يرددوهنا يف مسرىم ومرحهم.أشعار سهلة احلفظ لدى اجلماىَت الواسعة من الناس فهم 

وىو شعر خاص بادلناسبات يستطب الكثَت من اجلمهور، ولغتو سعلة كما أنو سهل احلفظ  شعر المناسبات:

 . 2وشعر صبهوره كمي ال ضلوي، وينظم بعفوية عند كل مناسبة ذلا أمهية بُت الناس "

على خصائص مشًتكة بكوهنا تكتب  فمهما اختلفت التسميات وادلصطلحات للشعر الشعيب، إال أهنا ذبتمع

 بالغة العامة وللجمهور بسيط حيمل قضايا ومهـو ومشاكل شعبية .

 

 

 

                                                           
1
 14ـ، ص 1983عبد احلميد حاجيات، اجلواىر احلساف يف نظم أولياء تلمساف ش.و.ت.جزائر،   

2
 15السابق، ص ، ادلرجع عبد احلميد حاجيات، اجلواىر احلساف يف نظم أولياء تلمساف  



 الفصل األول:                                       الشعر الشعبي عند الشاعر بلقاسم حرز اهلل
 

 

15 

 رواد الشعر الشعبي: -2

 1* الشاعر عبد الحفيظ عبد الغفار:

بدايتو يف قرض الشعر يف بداية السبعينات لو حوارل ـ دبدينة بوسعادة، كانت 1948ماي  15الشاعر من مواليد 

شارؾ يف العديد من ادلهرجانات يف داخل الوطن وخارجو، كما ربصل على العديد من اجلوائز قصيدة  150

 منها:

ـ  2003ـ ومهرجاف بتسمسيلت  1982اجلائزة األوذل يف مسابقة الشعر الشعيب باجلزائر العاصمة سنة 

وكـر من طرؼ فخامة ـ، 1987ـ ، كما مثل اجلزائر يف العربية السعودية بالرياض 2004ومهرجاف يف بومرداس 

ـ، وكـر دبناسبة اليـو الوطٍت للفناف بادلكتبة الوطنية 2004رئيس اجلمهورية السيد عبد العزيز بوتفليقة سنة 

 ـ.2007اجلزائرية 

 *  الشاعر بلخيري محفوظ:

زلفوظ بن علي بن قطاؼ بن  قويدر بن بلخَت علي بن عطية بن عبد العزيز بن عبد الرضباف بن طبعة، فإذل 

 بلخَت ينسب لقبو من عرش أوالد طبعة ،أمة ثامري فاطنة بنت النوري بن دقماف من عرش أوالد عبد اهلل.

ـ، وترىب دبسعد والية اجللفة لو العديد من القصائد 1965ولد الشاعر دبنطقة البيات ببلدية دلوؿ يف مارس سنة 

بيت ربت عنواف " فط القلب "اليت  250الرائعة واليت فاقت حدود الوطن وخصوصا مرثيتو اليت ربتوي على 

 تناوذلا الباحثوف والدارسوف برسائلهم يف شهادة الدكتوراه، لو رلموعة شعرية ربت عنواف " زلاور الطلل ".

 

 

 
                                                           

1
 11-07، ص 2007توفيق وماف، يف الشعر الشعيب ادلعاصر، الرابطة الوطنية للشعر الشعيب، للنشر والتوزيع، اجلزائر، د.ط،   
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 * الشاعر نور الدين فراحتيتة:

يدة شارؾ يف ـ دبدينة ادلسيلة يف رصيده أكثر من أربعوف قص1985سبتمرب  19نور الدين فراحتية ادلولود بتاريخ 

العديد من ادلهرجانات الوطنية منها مهرجاف أوزيا بسور الغزالف ومهرجاف مستغازل ومهرجاف الشعر الشعيب 

دبدينة بومرداس واألغنية البدوية باألغواط وملتقى يـو الثقافة العربية الذي نظمتو الرابطة الوطنية لألدب الشعيب 

 1دبهرجاف عُت تادلس والية مستغازل.ـ، حائز على جائزة أصغر شاعر 2007جويلية 

 * الشاعر حرز اهلل لي بد الواحد:

ـ دبدينة سيدي خالد بوالية بسكرة شارؾ يف العديد من ادللتقيات 1955سبتمرب  02ولد الشاعر يف 

وية عبد الرضباف قاسم دبدينة ضلادمة، ومدينة بسكرة مهرجاف الشعر الشعيب واألغنية البدوادلهرجانات منها مهرجاف 

باألغواط، مهرجاف واد سوؼ ورقلة وملتقى تيارت وادلهرجاف الدورل للشعر الشعيب باجلزائر دبناسبة اجلزائر عاصمة 

ـ، حاز الشاعر على اجلائزة الثانية دبهرجاف واد سوؼ واجلائزة األوذل دبهرجاف عيد التمور 2007الثقافة العربية 

 2معركة خلفوف بأوالد جالؿ والية بسكرة.دبدينة بسكرة واجلائزة األوذل دبهرجاف ذكرى 

 * الشاعر رابح صالح:

ـ ببلدية بويرة األحداب دائر حاسي حببح والية اجللفة، أستاذ 1970ولد الشاعر رابح صاحل يف فاتح أكتوبر سنة 

والفكاىية، التعليم ادلتوسط وطالب جامعي اختصاص علم، شاعر شعيب لع العديد من القصائد الوطنية والساخرة 

 شارؾ يف عدة ملتقيات والئية ووطنية، عضو ادلكتب الوالئي للرابطة لألدب الشعيب اجلزائري مكتب والية اجللفة.

 

 

                                                           
1
 17-14توفيق وماف، يف الشعر الشعيب ادلعاصر، ادلرجع السابق، ص   

2
 38-25توفيق وماف، يف الشعر الشعيب ادلعاصر، ادلرجع السابق، ص   
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 * الشاعر قاسم شيخاوي:

الغزرل شاعر شليز بقصائده الغزلية شارؾ يف الشاعر قاسم شيخاوي من مواليد مدينة تيسمسيلت ادلعروؼ بشعره 

 ت الوطنية وحصد العديد من اجلوائز ادلشجعة.العديد من ادلهرجانا

 * الشاعر مسعود طيبي:

ـ بسكيكدة لكن يعود أصلو إذل مدينة امدوكاؿ أين ترىب وتزعزع بُت 1952الشاعر مسعود طييب من مواليد 

ناؿ أصالة الصحراء لو العديد من ادلشاركات يف ادللتقيات الوطنية منها ملتقى األغواظ اجللفة وتسمسيلت، شلا 

 العديد من اجلوائز أخرىا جائزة فنوف وثقافة للشعر الشعيب.

 * الشاعر طاهر رياح:

التكوين، ـ بقرية مغنُت بلدية برج أخريص دائرة سور الغزالف سابقا شاعر عصامي 04/04/1955من مواليد 

  التومي .ينتمي إذل مدرسة شعراء الشعر الشعيب ودلدارس عديدة كالشاعرين قيطوف والعرجاين وسعيداين

شارؾ الشاعر يف عدة ملتقيات زللية ووطنية ودولية أخرىا يف فعاليات جزائر عاصمة الثقافة العربية ولو عدة 

وتقديرية كما أنو عضو يف الرابطة الوطنية لألدب الشعيب مكتب والية البويرة لو سلطوط  تشريفات وجوائز تقيمية

 ربت عنواف تفحات من مغنُت .
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 الشعر الشعبي: مميزات -3

 اللغة:  -أ

" إذا كاف األدب الرمسي يلتـز اللغة الفصيحة، والعامي يلتـز العامية، فصعب ربديد لغة األدب الشعيب، فالعامية 

 زبالف الفصحى يف ثالث رلاالت ىي:

، فاللغة وسيلة هتاعدـ اإلىتماـ باإلعراب، اإلعتماد على األمساء وادلصطلحات احمللية التباين يف القواعد وعدـ ثبا

 يف أيدي الشعب، يستعملها للدفاع عن نفسو، كما ديكن نسبها إذل الشعبية ألهنا لغة قريبة إذل الشعب. 

وادلراد هبا اللهجة الدارجة اليت تزعزع هبا الناس، وىي لغتو اليت عربىا عن أحاسيسو وعواطفو، فعدـ اإلعتناء 

صحى ليس دليال على أهنا لغة بسيطة سطحية، بل استعملها الشعراء بالقواعد واإلعراب اخلاصة باللغة العربية الف

 1زبدـ اجملتمع "بغية التقرب من ناس وفهم كل ما يقاؿ ألف ىذا الشعر وىذه اللغة 

فمن ىنا نستنتج أف الشعر الشعيب يتميز بالغة الدارجة أي العامية اليت ليس ذلا قواعد ضلوية أو صرفية .... ذلك 

أي وسيلة يف أيدي الشعب يستعملها كما جيب أف يدافع عن نفسو ألهنا قريبة منو تفهمو وتعرب  ألهنا لغة رلتمع

 عنو فال تستطيع ضبطها بقواعد ألهنا ليست لغة سهلة كما يضنها البعض.

 الموضوع: -ب

أالمهم " ىناؾ تشابو بُت موضوع اللغة ولغة األدب الشعيب، حبيث أنو مرتبط بالفرد واجملتمع، ألنو يعرب عن 

 2كل قوتو من ىذا اجملتمع فإذا تطور معو فهما متالئماف .وأحاسيسهم ومشاعرىم، فهو يستمد  

                                                           
1
جامعة أوقيقي  يسمينة، رحبي ذىيبة، الغزؿ يف الشعر اجلزائري قصدة ريتاج الشاعر عمر موسي روينو أمنوذجا، مذكرة مقدمة لنيل شاىدة ماسًت ،  

 16ـ ، ص 2015 -2014جباية، 
2
كرة مقدمة لنيل شاىدة ماسًت، ادلرجع أوقيقي  يسمينة، رحبي ذىيبة، الغزؿ يف الشعر اجلزائري قصدة ريتاج الشاعر عمر موسي روينو أمنوذجا، مذ   

 16السابق،  ص
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يعترب األدب الشعيب حقيقة مصورة وفعلية للمجتمع وىذا ألنو خيدـ مواضيع ومشاكل اليت يعاين منها الفرد خاصة 

 ورلتمع عامة حبيث يعرب عن أالمهم وأحاسيسهم.

 الشكل: -ج

شكاؿ األدب الشعيب فهو يًتاوح بُت الشعر والنثر ، ويف بعض األحياف يتخذ شكل القصة الشعرية، " تباينت أ

وتربط أمهية ىذه األشكاؿ الشعبية دبدى استعماذلا، على سبيل ادلثاؿ األمثاؿ اليت نستقيها يف الواقع ادلعاش ومن 

ىذه األشكاؿ الشكل الذي خيدـ أىدافو  اليومية بعكس  األلغاز والقصة.... اخل ، فيختار الشاعر منحياتنا 

 1ومبتغاه.

صلد بأف الشعر الشعيب يتخذ أشكاؿ عديدة مثل القضية الشعرية وإف أكثر أشكاؿ الشعبية انتشارا، ىو ادلثل 

أبيات شعرية قصَتة ذلا نغم موسيقي واليت ربمل معٌت أف الشاعر يكوف قد انتقاىا الذي يأٌب على شكل الشعيب 

 ادلعاش ومن حياتو اليومية فبهذا فإهنا زبدـ.من الواقع 

 المضمون: -د

لقد استمد الشعر الشعيب قوامو ومكانتو، من ادلضموف الذي اكتسب صفة الشعبية، حبيث أنو ديس كل فرد " 

داخل اجملتمع فيؤثر على أحاسيسو إف األدب الشعيب أكثر صدقا يف إعطاء الصورة احلقيقية للمجتمع، وما يدور 

 و بدوف تكلف وال مراوغات، إنطالقا من ىذه السمات ديكن ربديد معلمُت أساسُت الشعبية مها:من حول

 بأف األدب الشعيب يشمل كل الطبقات ادلتعلقة باجملتمع، وهبذا يكوف واسع اإلنتشار والتداوؿ الشفهوي.  -1

يكتسب صفة اخللود التوارث جيل عن جيل ، فهو يتماشى مع كل عصر بنفس احليوية، وىذا ما جعلو  -2

 مع جيل بنفس اإلنفعاؿ والتأثر.مدى الزمن وعلى مر العصور، فهو يلتقي 

                                                           
1
   ،1

دلرجع أوقيقي  يسمينة، رحبي ذىيبة، الغزؿ يف الشعر اجلزائري قصدة ريتاج الشاعر عمر موسي روينو أمنوذجا، مذكرة مقدمة لنيل شاىدة ماسًت، ا  
 17السابق،  ص
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إف الشعر الشعيب شديد اإلرتباط بالعاطفة اإلنسانية، وما داـ اإلنساف شديد اإلرتباط بيئتو الطبيعية    

واإلجتماعية، فإف شعره ال بد أف يأٌب تعبَتا عن ذاتو وعن حياتو وعن بيئتو الطبيعية واإلجتماعية لدى على شعره 

 مثلة يف اإلنساف يف البيئة الطبيعة واإلجتماعية.أف حيمل يف طياتو تلك ادلؤثرات الداخلية واخلارجية ادلت

صادؽ عن تلك احلياة، فلغتو تتطور  بتطور ثقافتهم وأشكالو تتطور بتطور فالشعر بطور احلياة منتجو، ألنو تعبَت 

 1ظروؼ إبداعهم ومضامينو تتطور بتطور حضارهتم".

إلرتباط باجملتمع والبيئة، حيث أنو يتطور فسننتج شلا سبق أف الشعر الشعيب شديد اإلرتباط باإلنساف شديد ا

 خلارجية للفرد انطالقا من بيئتو.اجملتمعات واحلضارات ىذا ألنو حيمل يف موضوعاتو ادلؤثرات الداخلية وا

 خصائص الشعر الشعبي: -4

خيتص الشعر الشعيب دبقومات وخصائص فنية مكنتو من اإلمتداد واالنتشار واإلستحواذ على قلوب اجلماىَت 

الواسعة من ادلتلقُت لو، فهو يقـو على أساس لغوية وفنية جعلتو شكال تعبَتيا قائما بذاتو، بعضها ىي خصائص 

فنية تشًتؾ فيها كل أشكاؿ التعبَت الشعبية، والشعر الشعيب كثر من احلكمة ادلعربة والقوؿ ادلستساغ، إف البحث 

ح عيٍت على كنوز عظيمة متمثلة يف القصائد الشعرية معٍت من فتح عيٍت على كنز من كنوز البحث، مكنٍت من فت

الشعبية،  ومن خالؿ حبثي ىذا استخرجت بعض اخلصائص الفنية اليت سبيز الشعر الشعيب، وديكن تلخصيها فيما 

 يلي:

 اإلبداع الشعبي التقليدي: -أ

وىو نابع من الشعب، الشاعر الشعيب جيد نفسو مقيدا ملتزما " يعرب الشعر الشعيب عن ثقافة الشعب وأمالو 

حيث أنو يدع انطالقا من بيئتو الشعبية، فهو ذبسيد ديثل ثقافات رلموعات من بالطابع القدمي للنصوص، 

 السكاف تتفاوت من حيث األمهية وتذوب فيها الفرديات .
                                                           

1
 367سابق، ص عبد احلميد بورايو، األدب الشعيب اجلزائري، ادلرجع ال  
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اخل النصوص الشعرية واإلقتباسات اليت يلجأ كما أف الذاكرة الشعبية تفحم نفسها يف إيداعاتو من خالؿ تد

إليها الشاعر دوف قصد. وىذا ما يعرؼ بالتناص عند اللغويُت، إذا أكدت جولياكر ستيفا ذلك: " أف صلة النص 

اجلديد بالنص القدمي، تتسم بالتكرار والتوزيع أي صلة ىدـ وبناء وىي أيضا صلة تبدؿ وتغَت يف النصوص، أي 

 1زلدد شبة ملفوظات مأخوذة من نصوص أخرى تتداخل وتتشابك "تناص، ففي خَت نص 

دبعٌت أف النص الشعري يزخر بشبكة من اإلقتباسات، وانفتاح الشاعر على الذاكرة البشرية وفق رلموعة من  -

لُت القوانُت، فالشاعر الشعيب اجلزائري مثال ال زبلو قصائده من النسج على منواؿ القرآف الكرمي أو الشعراء اجلاى

 األخرى كمثل شعيب.مزامنة ذلا، وتوظيف بعض النصوص األدبية   أشعاروحىت 

 التراثية في الموضوع: -ب

" موضوع الشعر الشعيب ىو موضوع عاـ وموضوع خاص، فاألوؿ ديس كل فرد من أفراد األمة والثاين إذا حيس  

مباشر مع الشعب، وتناوؿ ىذه كل فرد بأنو موضوعو الشخصي الذي يهمو وحده وىذا ادلوضوع لو اتصاؿ 

ادلوضوعات ديتاز بالعفوية والتلقائية، ويقصد هبا الفطرية يف ال منطقة السرد والربط بُت األحداث، كما ديتاز 

عكس الشعر الفصيح الذي خيص الطبقة ادلتعلقة ادلثقفة، والشعر  باإلنتشار والتداوؿ ألنو أدب كل طبقات اجملتمع

يساير األجياؿ ادلتعاقبة وتطوراهتا الفكرية واحلياتية، ومن ىنا كانت الشعبية ىي تراثية الشعيب شعر متجدد وحيوي 

 2التداوؿ أي اإلنتشار واخللود اإلنتشار على مستوى األمة، واخللود بالنسبة للزمن من عصر إذل عصر ".

  

  

 
                                                           

1
ـ، 2012دراسة انتوغرافية، مذكرة لنيل درجة ماسًت، جامعة مولود معمري، تيزي وزو ،  -يوسف العاريف، الشعر الشعيب يف منطقة سور الغزالف  

 57ص
2
 58، ادلرجع السابق، ص يوسف العاريف، الشعر الشعيب يف منطقة سور الغزالف  
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ث أف الشاعر تلقائيا جيد نفسو دبعٌت أف الشعر الشعيب يستقي موضوعاتو من الفرد خاصة ومن اجملتمع عامة حي  

 حيكي موضوعات واقعة ادلعاش.

 اللغة واألسلوب: -ج

 ، " اللغة ىي إسم مأخوذ من "لغو " وصبعها " لغي " و " لغات " دبعٌت ىي الكالـ ادلصطلح عليو بُت كل قـو

وىي األصوات اليت تعرب هبا األقواـ ويقاؿ لغوت دبعٌت تكلمت، ولغة الشعر الشعيب ىي لغة عامية ' شعبية ( ذلا 

مار والغزو الثقايف، وأحيانا زبتلف األلفاظ أوؿ من الفصحى وبعضها كلمات أجنبية دخيلة ناذبة عن اإلستع

الشعبية عن الفصحى إال يف النطق فقط، يرى زلمود ذىيب ذلك يف قولو: األدب الشعيب ديتز بلغة معينة من 

الصعب وصفها، ولكنها على وجو القطع ليست عامية، على أساس الًتجيج فصحى راعت السهولة يف إنشائها،  

وخاصة ادللحوف اجلزائري، فهي لغة ساليب القرآف الكرمي  على لغة الشعر الشعيب كما يغلب الطابع الديٍت وأ

وشعبية بسيطة، ذبمع بُت اللفظ العامي والفصيح واألجنيب ومنها يتولد الرمز ألفاظها متداولة بشكل يومي 

رىا وقوة والصورة الفنية واألسلوب ، إذا ىي رلموعة من األلفاظ ذلا خصائص متغَتة يف ادلعٌت حسب مصد

 1معانيها، ولغة الشعر الشعيب ىي لغة دخلها التحريف واإلدغاـ والتحرير واللحن".

دبعٌت أف الشعر الشعيب يوظف مفردات اجلماعة اليت تتحكم ىا يوميا فتأٌب أشعاره أقرب إذل ما يف أذىاهنم من    

 مفاىيم اليت أنتجها عفويتهم وبساطتهم يف العيش وىي مفردات حية متطورة.

 

 

 

 
                                                           

1
  58يوسف العاريف، الشعر الشعيب يف منطقة سور الغزالف، ادلرجع السابق، ص   
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 األلفاظ: -1

" ألفاظ الشعر الشعيب ىي انعكاس صادؽ وواضح للبيئة اليت ينتمي إليها الشاعر بكل مكونتها وأنواعها فالشاعر 

زالة وكثرة البدوي يوظف اخليمة والرمل والفرس واحلضري يوظف البحر والطبيعة يف أشعاره، وىي ألفاظ تتسم باجل

 1الغريب إذا يعٍت بالصناعة اللفظية " 

 الصورة الفنية: -2

البناء الفٍت للقصيدة ىو رلموعة من العينات يوظفها الشاعر بدقة من معٌت وموسيقى وصورة فنية حىت يتم البناء " 

الشعري الذي يعاجل موضوعا ما والصورة الفنية ىي: " أسلوب جيعل الفكرة تظهر بكيفية أكثر مشوال سبنح الشيء 

 2تشكل مع الشيء ادلوصوؼ عالقات التشابو والتقارب."ادلوصوؼ إشعارات من أشياء أخرى 

 الخيال:  -3

" اخلياؿ عنصر من عناصر البناء الشعري الذي يساعد على نقل الثر النفسي من الشاعر غلى ادلتلقي واخلياؿ 

 نوعاف:

 خياؿ نابع أو معرب عن حدث أو ذبربة يضعو الشاعر أماـ وجداف القارئ دوف تصنع أو تعمل. -

خياال منتجا دبعٌت إبداعي قائم على التوسع يف استخداـ الوجداف والبحث عن أثاره يف العبارات واأللفاظ  -

 3واستخداـ الكلمات ذات الذكريات وادلواقف اخلاصة لدى ادلبدع يتلقاىا ادلتقي متأثرا هبا".

ربة وجدانية دوف تصنع، وخياؿ من ذبخياؿ تلقائي فطري ينبع دبعٌت أف عنصر اخلياؿ يف الشعر الشعيب نوعاف    

 إبداعي متصنع يكوف بالبحث عن عبارات وألفاظ خيالية وفق ادلوضوع.

 
                                                           

1
 59يوسف العاريف، الشعر الشعيب يف منطقة سور الغزالنن ادلرجع السابق، ص   

2
 59، ص1985، 1اذباىاتو وخصائصو الفنية، دار الغرب اإلسالمي للنشر والتوزيع، بَتوت، ط –زلمد ناصر، الشعر اجلزائري احلديث   

3
 60، ص1981يوري سوكولوؽ، الفلك وقضاياه التارخيية، خلمي شعراوي ورفيقو، اذليئة ادلصدرية للكتاب للنشر، القاىرة، مصر،   
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 الموسيقى: -4

" يستمد الشعر الشعيب موسيقاه من اىتماـ الشعراء الشعبيُت باأللفاظ من ناحية الرنُت واجلرس، وىو اإلستخداـ 

ادلوسيقي يف النص الشعيب الذي يتجلى كذلك يف تناسب ألجزاء وتوزيع القافية وتواتر احلروؼ ادلتشاهبة الرنُت 

رية،  كما تستلزمو تلك ادلوسيقى من وجود تناس بُت بوصفها دعامة من داعمات السياؽ ادلوسيقي للعبارة الشع

تستلزمو تلك ادلوسيقى من وجود تناسب بُت أجزاء العبارة كما يلعب التكرار الصوٌب صفة أجزاء العبارة، كما 

 1جوىرية ودورا كبَتا يف موسيقى النص الشعري وىذا غَت متاح يف النص الشعري ".

فإف موسيقى الشعر الشعيب ذلا وزف وقافية خاصة ، أي عدـ صالحية البحور اخلليلية للشعر الشعيب، بل اجتهد   

يف وضع عبارات عروضية خاصة بو، مثل النسج دبعٌت عيار ادليزاف ، والقافية يف الشعر ىي  الدراسيُتبعض 

 احلروؼ األخَتة يف البيت.

 الشكل والبنية: -5

الشعبية مع القصيدة اجلاىلية يف الغالب من حيث مقدمتها وخاسبها، تبدأ دبقدمة الطاللية أو  " تتوافق القصيدة 

بيت من احلكمة أو احلمد اهلل والصالة على النيب صلى اهلل عليو وسلم، أما عن شكلها فيبدو عليها تأثرىا 

 عر ادللحوف اجلزائري.بالقصيدة العمودية الفصيحة، ونذكر بعض أشكاذلا مسندين يف ذلك أمثلة عن الش

 المربوع: -أ

 الصالة على بلقاسم  " صاحب أللواو والكاًب " اللي فالبطن تكلم الشفاعة عادت إليو خلضر بن خلوؼ.

 الخماسي: -ب

سهاموا فالقلب غياس )  –رامي قياس  –ما احبس  –شادة يف ليطاج  –تبعو ملالف ما راخس  –تايو مياس 

 زليوبا سطميو (
                                                           

1
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 المشطور: -ج

  1موالنا لعيسى اللغواطي –قبل أف يعلم صلى اهلل عليو وسلم  –واعرب واعجم يا من سبق باإلسم سيد األتراؾ 

 الميت: -د

 خلضر بن خلوؼ يا اهلل وتشي يف ليلة القرب  –باهلل اسألتكا خبَت الورى 

 المشحر: -هــــ 

بالعدالف يا رسوؿ  –يا شفيع اخللق امنهٍت من احلشر واللهيب النَتاف  –بالعدناف  -من ىرب يف حرمك الماف

 اهلل سلكٍت ) خلضر بن خلوؼ ( .

 توظيف المثل الشعبي في الشعر الشعبي: -6

يعترب ادلثل الشعيب عن حكمة أو رأي أو ذبربة أو عربة، ويكوف لو شكلو اخلاص بو يعرب ادلثل الشعيب يف شكلو 

 سهل حىت يتداولو صبهور واسع من ناس.األساسي عن حقيقة مألوفة ضيعت يف أسلوب سلتصر 

 مجهولية المؤلف: –أ 

انت ألخر وىناؾ قصائد قددية تراثية نسبت لشعراء تنسب القصائد إذل قائليها وقد تشتهر القصيدة بقائلها وإف ك

رواة حسبهم أهنم حفظوىا وروىا ويرى بعض الدارسُت، أف أغلب القصائد الشعرية رلهولة ادلؤلف، نظمت بلغة 

 2العامية وتوارثت عرب األجياؿ عن طريق ادلشافهة "

عدـ أو قلة التدوين القصائد، حيث أهنا إذا فإف الشعر الشعيب تطغى عليو خاصة رلهولية ادلؤلف وىذا راجع إذل 

  توارث عرب األجياؿ عن طريق احلفظ فإف الشعر الشعيب لو خصائص ومقومات ميزتو عن غَته من أشعار

 

                                                           
1
 138نبيلة سنجاؽ، الشعر الشعيب بُت اذلوية ونداءات احلداثة، ادلرجع السابق، ص   

2
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 تجليات الشعر الشعبي في قصائد بلقاسم حرز اهلل: -5

ا راجع إذل أعمالو وقصائده يعترب الشاعر الكبَت بلقاسم حرز اهلل من أشهر شعراء الشعيب يف اجلزائر ادلعاصر وىذ

الشعبية الفذة اليت جيدر بنا ضلن كا دارسُت اإلىتاـ بقصائده وأعمالو اليت تعاين من إمهاؿ، حيث ولد ىذا األخَت 

سيدي خالد بالد الشعر والشعراء وىو ينتمي إذل عرس والد حركات الذي يشكل أعراش أوالد رضبة وأوالد 

يلة ( ، والشاعر الفارس الشيخ بلقاسم حرز اهلل كاف ديثل ىذه اخلصاؿ يف أروع ساسي وأوالد رابح  ) بوالية ادلس

 صورىا، ومن أشهر قصائده نذكر:

 قصيدة عودة

 اين ػػػػػػزين السحنة رمي يف الصحرا ف                         " فكرين لغزاؿ شق ادلهموده  

 ػػػػػػػػػػػارلػػػػػػػػػػػػاسلطط تثنيو حيػػػػػػلى يف بػػػػػػ     راد الوىدة                    ػػػػػػػػػعليو شيا حسراه 

 ارل ػػػػػػػػودة                            يا رايس لبنات زيدي من حػػػػػػػػػفكرين يف زينة اخلاطر ع

 ارل ػػػػػػػػوده                          الذىب ادلطبوع يف السومة غػػػػبنت أىل الكـر ناس اجل

  ػػػػػػػػػػارل ػػػػػػػػػن رايس لبنات ومساىا عودة                         قلت كالـ ايليق بالرمي الغػػػػػع

 ارل ػػػػمثلك لبة يف اخلنق بن صيوده                         ومن يقدر ريصفاؾ يف الرب الع

 ارلػػػػػػػػفوؽ األععاـر بنت الطَت ديكن يف سدة                        وعلى راس الكاؼ 

 ليػػػػوالنا العاػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػترىب بالنظرة على من يتعدى                        زلروسة بإسرار م

 ارل ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػضللة فوؽ احليط تاقت، مقدودة                      باخلضره وجريدىا يف األع

 ي ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػدقلة نور الفايزة سومك غال             دربات العرجوف كي عمل الشهده      

 يػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػريب راه اعطاؾ من سر والنجدة                     فزٌب عن لبنات لوؿ والتال



 الفصل األول:                                       الشعر الشعبي عند الشاعر بلقاسم حرز اهلل
 

 

27 

 الرل ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػي  النجدة             يا تفاحة يف غصها بعػػػػيا عز احلَتاف  يا حام

 وارل ػػػػػػادخلي يف الشوؾ طبعك يا وردة           ومن يقدر ينجنيك شوكك مت

 1ارل " ػػػػػػػػػومن يقدر يصفاؾ يا الزين الغ           ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػدى   ىذايا ميتاؿ اليت يتع

يف كامل الوطن العريب، صلده يف ادلغرب إسم علم نسوي شائع ومنتشر ربمل القصيدة عدة دالالت منها عودة 

 العريب كما صلده يف اليمن.

يف فتاة تدعى قصيدة الوالعودة يف لغة العامية اجلزائرية ىي الفرس وانطالقا من ىذا الطباؽ اللطيف نظم الشاعر 

 هبذا اإلسم .

اليت تدؿ على اجلود والكـر أي أف الشاعر دل يصرح بإسم احملبوبة ورمز ذلا بإسم العودة تلك الفرس اجلميلة 

 واجلماؿ وفروسية.
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 قصيدة رثاء الحسن بن الحاج

 " يـو السبت جواب جانا وقريناه            اموافق تسعة عشر وافانػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػي 

 حيكيلي بسَت اللي قصدي يهػػػػواه            فرح قليب يف احملاين نسانػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػي 

 فارقٍت والدا الذكريات معػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػاه            خالين مشغوؿ يف اذلم الغانػػػػي 

 كاف رفيقي فالصباح وزيده مساه            يا ريتو ما كاف ىاكذ نسانػػػػػػػػػي 

 ػػييا حسراه على زماف انع دينػػػػػػػػػػػاه            هنوى فنو يف الكالـ ويهوانػػػػػػػػ

 عشنا دىر طويل عمري ما ننساه          اربيع الشباب بالورد ألوانػػػػػػػػػػػػػػػػػػي

 حرؼ احلا والسُت نوف يتم امساه          ولد احلاج اقريب خربو يصفانػػػي 

 حيكيلي اذا كاف فٍت ذا يرضػػػػػػػػػػػػػػػػاه         يا بشرى جواب منو يصفانػػػػػػػػػػػػػي 

 حيينا ريب ونتالقا ومعػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػاه          يا رب ندعيك فرج يا غالػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػي 

 1اصبع بُت اثنُت يا عظيم اجلػػػػاه           جباه الرسوؿ واصحابو ثانػػػػػػػػػػػػٍت "

ريب صاحبو احلسن بن اجلاج من أعز أصدقاءه، ويكوف من يف ىذه القصيدة صلد أف الشاعر بلقاسم حرز اهلل ي -

بُت الذين آووه وعاجلوه واعتنوا بو بعد خروجو من السجن يف فرنسا، حيث تأثر الشاعر لوفاة صديقو وكتب عنو 

 ىذه القصيدة اليت راحا فيها يصف عن خرب وفاة صديقو.

 اف أوالد نايل.من رثاء يف قصيدة احلسن بن حاج إذل قصيدة يف ادلدح ربت عنو 
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 قصيدة أوالد نايل

 ػػػػػم ػػػػػػػػفكرين يف ناس قليب يرضاىػػ   رات        ػػػػػػ" يا قصاب أضلملك تعمل ج

 م ػػػػػػكي نتفكر خاطري راح معاى       ػػات    ػػػػػػػػػػقليب سوس مات اوداوه نعمػػػػػػػ

 اىم أألتل معروؼ مسيف الصحرا وا    أىل اجلودة والكـر ناس احلصالت      

 عرش اجلودة والكـر رل تصفاىم  ات         ػػػػػػػػػػػػػأوالد نايل خاوٌب أىل الشيع

 ادلشوي لضيافهم نصبوا خيمػػػػػػػػػػات          وانتشرت حلبار من يسمع جاىم

 كرامُت الضيف من بكري سادات          سياسة وخلػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػوؽ للي ساماىم

 اجللفة قدمي من عصر الياياف      بلحرش فرساف بعد وخالىػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػم حكم

 ناس القمنة والوفا وادلعروفػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػات         قبل ليهم يف الصحاري تلقاىػػػػػػػػػػػػػم 

 وادلخالف شلضاىػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػمتلقى اللبة يف اخلنق بُت الثعػػػػػػػػػػػػػػػباف    النظرة ترىب 

  تلقى الطاوس واحلجل شبة بيػػػػػػػػػات      أرياـ ادلرتـو ترعا حبذاىػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػم

 فاىػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػمتلقي الفرساف مع ادلخاض والعودات     وسروج احمليود فكريا 

  1الربنوس الوبري والعقايف من كرات      اخليط أزغم الربدية واتاىػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػم " 

نطقة صلد الشاعر يف ىذه القصيدة ديدح أوالد نايل ىم أبناء زلمد بن عبد اهلل ادلدعو سيدي نايل الذي قدـ إذل ادل
بعد سقوط األندلس واستقر يف بداية األمر يف لصحراء الواقعة بُت سيدي عيسى واجللفة وأوالد جالؿ ليتخذ فيما 

 بعد مدينة اجللفة كشبو عاصمة لقيبيلتو.

وخيلط كثَت من النسابة بُت أوالد نايل والنوائل وىم قبائل أخرى ذكرىا ابن خلدوف يف ادلقدمة، وليس ذلم أية 
 ليو أصل الشاعر.‘ناء سيدي نايل الذي ينتمي عالقة بأب

                                                           
1
 164-163العريب حرز اهلل، حياة وأعماؿ الشاعر بلقاسم حرز اهلل، ادلرجع السابق، ص   
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 قصيدة موت الرئيس محمد بوضياف

 صديت من دار الدنيا          سلدوع باألماف جاروا عديانك" يا راحل 

 موت الغدرة سُت متقـو العديػػػػػػػػػا           يا فارس األياـ تلقى مقامػػػػػػػػك 

 يف اجلنة واحلوروا  هنار اقويػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػا            يف الفردوس يكوف ٍب مقامػػػػك 

 1يا فارس األبطاؿ ضدا لعػػػػػػػػػديػػػػا            موتك غمض ما عرفنا عديانك" 

اصة منهم مصطفى إذا يف ىذه القصيدة  كاف الشاعر بلقاسم حرز اهلل متعلقا بالزعماء التارخييُت للجزائر وخ -
يم بن بولعيد وزلمد بوضياؼ وديدوش مراد والعريب بن مهيدي ورابح بيطاط وكرمي بلقاسم الذين كانوا نواة تنظ

الكفاح ادلسلح، فكانت قيادة اجلزائر وىي أوج الشر غدرت بالرئيس بالطريقة اليت استاء منها اجلزائريوف ادلخلصوف 
 2أبناء الوطن الواحد فقاؿ يف تلك ادلناسبة ىذه القصيدة. والكراىية بُتلوطنهم النابذوف للعنف 

فإنطالقا من ىذه القصائد والنماذج الشعبية صلد أف قصائد الشاعر بلقاسم حرز اهلل غنية يف موضوعاهتا  -
ومضامينها وأعراضها حيث أننا صلد أف قصائده تنوعت أغراضها من رثاء ومدح وىجاء ..... اخل فإف ىذا الرجل 

لألدب الشعري والشعر الشعيب اجلزائري خاصة الكثَت وأعمالو ذات اجلودة الفنية تتحدث عنو مات وترؾ أضاؼ 
 لنا ىذه األعماؿ اليت تستحق الدراسة.

                                                           
1
 171اهلل، ادلرجع السابق، ص العريب حرز اهلل، حياة وأعماؿ الشاعر بلقاسم حرز   
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 ترجمة المؤلف:  -1

أو دراستو ىو الكاتب " اؼبؤلف " واليت  قراءتولعل من أوائل األشياء اليت تلفت انتبهنا يف أي كتاب نريد           

تنسب إليو ألفكار واؼبقاربات من خالؿ العنواف بل من خالؿ الكتاب، وإف كلو ، لذا وجب علينا اإلحاطة 

 ، الكاتب ىو العريب حرز اهللاهللبتعريف موجز حوؿ الكاتب، وإف يف كتاب: حياة وأعماؿ الشاعر بلقاسم حرز 

 لمحة عن حياة الكاتب العربي حرز اهلل :  -

" ؿبمد العريب حرز اهلل، أستاذ يف اللغة العربية متقاعد، مهتم بالرتاث صدرت لو العديد من اؼبؤلفات، كما أنو   

وبلم دبشاريع طموحو، كما وبلم بأف يتحوؿ مسقط رأسو سيدي خالد بسكرة، إىل شغوؼ بعامل اإللكرتونات 

كل كنوزىا اليت ال تزاؿ قيد اإلنباؿ ....حرز اهلل يكتب بالعربية والفرنسية وال مكاف عنده إال   ؿبطة ثقافية تعرض

 أو العمل يف إطار رظبي يقيده.إلبداع بعيدا عن اؼبناسباتية 

 كيف نشأت شخصية الباحث الكاتب  -

بٌن دفيت الكتاب وارتبطت  ما كاف يشغلو ىو كانت بداياتو باؼبطالعة، فلم يكن يقرأ العنواف وال صاحب الكتاب 

سنة إذا عندما كاف يف اػبامسة إبتدائي  15، حيث كاف عمره 1965بالقراءة باللغتٌن العربية والفرنسية منذ سنة 

إعجاب أستاذه وؿباولتو اؼبوالية كانت قصة بعنواف " بيت  القىتصفحات حيث  10كتب قصة بسيطة يف 

 السعادة " باللغة الفرنسية وتأثر فيها دبولود فرعوف جاءت بعدىا مرحلة اؼبطالعة الواعية.

قرأ لطو حسٌن وتوفيق اغبكيم، والعقاد وفيكتور ىيغو وشتولداؿ ززوال وغًنىم ....إضافة إىل قراءتو لكل من إبن 

 1شوبنها وباسكاؿ وغًنىم ..."رشد والغزايل و 

ما نالحظو يف نشأة شخصيتو ومساره الدراسي أف شخصيتو عصامية دبعىن كوف نفسو بنفسو عن طريق القراءة  -

 للعديد من الكتاب واألدباء من أشعر الكتاب يف الوطن العريب والوطن الغريب أيضا. 

                                                           
1
 1، ص2007-11-18العمل اإلبداعي اغبر سبيل إىل التميز مقالة . نشر يـو اؼبساء" "   
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اص اإللكرتونيك لتنمية معارفو يف الفزياء، كاف ذلك " واألربعٌن من عمره ربع إىل الدروس باؼبراسلة يف اختص -

 مع أورالؾ بفرنسا وسونيالؾ بسيدي بلعباس وأيباد بعنابة، ولديو ـبطوطات.

من خالؿ روايتٌن، حيث أنو ألوؿ مرة إكتشف لنا أنو توصل إىل  2000وعاد إىل الكتابة األدبية يف سنة 

ت الطبع. ولديو إىتماـ باؼبخطوطات القديبة يف شى حبر يف الشعر الفرنسي وكلها أعماؿ رب 11إكتشاؼ 

، منها اػباصة بالفقو اؼبالكي والقرآف الكرمي، وـبطوطات أجنبية تعود إىل   ـ.1900العلـو

احتضاف مشاريعي وىذا ال يعين أنو منطوي، بل  إىتم فقط بالكتابة واؼبطالعة فال يوجد بإعتقاده صبعيات يبكنها

مع غًنه حيث قاؿ كبن نعاين فقرا على مستوى اؽبياكل كما توجد دور تاـ للتعاوف  بالعكس إنو على استعداد

 1للشباب غًن مؤىلة إلحتضاف كل الطاقات والكفاءات. " 

 اهلل:  حرزبعض أعمال الكاتب محمد العربي  -

مكتوبة صفحات بعنواف " مغامرات "، " بيت السعادة " قصة  10أوؿ عمل أديب كاف مع قصتو البسيطة من  -

 باللغة العربية والفرنسية.

وىو  2000صفحة ، ًب إقبازه سنة  183واإللكرتونيك يف طوطاف: األوؿ بعنواف أجبديات يف الكهرباء ـب -

مدعـو برسومات زبطيطية وبنات سبثيلية ودواؿ من اغبجم اؼبتوسط، وثاين ـبطوط ىو موسوعة إلكرتونية كبًنة 

 خطوطاف ينتظراف من يتبنانبا .. علما أهنما موجهاف عبمهور الطالب.صفحة، وال يزاؿ اؼب 150اغبجم من 

 اؼباء والعسل رواييت وىي ربت الطبع بوزارة الثقافة. -

 كتاب بعنواف: " النشر والشعر يف األدب الفرنسي " وىو كتاب يتناوؿ دراسة أدبية وكلها أعماؿ ربت الطبع.  -

 ص ( 285عهد اإلحتالؿ  ) كتاب الظاىرة الثقافية يف سيدي خالد يف  -

 كتاب عن " ترصبة لقصيدة حيزرية " مع ملخص يتناوؿ حياهتا باللغة الفرنسية.  -

                                                           
1
 02العمل اإلبداعي اغبر سبيل إىل التميز، اؼبرجع السابق، ص –اؼبساء  
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 كتاب " حياة وأعماؿ الشاعر بالقاسم حرز اهلل " الذي طبعت لو الرابطة األدب الشعيب   -

كتاب يتناوؿ قصصا فلسفية بسيطة بأسلوب خاؿ من التعقيد لدفع القارئ اؼببتدئ إىل تذوؽ صباليات األدب   -

 فيلسوؼ وثورة اؼبادة. –الكاتب  –العامل  –منها قصة أكل اللحـو 

شارؾ يف األسبوع الثقايف لبسكرة ضمن فعاليات اعبزائر عاصمة الثقافة حيث أف اؼبشاركة كانت إهبابية  -

 1تقطبت أىل الثقافة، وكاف أسبوعا من أقبح األسابيع لتنوع نشاطاتو " اس

عاش الكاتب العريب حرز اهلل يف منطقة سيدي خالد ببسكرة تتكوف عصاميا الشخصية أي اعتمد على نفسو، 

ب يف اللغة العربية لو األعماؿ عديدة األدبية ورويات وقصص حى يف عامل اإللكرتونات، وفبا يصعمل أستاذا 

 ىذا اؼببحث أنين مل أستطع معرفة تاريخ ميالده.

 :ترجمة المؤلف -2

 دراسة خارجية للكتاب: حياة وأعمال الشاعر بلقاسم حرز اهلل

 بلقاسم حرز اهلل  العنواف: حياة وأعماؿ الشاعر -

 حياة: ىي الفرتة اليت يعيشها اإلنساف منذ والدتو إىل وفاتو -

 افنساف بعد وفاتو سواء أعماؿ علمية أو أدبيةأعماؿ: ىي أثار اليت يرتكها  -

الشاعر: وىو اإلنساف الذي يقـو بإنتاج الشعر دبعىن تكوف لو العديد من القصائد يف رصيده حى يلقب  -

 شاعر.

 بلقاسم حرز اهلل: ىو الشخصية اؼبدروسة يف الكتاب. -

 صفحة 188يتكوف الكتاب من  -

 cm 22طوؿ الكتاب:  -
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  cm 15,5عرض الكتاب:  -

  cm 1ظبك الكتاب:  -

  cm 7502اغبجم الكتاب:  -

 نوع الورؽ: أبيض خفيف  -

 الكتاب متوسط يعين ليس بالكبًن أو الصغًن جدا  -

 دار النشر: منشورات الرابطة الوطنية لألدب الشعيب  -

 ـ2008تاريخ النشر:  -

 طبعة: واحدة  -

بين بارز يف العنواف ٍب أخر الكتاب شريط أبيض مكتوب  لوفلوف الكتاب: وبتوي على لوف البين خافت ٍب  -

 عليو دار النشر.

 اللوف األبيض: يرمز كما ىو شائع إىل سالـ واألماف وحياة  -

اللوف البين: يرمز اللوف البين كما يصفو الكثًنوف لونا حقيقيا ومستقرا سباما كاستقرار باطن األرض . من منظور  -

دعم مع وجود شعور قوي بالواجب واؼبسؤولية واإللتزاـ .... اإلستقرار يعطي النيب علم النفس، كما يدؿ على ال

 لكثًن من الناس، ذلك كوف باطن األرض لونو بنيا. واالطمئنافشعورا بالراحة 

وبتوي على أية تعقيد من حيث الكتاب ألف رموزه وألوانو واضحة فإف اللوف البين اػبافت  الكتاب البسيط ال  -

 وطنيةالشاعر يرمز إىل مدى  بقسمتراب الصحراء الذىيب يرمز إىل األرض أما البين بارز مكتوب  يرمز إىل

 واألبيض يرمز إىل الصحراء السالـ.
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 سبب تأليف الكتاب: -3

ما استنجت من خالؿ قرأتيت للكتاب عدة مرات أف سبب تأليف الكاتب العريب حرز اهلل لكتابو ىو أف          

إليها وسبثال ىذا يف قوؿ الكاتب  " أعرتؼ بأنو ليس من السهل شخصية الشاعر بلقاسم حرز اهلل تلـز اإللتفات 

ش عمره زاىدا يف أمور الدنيا عازفا عن اػبوض يف تفاصيل سًنة رجل عظيم مثل اغباج بلقاسم حرز اهلل الذي عا

 غرورىا .... 

، فإف  1وجد اؼبرحـو نفسو خالؽبا ؾبربا على العطاء حريصا على أداء الواجب حسب ما تقضيو كل مرحلة "

تستوجب على كل دارس. وسبب أخر دفع الكاتب لكتابة ىذا اغبديث عن ىذا الرجل العظيم ودراستو أدبو 

الكتاب ىو أف اؼبوروث الشعيب ال ىبطى إىتماـ الدارسٌن خاصة يف مناطق اليت تعاين التهميش يف اؼبناطق مثل 

يقوؿ: " وأفتح قوسا ألشًن الصحراء. بإضافة إال أف العديد من أعماؿ شاعرنا بلقاسم حرز اهلل مل تدوف حيث 

 2اؼبرحـو بلقاسم حرز اهلل كاف يغفل يف بعض األحياف عن تدوين قصائده رغم حرصو على التأريخ " إىل أف

 من ىنا قبد أف عدـ التدوين كاف سببا يف تأليف من أجل عدـ ضياع اؼبزيد.

 

 

 

 

 

 

                                                           
1
  7ق، صبعر بلقاسم حرز اهلل، اؼبرجع الساحياة وأعماؿ الشا –العريب حرز اهلل   

2
 7ق، صبحرز اهلل، اؼبرجع الساعر بلقاسم حياة وأعماؿ الشا –العريب حرز اهلل   



بطاقة فنية للكتاب                                                                   الفصل الثاني   

 

 

37 

 ملخص محتوى الكتاب: -4

حبثو طيلة فرتة كتابة حيث قسم خوض غمار إعتمد الكاتب ؿبمد العريب حرز اهلل خطة فبنهجة لتسهيل           

، الباب الثاين النهضة  حبثو إىل ثالثة أبواب لتسهيل تناولو من طرؼ القارئ الباب األوؿ ترصبة ـبتصرة غبياة اؼبرحـو

 األدبية يف عصر الشاعر أما الباب الثالث اػبصائص العامة لشعره.

يف بلقاسم * الباب األوؿ ترصبة ـبتصرة غبياة اؼبرحـو تناوؿ فيو أراء بعض األدباء اعبزائريٌن مثل ؿبمد سعيدي 

، عندما تسلمت مهامي كمحافظ غبزب 1984حرز اهلل حيث يقوؿ " كانت صليت بالشاعر الفارس يف ربيع 

بشاعرنا الفارس ينشد ؾبموعة من اإلؽبي فإذا جبهة التحرير الوطين ... فينما يف نشوة السًن وكبن نتأمل اإلبداع 

يقوؿ: " عن الشاعر اؼبرحـو بلقاسم حرز اهلل وأيضا أي الكاتب الدكتور أضبد أمٌن  1روائع الشعر اؼبلحوف ...."

تكفل قبلو ؿبمد العريب برتصبة وافية غبياتو وجبمع ديوانو  واعتقد أنو من اؼبؤسف اإلكتفاء بطبع الديواف دوف 

 2واحات اعبزائر شعرا ..."  لو بتفاصيل حياة رجل مألالتقدمي 

ـ إذ أف كل 1928ٍب ذكر يف ىذا الباب تاريخ ولدتو حيث يقوؿ: " يكوف الشاعر بلقاسم حرز اهلل قد ولد سنة 

القرائن تدؿ على ذلك ولقد شهد النور دبدينة سيدي خالد مدينة الشعراء كما ظباىا الشيخ ؿبمد البشًن 

بعض شعر الشيخ بن يوسف والشيخ السماٌب بن قيطوف على سبيل اػبصوص. ووصف ي حفظ اإلبراىيمي الذ

الشيخ بن يوسف عميد شعراء البلدة بأنو من أكرب شعراء عصره .... وبعد اؼبرحـو بلقاسم حرز اهلل حلقة من 

 .3اغبلقات اؼبمتدة من الشعر العريب القدمي عرب عصوره اؼبختلفة "

                                                           
1
 13رز اهلل، اؼبرجع السابق، ص ححياة وأعماؿ بلقاسم  –العريب حرز اهلل  –ينظر   

 19رز اهلل، اؼبرجع السابق، ص ححياة وأعماؿ بلقاسم  –العريب حرز اهلل  –ينظر   2

3
 20رز اهلل، اؼبرجع السابق، ص حسم حياة وأعماؿ بلقا –العريب حرز اهلل  –ينظر   
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الشاعر كانت متشعبة بالشعر حيث أنو وبفظ الشعر لشعراء من منطقة ، فكانت خل  قبد بأف نشأة          

ملكة يف الشعر منحو اهلل صباال يف الوجو ال تكاد تفارقو اإلبتسامة ، عمل الشيخ بلقاسم حرز اهلل من صنع بده 

 أيب أنو كاف يكتسب من عمل يده كما تقتضيو سنة اغبياة السليمة وشريعة اهلل.

" ويف يـو األحد اػبامس من شهر سبتمرب عاـ ألفٌن وأربعة نعي إىل أسرتو اغباج بلقاسم بن عبد العزيز بن    

بعد أف تعرض يف اليـو السابق أي اليـو الرابع من نفس الشهر إىل حادث مرور مؤمل أفضى يف   بوزيد بن حرز اهلل

 1من والية بسكرة بإقرتاح من وزارة الثقافة ... " النهاية إىل وفاة طبسة من أعضاء الوفد الثقايف اؼبنتدب

ىل إمن والدتو غلى كيفية نشوء شخصيتو  باختصارىذا جاء الباب األوؿ من الكتاب وبكي من حياة الشاعر  -

 وفاتو.

أما الباب الثاين جاءت فيو النقطة األدبية يف عصر الشاعر، حيث يتفق النقاد والباحثوف يف األدب الشعيب على 

اؼبنطقة عرفت هنضة أدبية كبًنة إبتداء من النصف الثاين من القرف التاسع عشر. ولقد تبلورت تلك النهضة أف 

 بصفة خاصة يف الشعر، ذلك اؼبالذ األكثر أمانا الذي ربصنت وراءه األوساط الشعبية للحفاظ على أصالتها.

فأجابين على الفور ودوف ستو الشعرية اؼبدرسة الشعرية: " ولقد سألت شاعر اغباج بلقاسم حرز اهلل من مدر 

انتظار أو تردد: الشيخ السماٌب لكن ورغم تعلقو بالشيخ السماٌب الذي نلمس منحة رقيقة من شعره يف شعر 

اؼبرحـو ...وبإختصار يبكن القوؿ باف الشاعر بلقاسم حرز اهلل يتأث لكل كلمة صبيلة يلتقطها حسب الرىيف 

 2وشاعريتو الفذة ..."  

فإف ذلك الزخم األديب الكبًن الذي سبق عصره قد ترؾ يف نفسو ذلك األثر الطيب الذي أىلو فيما بعد  إذا -

ليصبح شاعرا ومن رواد األدب الشعيب يف عصرنا، وذكر يف ىذا الباب أيضا عصر اغباج بلقاسم اإلجتماعي 

 والسياسي واألديب.
                                                           

1
 92رز اهلل، اؼبرجع السابق، ص ححياة وأعماؿ بلقاسم  –العريب حرز اهلل  –ينظر   

2
 30حياة وأعماؿ بلقاسم جرز اهلل، اؼبرجع السابق، ص  –العريب حرز اهلل  –ينظر   
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 مرحلة تارىبية غاية يف األنبية والتعقيد بالنسبة " كاف عصر اغباج بلقاسم اإلجتماعي والسياسي واألديب يف

حيث يبكننا تقسيم مرحبة حياتو إىل ثالث 1ومن نواحي متعددة إجتماعية وسياسية وأدبية، ؼبستقبل البالد، 

 ؿبطات رئيسية وىي:

 مرحلة النضاؿ السياسي واإلستعداد للثورة -1

 مرحلة الثورة واؽبجرة  -2

 تبعها من ثورة البناء والتشييد ".مرحلة اإلستقالؿ وما  -3

فالرجل يعترب من اعبيل اؼبخضـر الذي عايش اؼبراحل الثالث اؼبذكورة بكل أبعادىا، فعاش اؼبرحلة األوىل  -   

وىو يف ريعات الشباب وساىم يف بناء أحداثها غبماسة اؼبعروفة يف تلك السن، أما اؼبرحلة الثانية اؼبنحصرة يف فرتة 

عرؼ اؽبجرة والسجن والعذاب وعايش اؼبأساة الوطنية ة واليت تعترب أصعب مرحلة يف حياتو حيث الثورة اؼبسلح

لكل مرارة وأمل، ولقد شاءت األقدار أيضا أف يشهد مرحلة اإلستقالؿ وىو يف سن الكهولة، بعد أف ذبرع اغبلو 

 2واؼبر يف اؼبرحلتٌن السابقتٌن 

األدبية واإلجتماعية والسياسية يف عصر الشاعر وكاف ىذا يف مراحل ثالثة، إذا يف الباب الثاين جاء وبمل النهضة 

مرحلة النضاؿ السياسي واإلستعدادا للثورة ومرحلة الثورة واؽبجرة وأخًنا مرحلة اإلستقالؿ وما تتبعها من ثورة وبناء 

 والتشييد.

 

 

 

                                                           
1
 39-38حياة وأعماؿ بلقاسم جرز اهلل، اؼبرجع السابق، ص –العريب حرز اهلل  –ينظر   

2
 51ص رز اهلل، اؼبرجع السابق، حاسم حياة وأعماؿ بلق –اهلل  العريب حرز –ينظر   
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أسلوب: " إف الناقد البارع اؼبتفرس وحى " أما يف الباب الثالث جاء فيو أىم اػبصائص العامة لشعره من لغة و  

اغبسن ليلمساف يف شعر اؼبرحـو بلقاسم حرز اهلل ذلك التناسق اعبميل بٌن الكلمات اؼبستمع اؼبتذوؽ الرىيف 

واألوزاف وبٌن اؼبعاين والقوايف  .... فإف خصائص شعره يبتاز بالقوة واؼبتانة وقلة الصناعة وندرة اإلنتحاؿ مع صبيل 

سن البياف وصبيل البديع والتقيد بصرامة بالوزف وانسجاـ القافية مع التنوع يف اؼبوسيقى واإليقاع ... إذ اللفظ وح

 . النحو على غرار شعراء اؼبنطقة لغة شعره تقرتب من الفصحى إال يف بعض اللحن يف

إذ أف اؼبختصٌن يف علم اللغة يقولوف بفصاحة لغة أىل اعبهة واقرتاهبا من لغة األـ، فإف الشعر اؼبرحـو بلقاسم 

اعبماؿ  ياستهويهابصدؽ العاطفة نظرا لوجداف الشاعر الفياض ولنفسو اؼبرىفة اغبس اليت حرز اهلل يف غالبيتو يبتاز 

فنلحظ فإنو يزخر بالصورة البيانية دومبا تكلف أو إضافة والبديع ونفرتض من القبيح الدميم، باإلضافة إىل البياف 

يف قريضو اإلستعارة والكناية والتشبيو البليغ اجملرد من األداة والتشبيو الكامل األركاف .... الشكل والبنية سبتاز 

لقصر، وذلك قصائد اؼبرحـو بلقاسم حرز اهلل بالتنوع سواء من حيث األوزاف والقوايف أو من حيث الطوؿ وا

حبسب الغرض واؼبوضوع ونفسية الشاعر .... فإف طريقتو يف العمل حيث يبكننا أف نصف قصائد اؼبرحـو اغباج 

 اإلرذباؿبلقاسم باكوليات، فاؼبرحـو كاف يهتم بصقل قصائده قبل أف يسمعها لألخريٌن رغم قدرتو   الفائقة على 

ذبمع كل األغراض اليت عرفها الشعر الفصيح يف القصيدة  الذي ال يلجأ إليو نادرا .... فكانت أغراض شعره

العمودية التقليدية دوف أف يتخلى عن أيب غرض واحد، وتضمن يف ؾبمل ما تضمن الوصف والفخر بالوطن 

والقومية العربية والرثاء والغزؿ واؼبدح وحى اؽبجاء اؼبربر وإف كاف قليال يف شعر اؼبرحـو .. اغبكمة يف شعر بلقاسم 

 ز اهلل، مل ىبل شعر اؼبرحـو بلقاسم من اغبكمة وإف مل يكتبها وؽبا كغرض مستقل مقصود لذاتو.حر 

 

 

 



بطاقة فنية للكتاب                                                                   الفصل الثاني   

 

 

41 

 نلتمس فيها اغبكمة.ونلمس من ىذا األسلوب يف شعر كثًن من الشعراء اؼبتقدمٌن، ولنا مثل مقطع من قصيدة 

 امنتوا راؾ تصبح يف دنيا نادـ وإذا  دار                       ػػػػػػػػػػػػػػػيا خويا ال تامن من الدىر الغ

 مػػػػػػػػػػػػػػػػػػسب روحو قامي الفكرة فاىوب                       ع ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػكم من رايس يف حبر ضي           

    ىبضع للمكتوب ؿبكـو وحاكػػػػػػػػػػػػػػػػػػػم             ار                    ػػػػػػػػػػػػػػػال ربزف من الكاتبة حكم القه           

فإف اغبكمة العارضة يف شعر اؼبرحـو فهي يف معظمها مستقاة من ذبارب اػباصة يف حياتو ... من كثرة القصائد 

ستوى عند الشاعر بلقاسم قبد نبوغ يف شعره فمن العوامل الرئيسية اليت ساعدت اغباج بلقاسم على بلوغ ذلك اؼب

من الشعر الشعيب الذي اشتهر بو ىو ذكاؤه الفطري وميلو اؼببكر لبعض ألواف الفنوف اليت كانت مثًنة حوؿ ؿبيطو 

البسيط واعبمع بٌن حياة اؼبدينة وحياة البادية بإضافة إلىل تأثره بشعراء اؼبنطقة وخاصة بالشيخ السماٌب الذي 

 وبفظ لو كثًنا من القصائد.

اىقة دبسائل فنية ذات أنبية وإطاللة على بعض األعماؿ األدبية ولفنية كمطلعاتو بصفة خاصة اىتمامو من سن اؼبر 

لروايات جرجي زيداف ... معاناتو من الكتب واغبرماف اللذين كانا يعاين منهما شباب اؼبرحلة الذي كاف يعيش يف 

  مرحلة النبوغ.ؾبتمع ؿبافظ .... وكثًن من أسباب اليت سانبت يف وصوؿ الشاعر اؼبرحـو إىل

كانت عالقة الشاعر اغباج بلقاسم حرز اهلل بأىل األدب والفن عالقة وثيقة مع كثًن من رحاالت األدب والثقافة   

 والفن واإلعالـ .

فقد كاف رضبو اهلل يعيش للفن والفن وحده .... حيث يعرتؼ لو الدكتور أضبد األمٌن دبساعدة اغباج بلقاسم لو 

روزلٌن ليلى قريش يف صبع اؼبادة، ويف نفس الفرتة تقريبا تعرؼ اغباج بلقاسم عل الدكتورة  أثناء مهمتو الطويلة

عمر  عندما كانت تبحث يف اؼبنطقة على أثار اؽبالليٌن وما تعلق بيهم، أما الشاعر واألديب الكبًن األستاذ

  الزيارات واجملامالت .....ة صداقة وطيدة وكاف يتبدالف سم حرز اهلل عالقالربناوي فرتبطو بالشاعر بلقا
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ومن بٌن الفنانوف الذين تربطهم عالقة بالشيخ بلقاسم حرز اهلل ىم خليفي أضبد والعباس والشيخ وؿبمد 

 عنقر...اخل

يف ـبتلف النشاطات الثقافية، حيث كاف اؼبرحـو زيادة على تعدد مواىبو الفنية شغوفا لقد كانت مشاركة الشاعر 

صا على اؼبسانبة فيها دائم اإلستعداد للمشاركة، كما كاف للشاعر اؼبرحـو شرؼ مسامرة بالنشاطات الثقافية حري

دبناسبة إجازة خاصة قضاىا ىذا األخًن ببسكرة، وإف من أىم  1988وؾبالسة الرئيس الشاذيل بن جديد سنة 

 اؼبهرجانات واؼبلتقيات الثقافية نذكر العكاظيات الوطنية :

 بأوالد جالؿ. 1985ماي  15إىل  12العكاظية األوىل: من  -1

 بسيدي خالد. 1886أفريل  29إىل  26العكاظية الثانية: من  -2

 بالدوسن. 1987أفريل  17إىل  14العكاظية الثالثة: من  -3

األصيل، ووالية سطيف دائرة كما قبد أف ىناؾ نشاطات خارج الوالية: والية تيارات ملتقى حوؿ اغبصاف العريب 

 1ـ 1995جواف  22إىل  20العلمة، مهرجاف حوؿ خًنية من تنظيم صبعية أفاؽ إلبداع الثقايف من 

الثاين من الكتاب فإنو يضم ؾبموعة من القصائد الشعيب اؼبقسمة حسب األغراض فإف من  " أما اعبزء   -

يا رب  –يا شعب العراؽ  –أطفاؿ اغبجارة  -نوفمرب  –يا وطين نفديك باؼبهجة والدـ   -قصائده رفرؼ بإعالـ 

 قيس . –خالق الدنيا كمل 

كما قبد ىناؾ أصناؼ من القصائد تظم عدد من القصائد حسب األغراض الصنف األوؿ معنوف الوصفيات 

قصيدة  –قصيدة العودة  –قصيدة اؼبقسم  –قصيدة النخلة   –رثاء األطالؿ  –يظم سبعة قصائد منها: الروايب 

يا غبباب اللي نسيتونا مراف أما صنف اؼباطفيات يظم ىو األخر ستة قصائد وىي كالتايل: قصيدة لطفك يا 

                                                           
1
 82-53ص اسم جرز اهلل، اؼبرجع السابق، حياة وأعماؿ بلق –العريب حرز اهلل  –ينظر   
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صيدة  –قصيدة يا سيل عن حاليت ريب يهديك  –وقصيدة خلوين يف حايل مانيش خبًن  –عظيم قليب ضاقت بيو 

 يا قليب وش بيك دامي معذب . قصيدة –سحرتين من جابت الكلمة عين  –يا خويا عينها فيها ماصار 

 أما مصف اؼبرثيات فحمل أربعة قصائد نذكرىا: قصيدة رثاء دضباف، أما يف باب اؼبدح واؽبجاء قبد قصيدتٌن نبا: 

 قصيدة أوالد نايل وقصيدة الشيخ عبد الرضباف .

قصيدة  –ياؼ وىناؾ أيضا قصائد يف اؼبناسبات سبثلت يف شبانية قصائد ىي: قصيدة موت الرئيس ؿبمد بوظ

قصيدة ضايق  –اػباؿ قصيدة رسالة إىل  –قصيدة يا خويا ال تأمن الدىر الغدار  –قصيدة القربيال  –ترحيب 

 قصيدة خوٌب يا غبباب فيا ما هبيًنا " –قصيدة يا رب نشكيك ال غًنؾ حكم  –حايل مادريتش ما بيا 

ألغراض من قصائد يف الوصفيات ويف اؼبرثيات وأيضا إذا فإننا قبد يف قصائد الشاعر بلقاسم حرز اهلل تنوع يف ا -

 1قصائد يف اؼبدح واؽبجاء باإلضافة إىل قصائد اؼبناسبات .

وإمبا يدؿ ىذا على ثراء اؼبخزوف اللغوي وقوة اؼبلكة الشعرية للمرحـو حيث انو شاعر ـبضـر عاش مرحلتٌن ما قبل 

والتعمًن فكاف لو توجهات سياسية وثقافية وأدبية كما أنو شارؾ اإلستقالؿ وما بعد اإلستقالؿ أي مرحلة البناء 

 يف العديد من اؼبلتقيات األدبية ىذا ما جعل رصيده الشعري ثري بقصائد رائعة متنوعة يف األغراض .

 

 

 

 

 

    

                                                           
1
 185-83ص رز اهلل، اؼبرجع السابق، حاسم بلقالشاعر  حياة وأعماؿ  –العريب حرز اهلل  –ينظر   
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 تحليل بعض القصائد: -5

 قصيدة النخلة

 كػػػػػػاحكيلي يا صامدة واش معيب                                     " يا لبلة فوؽ النخل زدٌب بسطا   

 كػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػيا اػبوراىا تا ي  والبقية                                     طا   ػػػػػػربع ميات سنٌن يف ىذا التق

 كػػػػػػيقييت مرتوكة وال من ساؿ علي                                      طا   ػػػػػػػػػػػػػػػػحدبيت وأطواؿ قتك يا مش

 كػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػحاؿ الدنيا ىكذا ؼبا زبفي                                    وطا    ػػػػػػػعليت ال بد ن أفمن بعد 

 كػػػػػػػػحى من لطيار ما عادتش اذبي                                       روطا  ػػػػػػػػػػػػػػػػػػراسك دودو اعبرايد ـب

 كػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػواؼبكتوبة كاتبة بإف اؼبمالي                                        طا  ػػػػػػػػػػػػػػػػػػالبد نفين يا اغبو ولو نب

 كػػػػػػػػقبعلك سافر والزماف اطواؿ علي                                        طا ػػػػػػػػػػػػػػػػػػابقييت للريح عرضة يا فل

 كػػػػػػػػػتػػػػػػجبارة وأجياؿ كانت زبدـ في                                     وطا    ػػػػيا حسراه منٌن كنت مبس

 من بارد ؼبياه يف خوضك سيقسيك                                        طا ػػػػػػػػػػالفالح ظريف عنك ما يب

 كػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػتػواللماـ يكر بصوات اوبيي                                       طاطا ػػػػػواألطيار عليك كانت ح

 كػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػات دور شبة من حوليوحكاي                                       اوالعرسات ذبيك يف وقت الغبط

 كػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػخًنؾ وافر ما ىبيس ميت في                                      حوضك زاىر والسواقي فبروطا   

 كػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػوالبستاف كبًن والظل مغطي                                     وصفوؼ النخيل كانت مسروطا  

 كػػػػػػػػػػػػػػػودوايل أشجار مغروسة حولي                                    طا    ػػػػػػػػػػػػػػػػػاروايح وأزىار وأنت يف ح

 كتػػػػػػػػػػػػػػاحكيلي يا صامدة واش منوي                                      سطا  ػػػػػػيا لبلة فوؽ النخل درٌب ب

 كػػػػػػتنسي اؽبم اللي أنت كاف امعيي                                       طا ػػػػػػػػػػػػتلو كبكي يا عميت عنك نب

 كػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػروح ولبليػػػػػػػأمك وال أنا ن                                      طا  ػػػػػػػػػػػما تكثرش الكالـ عين ال تب
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 ما تعليش الصوت راىا تسمع فيك                                     ا   ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػعين ضاؽ اغباؿ راين يف روط

 كػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػترميين وأنا أمك وهنوف علي                                       ا ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػلبرج من دار وانا مشروط

 كعمري ضيعتو وأنا لبدـ فػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ                                    ا    ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػبطػػػربيتك يف العز وأنت يف غ

 كػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػنقعد عند الباب ناستىن في                                       ا  ػػػػػػػػػػػػػػػػػػكي زبرج لباؼ عنك ال تبط

 كػػػػػػػػػػػػػػنبات تقسم يف الليايل ننظر في                                      كي سبرض نكوف عنك يف شحطا   

 كػػػػػػػػػػػحى يديك النـو وأنا كباجي في                          طا              ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػتػػنا نربد يف الليل وأنت تتغ

 كػػػػػػػػػػػػػػػػػػػونلبسلك كل ما ىو يصلح لي                            كي تنوض من النـو نعملك مشطا           

 كػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػبروايح وعطور قليب فارح بي                ا                         ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػمرتيب يف الغرانا مبسوط

 كػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػوتوافق رايها ريب يهدي                         ة                 ػػػػػػػػػػيا مضموين واه تعمل ذا الغلط

 كػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػتتمتع باػبالية والنـو اهبي                وطا                          ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػترميين بٌن اؼبراكز مبط

 1ك ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػاطعو منو خليواغبرطاين ق                    ا                      ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػالراجل ؿباؿ من طبعو يوط
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 مناسبة القصيدة: -

قصيدة النخلة ىي أخر ما قاؿ اؼبرحـو اغباج بلقاسم حرز اهلل، ألف األجل احملرـت وافاه قبل أف يكملها، أنا 

إىل دار العجزة مع قدرهتم على إيوائهم مناسبتها ىي أف الشاعر تأثر كثًن اغباؿ األولياء الذين يرسلوهنم أبناؤىم 

والقياـ بأعماؽبم كما يتطلبو الشرع وتقتضيو األخالؽ، ولقد أشفق مرة غباؿ عجوز وىي تشتكي من مصيبتها يف 

دار العجزة من خالؿ برنامج بثتو التلفزة اعبزائرية، رغم أف لتلك العجوز أباء وبنات لكنهم مل يكرتثوا هبا ومل 

 ا.يشفقوا على حاؽب

 بناء القصيدة على مستوى الشكل: -

 * إستخداـ نظاـ األشطر مثلها مثل قصيدة الفصحى .

 بيت. 28* من القصائد اؼبطوؿ حيث أهنا ربتوي على 

 * حرؼ روي واحد وىو الكاؼ. 

 * تنوع يف البحور اػبليلية .

 * لغة عامية.

 

 

 

 

 

 

 



بطاقة فنية للكتاب                                                                   الفصل الثاني   

 

 

47 

 بناء القصيدة على مستوى المضمون: -

 السواقي .... "  –مياه  –لطيار  –* استخداـ رموز الطبيعة منها: "النخلة 

 ؽبا داللتها * لغة سهلة وبسيطة عامية 

 * نزعة إنسانية حيث أف الشاعر حزف على اآلباء الذين يأخذوهنم أوالدىم إىل دار العجزة

 * التزاـ الشاعر بقضايا ؾبتمعو منها ) عقوؽ الوالدين ( 

ليصل يف * انطلق الشاعر يف تصوير اغبادثة من لبلة عجوز أنباىا صاحبها بعد أف أصبحت معمرة قليلة اؼبردود، 

اؼبرتوكة يف دار لعجزة، النهاية إىل األـ العجوز اليت وىن عظمها وذىب شباهبا، فالنخلة ؾبرد كناية عن العجوز 

 كرناه أنفا.وسيالحظ اؼبستمع لقصيدة أهنا غًن مكتملة للسبب الذي ذ 

* استخداـ الصور البيانية: النخلة ىي كناية عن العجوز اؼبرتوكة يف دار العجزة، أي تلك النخلة اليت يتقطع شبرىا 

 فيهملها  صاحبها مثلها مثل األـ عندما تكرب يرموىا أوالدىا يف دار العجزة .

 * فكاف الغرض من القصيدة ىو الوصف.

، وأيضا يرمز على طوؿ العمر إذا فرمز النخلة ردبا يرمز إىل داللة على الوالدين استخدـ الشاعر رمز النخلة  لل* 

 طوؿ العشرة .
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 قصيدة رثاء دحمان

 و ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػدضباف اللي راح امودع ناس                    اب    ػػػػػػػػػػ" أبكي يا عيين على زين الشب

 وػػػػػػػػػػػػاتقدر ذا الشي ولياـ اخالص                      اب   ػػػػػػػػػػػػػػػحكم اغباكم دار سبو يا غبب

 و ػػػػػػػػػػػما يرجع ىيهات فارؽ جالس                    اب   ػػػػػػػأصرب يا قليب على اللي سافر غ

 وػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػوعد اهلل يتم واؼبوت ادات                     اب   ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػما تبقى ؿباؿ يف الدنيا غبب

 وػػػػػػػػػػػػػػػػػػالشباب الزين راح خبصالت                        بعاؿ مصػػػػػػػػػػػابكي يا عيين بدمك 

 و ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػاتلرياح عنو طف واهتا لت                    ب   ضوي عنا كي الشمعة فوؽ البػػػػػػػػػا

 وػػػػقمري و السحايب غطات أطفا                     ا زراب  ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػيا مشٌن ذاؾ اػبرب عن

 وػػػػػػػػػػػػػللمصاب اصبيع حضروا وفات                     اب ػػػػػػػػػػػػػػػػػأىل البلدة شيوخ نسواف وشب

 وػػػػػػػػتػػػػػػػػػػػػػوالقلب اجملروح شعلوا كيات                      ابػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػمعتو والصرب غال من يبلك 

 و ػػػػػػػما عندي حيلة نسلك فيضات                       ابػػػػػػػػػػػػػػػػػما نقدر نصفاؾ يا عز األحب

 وػػػػػػػػػػػػػػػػال يفهم للقوؿ ما يعرؼ وال                     ب عػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػطاالغوؿ اللي قضك دامي 

 وػػػػػػػػػػػػػػػما ينصح ؿباؿ ظهروا غشات                  اب    ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػصنع يهودي دار لشغالو تعي

 وػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػيا ويح اللي تاه فيها ودات                    اب   ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػالدنيا واحواؽبا دار بال ب

 وػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػرضبة اللي راح تغفر زالت ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػتاب                     اصرب يا قليب على فرحة غبب

 1و "ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػاب                        طفي عين نار قليب قداتػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػجباه الرسوؿ والعشرة لصح

                                                           
1
 160 -159صرز اهلل، اؼبرجع السابق، حاسم حياة وأعماؿ بلق ،العريب حرز اهلل   
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 مناسبة القصيدة: -

عبد الرضبن سعيداف أو دضباف كما كاف يعرؼ يف البلدة من الشباب السوي النشيط اؼبتصف باألخالؽ اغبميدة   

 والصفات الفاضلة فبا جعل معظم الناس ؿببونو ويتوظبوف يف اػبًن .

ؿ لكن القدر شاء أف ينتهي أجل دضباف يف حادث مؤمل، فقد وافاه األجل فجأة يف ورشة بناء عندما كاف وباو 

إصالح رافعة معطلة خارج أوقات العمل، فوقع خرب وفاتو اؼبؤمل كالصاعقة على نفوس سكاف الذين كانوا يعرفوف 

 الشاعر الذي رثى اؼبرحـو بالقصيدة.خصالو الكريبة وسجاياه النبيلة، ومن بٌن اؼبتأثروف دبوت دضباف 

 بناء القصيدة على مستوى الشكل:  -

 *استخداـ نظاـ األشطر 

 * حرؼ روي واحد وىو الواو 

 * تنوع يف البحور اػبليلية ) تنوع يف التفعيلة (

 * لغة عامية ذات ألفاظ غامضة أحيانا 
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 بناء القصيدة على مستوى المضمون: -

 * لغة سهلة وبسيطة ) عامية ( 

 * إستخداـ الرموز 

* فرض يف القصيدة ىو الرثاء حيث أف الشاعر بلقاسم حرز اهلل حزف على فراؽ صديقو وخاصة كاف يتحلى 

 بأخالؽ نبيلة 

 نار قليب ....( –القلب اجملروح  –* قبد يف القصيدة اغبزف واألسى: ) ابكي يا عيين 

ة مكنية حيث حذؼ اؼبشبو بو * استخداـ الصور البيانية سبثلت يف: " ابكي يا عيين بدمك عاؼبصاب " إستعار 

 وىو الدمع وأبقى على الزمة من لوازمو " دـ " ىذا على سبيل افستعارة اؼبكنية 

* احملسنات البديعية قبد يف القصيدة طباؽ سبثل يف ضوى // طفاتو طباؽ إهباب وضوى دبعىن أضاء وطفاتو دبعىن 

 أطفا.
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 قصيدة رسالة للخال:

 ا ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػمقسى واه ىا كذا تنسان               ك   ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػعلي " يا خايل الالزمة ناؼبت

 ا ػػػػػثلث سنٌن مضات والربع جان                  كػػػػػػػػػػػػػػػػػػىذي مدة طالت وال قلت اقبي

 ا ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػة والقهوة ينسوؾ اؽبانرقب              وش ال حك من دار فيها ما يرضيك    

 ا ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػجندا حرؾ يعك يا فالن             ك    ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػاظبا والشبها اللي تطلب ياتي

 ةػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػثريا مثل اغبمامة الوؽبان               ك  ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػالعريب يف دار اغباجة ما تاتي

 اػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػخطاطو قبيب فاىم لوزان                ك ػػػػػػػػػػىكذا يا مكتوب من عندي ياتي

 ا ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػابٌن وشبانأىل القرية ش               ك  ػػػػػػػعبد الواحد يف اعبواب يساؿ علي

 ةػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػجبوار النيب سعيدة فرحان              ك    ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػالنخلة يف حوزنا تبعاد علي

 ا ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػوطن الصحرا فيو ٍب تلقاى              ك   ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػخالد بن سناف وطنوجا غربي

 اػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػاؿ عنك عيانو كل أخر بس            ك     ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػجاللة واحوازىا معريفة علي

 كم من خطره غي جوابك يصفانا                  ك  ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػرحت بال سبة زبيب ظين في

 ا ػػػػػػػػػػػػػػػوش كادؾ يف ومي تقدر تصفان              ك   ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػإذا درت اػبًن زورىو لي

 ا ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػاعر قبل اليـو حافظ المانش                ك ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػبلقاسم لبيات نظمها ترضي

  1ا " ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػبسبايب ريب اقبوؾ وتاران               ك   ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػيطوؿ ريب يف العمر الـز ناتي

 1978سنة                                     

 

                                                           
1
  178-177ص رز اهلل، اؼبرجع السابق، حاسم حياة وأعماؿ بلق ،العريب حرز اهلل  
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 مناسبة القصيدة: -

العيد بن النوي ىو أحد أخواؿ الشاعر وكاف من رفقاء الشهيد الرمز عاشور زياف، ألقي عليو القبض يف اجملاىد 

ولبث العيد يف السجن إىل غاية  1956نوفمرب  07معركة خلفوف اليت استشهد فيها لقايد الكبًن سي زياف يف 

 اإلستقالؿ  .

ت أخباره عن اغباجة رقبة أختو  ) وأـ الشاعر (، بعد ذلك سكن العيد يف عٌن طاية يف ضواحي العاصمة وانقطع

 وؼبا استمر غيابو شوؽ األىل وخاصة أختو أرسل إليو الشاعر هبذا العتاب.

 بناء القصيدة على مستوى الشكل:

 * حرؼ روي واحد وىو النوف 

 * استخداـ نظاـ األشطر 

 * لغة عامية

 بنظاـ اػبليلي ) تنوع يف التفعيلة ( * عدـ تقيد 

 شبو القصيدة الفصحى من حيث الشكل.* 
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 بناء القصيدة على مستوى المضمون: -

 * استخداـ الرموز تدؿ على حزف واألسى ) مقسى (

 اغبمامة ( –الصحراء  –* استخداـ رموز الطبيعة: ) النخلة 

 فيهامن القصيدة ىو معاينة الشاعر ػبالو ألنو أطاؿ الغياب وتركو للمنطقة اليت عاش * الغرض 

 * لغة بسيطة مفهومة 

* الصور البيانية وسبثلت اإلستعارة اؼبكنية " النخلة يف حوزنا تبعاد عليك " حذؼ اؼبشبو بو وىو اإلنساف وأىب 

 النخلة " اإلنساف ىو الذي يسأؿ عن من يغيب عنو وليس النخلة .على الزمة من لوازمو 

بلقاسم حرز اهلل أف القصيدة الشعبية أو القصيدة العامة ما نستنتجو من ىذه النماذج من القصائد لشاعر      

مثلها مثل القصيدة الفصحى ألهنا ؽبا تقريب نفس اػبصائص سواء على مستوى الشكل كنظاـ األشطر وغًنىا 

من اػبصائص سواء على مستوى اؼبضموف ؽبا أغراض من مدح وىجاء ورثاء مثلها مثل القصيدة الفصحى فإف 

 دع يف القصيدة العامة حيث أنو كاف ملتزما بقضايا ؾبتمعو.الشاعر اؼبرحـو أب
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 بيان قيمة الكتاب: -6

لقد عاجل الكاتب العريب حرز اهلل يف كتابو حياة وأعماؿ الشاعر بلقاسم حرز اهلل الشعر الشعيب وأحيانا شخصية 

شاعرنا بلقاسم حرز اهلل ىذا الشاعر الذي عنا اإلنباؿ حيث أننا هبب علينا اإللتفات يف دراستنا إىل مثل ىذه 

وى على ترصبة ـبتصرة غبياة الشاعر بغية التعريف بو الشعراء خاصة يف منطقة الصحراء، إذ أف ىذا الكتاب إحت

للقارئ واعبزء الثاين كاف فيو أىم إقبزاتو واؼبلتقيات اليت حضرىا وأىم إنتمائتو السياسية وجزء أخر كانت فيو بعض 

من قصائده الشعبية اليت كانت مفرقة حسب الغرض، فنجد يف ىذه القصائد ؾبموعة من القضايا اإلجتماعية 

اسية دبعىن أف الشاعر عاجل قضايا عصره، فإف قيمة الكتاب سبثلت يف إحياء الرتاث الشعيب وخاصة لغة والسي

مهددة بالضياع ألهنا كانت غًن مكتوبة، بل كانت العامية، حيث أنو ضم بعض من قصائد اؼبرحـو اليت كانت 

الكثًن من التكرار لبعض عند بعض أحباءه ؿبفوظة، ولكن ما بعيب الكتاب الذي طغى عليو أسلوب فيو 

اؼبعلومات اليت ال تستدعي أف تكرر أيضا، وجدت أف مل يعتمد على أي مصدر أو مرجع موثوؽ بٌن صحة 

معلوماتو أي ليس لو قائمة مصادر ومراجع، بإضافة إىل تقسيمو للكتاب فعند القراءة ال قبد أبواب واضحة 

ـبتصرة للشاعر، لكن رغم ىذه النقائص أال أنين استمتعت معنونة مثال كاف هبر بو أف يضع باب معنوي برتصبة 

بقراءة الكتاب ألنين تعرفت على تراثي اعبزائر الشعيب خاصة يف منطقة سيدي خالد بالد الشعر والشعراء وىي 

مسقط رأس الشاعر، كما أنين تعرفت على الشاعر بلقاسم حرز اهلل وقرأت ما تيسر يل من قصائده الرائعة اليت 

 نز من كنوز اؼبصطلحات الشعبية.ربمل ك



  
 
 

 الخاتمة
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توصلت من خالل دراسيت لكتاب حياة وأعمال الشاعر بلقاسم حرز اهلل للكاتب اجلزائري حممد العريب         

 حرز اهلل، جمموعة من النقاط أمهها:

 ادلعاصرة أساليب جديدة ومتنوعة اليت توافق العصر.الشعر اجلزائري ادلعاصر كان بإستحداث القصيدة  -

هو كالم موزون موقفى ينبع من ذات اجلزائري ادلعاصر اللغة  الشعرية، حبيث أن الشعر من خصائص الشعر  -

 الشاعر، حيث يعرب عن أحاسيسه وخمتالجته النفسية .

ذوق واألحاسيس أما الشعر الشعيب هو  الشعر الشعيب من أول الفنون العربية فإن الشعر هو كلمة تربط بالت -

 كلمة من الشعب

من دميزات الشعر الشعيب اللغة الشعبية اليت هتتم باألمساء وادلصطلحات احمللية بإضافة إىل موضوع ادلرتبط الفرد  -

 واجملتمع 

دة العودة جتليات الشعر الشعيب يف قصائد الشاعر بلقاسم حرز اهلل متثلت يف جمموعة من القصائد أمهها قصي -

وقصيدة رثاء احلسن بن احلاج وقصيدة أوالد نايل وقصيدة موت الرئيس حممد بوضياف وغريها من القصائد اليت 

 سامهت يف تنمية الرتاث األديب اجلزائري.

يعترب الكاتب حممد العريب حرز اهلل من الكتاب اجلزائريني ادلهمني حيث عمل أستاذا يف اللغة العربية كان مهتم  -

 رتاث وله العديد من ادلؤلفات منها حياة وأعمال الشاعر بلقاسم حرز اهلل الذي كان حمور دراسيت بال
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م بطبعة واحدة كتاب بسيط ال حيتوي على 8002نشر الكتاب حياة وأعمال الشاعر بلقاسم حرز اهلل سنة  -

 أية تعقيد.

ألف هذا الكتاب من أجل احملافظة على الرتاث الشعيب اجلزائري خاصة عند احلديث عن الشاعر الشعيب الكبري  -

 بلقاسم حرز اهلل دلا له من قصائد 

لقد احتوى الكتاب على خطة دمنهجة كانت بتقسيم الكاتب حبثه إىل ثالثة أبواب باب األول عبارة عن ترمجة  -

أراء بعض األدباء اجلزائريني ، أما الباب الثاين جاء فيه النهضة األدبية يف عصر  متخصرة حلياة الشاعر وفيه

 الثالث حتدث فيه الكاتب عن أهم اخلصائص العامة لشعر بلقاسم حرز اهلل.الشاعر، الباب 

ولت لقد محل كتاب حياة وأعمال الشاعر بلقسام حرز اهلل زدا معريف له قيمة كبرية يستحق اإللتفات إليه فحا -

هيكلة الكتاب الداخلية وخلارجية وحتليلي لبعض القصائد الشعبية اليت محلت العديد من يف دراسيت الرتكيز على 

 الدالالت اليت تفتح العديد من البحوث.

 

 



 

 المالحق
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 المالحق:

 * احلوليات: وىي قصائد تنظم يف عام أي حول كامل مبعىن ىذه القصائد يقوذلا صاحبها حىت تبلغ العام.

والقومية أو يقر هبا * الفخر: وىو نوع من أغراض الشعر مبعىن أن الشاعر ينظم قصيدة يفخر هبا مثال يا وطنو 

 بنسبة وعائلتو وقد ديا بقبيلتو.

* ادلدح: ويكون بتناء وذكر حماسن الشيء ادلراد مدحو مثال كحسان بن ثابت لرسول أو مدح احلكام من أجل 

 التقرب وكسب القوت أو مدح وهتجيد  األمة واألبطال والشهداء.

احلسناء ألخوىا و يكون ويكون ىذا بنظم  لرثاءكا  * الرثاء: يشمل رثاء والبكاء على بعض األىل واألصدقاء

 مقربٌن ماتو ويكون بذكر حماسنهم واحلسرة واألسى على فراقهم.قصائد ألشخاص 

كانوا شعراء يتغزلون باحلسية   كاجلاىلٌن* الغزل: وىو نوع من العذري الطاىر وىناك نوع أخر أيضا غًن طاىر  

زل طاىر بذكر حماسن شخص ولكن بطريقة مستحسنة وليس فيو  بذكر مفاتنها وىذا غزل ليس مستحب وىناك غ

 كالما مبتذال وال تشيبا وال ذكرا صرحيا لألمساء أو ما شابو ذلك. 

ويتضمن ىذا الغرض وصف الطبيعة ووصف اخليل ووصف النساء وىو أفرز غرض إستعماال لدى * الوصف: 

 سيد الصورة يف القصيدة.  الشعراء، حيث جيد الشاعر سهولة يف تصوير ووصف األشياء وجت

* اذلجاء: وىو لوم أو ادلعاتبة وإن الشاعر إذا ىجا شخص مبعىن ينتقده بذكر عيوبو وعادة ما يهجوا الشاعر 

 شخصا يكرىو أو لو عداوة معو، وكان ىذا موجود بكثرة يف اجلاىلية بٌن القبائل .

اسبات الرتحيب أو التوديع، جند الشاعر * ادلناسبات: وىي قصائد تنظم حسب الغرض أو حسب احلدث كادلن

 ادلرحوم بلقاسم حرز اهلل كانت لو قصائد عديدة يف ىذا الغرض كقصيدة موت الرئيس حممد بوضياف.

 * ادلعاصرة: تعين األنية مبعىن الوقت احلايل أي معاصرة العصر والعصر خيتلف عن احلديث بزمن.

 الكروم أي العنب عندما تكون بكثرة فنقول عنها الدوايل.تطلق على أشخاص الي: وىي كلمة شعبية ا* الدو 
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 * نبطا: وىي مصطلح شعيب تعين يف اللغة العربية التأخر .

* هنون: وىي كلمة شعبية تعين ذلك الشخص ليس لو قيمة أو إعتبار ففي عاميتنا نقول " هنون عليك " مبعىن 

 التخلي.



 
قائمة المصادر 

 والمراجع
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 قائمة المصادر والمراجع: -

 * المصادر:

ابن سالم اجلمحي، طبقات فحول الشعراء، دار ادلدين للنشر والتوزيع، جدة ادلملكة العربية السعودية،د.ط،  -1

 د.ت

بلقاسم حرز اهلل، الرابطة الوطنية ألدب الشعيب للنشر والتوزيع، اجلزائر، العريب حرز اهلل، حياة وأعمال الشاعر  -2

 2008، 1ط

 * المراجع:

وخصائصو الفنية، دار العرب اإلسالمي للنشر والتوزيع، بريوت زلمد ناصر، الشعر اجلزائري احلديث اجتاىاتو  -1

 1985، 1ط:

ورفيقو، اذليئة ادلصرية للكتاب للنشر والتوزيع ، تارخيية ، حلمي شعراوي يوري سوكولوق، الفلكور قضاياه  -2

 1981القاىرة ، مصر ، د،ط ، 

 2007، 1عبد اجلميد بورايو، األدب الشعيب اجلزائري، دار القصبة للنشر والتوزيع، اجلزائر، ط"  -3

 2007ئر، د.ط، توفيق ومان، يف الشعر الشعيب ادلعاصر، الرابطة الوطنية للشعر الشعيب للنشر والتوزيع، اجلزا -4

 1983اجلواىر احلسان يف نظم أولياء تلمسان، ش. وت، اجلزائر، د.ط،  عبد احلميد حاجيات،  -5

 1967، 1زلمد ادلرزوقي، األدب الشعيب، الدار التونسية للنشر والتوزيع، تونس ط: -6

 2007،  5اجلزائر ، ط: أمحد بوقرورة، دراسات يف الشعر اجلزائري ادلعاصر، دار الرائد للنشر والتوزيع،  -7
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، دار ىومة للنشر عبد احلميد ىيمة، البنيات األسلوبية يف الشعر اجلزائري ادلعاصر شعر الشباب ( منوذجا  -8

 1983، 1والتوزيع ، اجلزائر، ط

ط، رلموعة ادلؤلفني ، ادلورث الشعيب وقضايا الوطن، الرابطة الوالئية للفكر واإلبداع، الوادي يف اجلزائر، د. – 9

2006 

 2004سعيد بن زرقة ، احلداثة يف الشعر العريب ، أدونيس منوذجا، أحباث للرتمجة للنشر والتوزيع ، د.ط،  -10

ماىر شعبان عبد الباري، التذوق األديب طبيعتو نظرياتو مقوماتو معايريه، قياسو، دار الفكر للشنر والتوزيع،  -11

 .2011، 3عمان ، األردن، ط:

 المذكرات: *

يوسف العاريف، الشعر الشعيب يف منطقة سور الغزالن ، دراسة انتوغرافية، مذكرة لنيل درجة ادلاسرت ، جامعة  -1

 م2012مولود معمري تيزي وزو ، 

قصيدة ريتاج للشاعر عمر موسى رويتو أ  –أوقيفي يسمينة، رحبي ذىيبة، الغزل يف الشعر الشعيب اجلزائري  -2

 م 2015-2014منوذجا، مذكرة مقدمة لنيل شهادة ادلاسرت ، جامعة جباية، 

زواكرة أحالم ، تقنية التكرار يف مدونة تغريبية جعفر الطيار ليوسف وغليسي، مذكرة لنيل شهادة ادلاسرت ،  -3

 م2017، قادلة، 1945ماي  8ختصص  حتليل اخلطاب، جامعة 
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 * المقاالت والمجالت والملتقيات:

 م2007-11-18ادلساء، العمل اإلبداعي احلر سبيل إىل التميز، مقالة نشرت يوم  -1

نبيلة سنجاق، الشعر الشعيب بني اذلوية ونداءات احلداثة، الرابطة الورقية لألدب الشعيب ، مقالة خلضر  -2

 2009لوصيف ، 

، اجلمعية ادلصرية للماتورات الشعبية 70الشعيب، رللة الفنون الشعبية، العددىايل السيسي، الشعر يف الرتاث  -3

 م2006، القاىرة، 

-24عباس بن حيي مكونات ادلديح الديين يف الشعر الريفي ، ادللتقى الوطين حول شعر زلمد الريفي شرية،  -4

 م.2005ماي  25
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 الملخص:

هتدف ىذه الدراسة إىل تسليط الضوء على الرتاث األديب الشعيب خاصة منو املكتوب  -         

بالغة العامية الدارجة، فكان كتاب حياة وأعمال الشاعر بلقاسم حرز اهلل للكاتب عريب حرز اهلل ىو 

لقصائد الشاعر اجلزائري حمور دراسيت، فقد استفدت من ىذه الدراسة كثري، وىذا عن طريق قراءيت 

 اجتاىاتوالقصائد بإضافة إىل التعرف على حياة وأىم أعمال الشاعر وأىم    الكبري مع حتليل لبعض

األدبية وحق السياسة، حيث أنين تطرقت إىل تعريف الشعر الشعيب وإشكالية املصطلح وبعض من 

حى والقصيدة العامية، وىذا خصائصو ومميزاتو فوجدت أن ليس ىناك فرق كبري بني القصيدة الفص

ألن القصيدة الشعبية هلا مجيع األغراض اليت تكلمت عنها القصيدة الفصحى بإضافة إىل شكلها 

العمودي مثلها مثل القصيدة الفصحى ىناك وإختالف وىو يف الوزن والقافية، فإن كتاب حياة 

ا شعبيا لو قيمة أدبية رىيبة وأعمال الشاعر بلقاسم حرز اهلل للكاتب عريب حرز اهلل يعترب موروث

 تستحق الدراسة.

 الكلمات المفتاحية:

  عريب حرز اهلل  –الشعر امللحون  –بلقاسم حرز اهلل  –القصيدة الشعبية 

 

 

 

 



Résumé: 
- Cette étude vise à faire la lumière sur l'héritage littéraire populaire, en 
particulier celui écrit en langage courant et vernaculaire, de sorte que le 
livre La vie et les œuvres du poète Belkacem Harz Allah de l'écrivain 
arabe Harz Allah était au centre de mon étude, car je a beaucoup profité 
de cette étude, et c'est à travers ma lecture des poèmes du grand poète 
algérien avec Une analyse de quelques poèmes en plus d'identifier la vie 
et les œuvres les plus importantes du poète et ses courants littéraires les 
plus importants et le droit politique, en abordant la définition de la 
poésie populaire, le problème du terme et certaines de ses 
caractéristiques et caractéristiques, et j'ai constaté qu'il n'y a pas de 
différence significative entre le poème classique et le poème familier, et 
c'est parce que le poème populaire le poème a tous les buts dont le 
poème classique en a parlé, en plus de sa forme verticale, comme le 
poème classique là-bas et la différence de poids et de rime. Le livre de 
vie et les oeuvres du poète Belkacem Harz Allah de l'écrivain arabe 
Harz Allah est considéré comme un patrimoine folklorique qui a une 
valeur littéraire terrible qui mérite d'être étudiée. 
les mots clés: 
Le poème folklorique - Belkacem Harz Allah - Poésie Al-Melhon - 
Arabe Harz Allah. 
 
 
 
 



Summary: 
- This study aims to shed light on the popular literary heritage, 
especially the one written in colloquial, vernacular language, so the 
book The Life and Works of the poet Belkacem Harz Allah by Arab 
writer Harz Allah was the focus of my study, as I benefited from this 
study a lot, and this is through my reading of the poems of the great 
Algerian poet with An analysis of some poems in addition to identifying 
the life and the most important works of the poet and his most 
important literary trends and the right of politics, as I touched upon the 
definition of folk poetry, the problem of the term and some of its 
characteristics and features, and I found that there is no significant 
difference between the classical poem and the colloquial poem, and this 
is because the folk poem has all the purposes that The classical poem 
talked about it, in addition to its vertical form, like the classical poem 
there and the difference in weight and rhyme. The book of life and 
works of the poet Belkacem Harz Allah by Arab writer Harz Allah is 
considered a folk heritage that has a terrible literary value that deserves 
to be studied. 
key words: 

The folk poem - Belkacem Harz Allah - Al-Melhon Poetry - Arabic 

Harz Allah 
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