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 الشعر الشعبي الجزائري بين املاهية وروح املصطلح

Algerian folk poetry between the essence and the spirit of the term 
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 علومات المقالم :الملخص

تأتي أهمية هذا البحث من حيث أنه يقدم إجابات لسؤال املاهية حول مصطلح الشعر الشعبي، 

جوهرها عند ماهية الشططططططعر من حيث وذلك من حيث تقديمه لجملة من املصطططططططلتات القي تلتقي    

أنه تعبير عن مقومات التضططططططططططا ة وذاسططططططططططاأ، ول ذا البحث أيضططططططططططا أهمية  بيرة حي  أنه ي رز اشططططططططططأة 

الشعر الشعبي    الجزائر، ويقدم نماذج تا يخية تم د لنشأة هذا ألاخير، وطرق تدوينه، هذا إضافة 

بحث سيتبع هذا ال، لشعر الشعبي    الجزائرإلى أسطما  لشطعرا  ومؤ خيأ أسط موا    التأ ين لنشطأة ا

املنهج التطططا يا  التحليف     عرا مطططاهيطططة املصطططططططططططططططلح وتحليلطططه تطططا يخيطططا واجتمطططاعيطططا، ومطططد  مططططابقتطططه 

ملضططططططططططططموأ الشططططططططططططعر واشططططططططططططأته، ولد انقسططططططططططططم هذا البحث إلى لسططططططططططططميأ، أما ألاول فقد تطرق إلى تحديد 

الل عرا جملطة من املصطططططططططططططططلتططات مصطططططططططططططططلح واحطد يتن  عليططه البطاح وأ والططدا سططططططططططططططوأ وذلطك من خ

والتسطططميات و   القسطططم ال ااي تم العر ين عفى اشطططأة الشطططعر الشطططعبي    الجزائر، والتأ ين له من حيث 

 الزماأ واملكاأ، وذلك من خالل تقديم آ ا  متعددة لباح يأ    امليداأ.
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Abstract :  Article info 

The importance of this research comes in that it provides answers to the 
question of the essence about the term folk poetry, in terms of presenting a set 
of terms that converge in essence with the essence of poetry in that it is an 
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expression of the elements of civilization and man, and this research is also of 
great importance as it highlights the emergence of folk poetry In Algeria, it 
presents historical models that pave the way for the emergence of the latter, and 
the methods of codifying it, in addition to the names of poets and historians 
who contributed to the history of the emergence of popular poetry in Algeria. 
This research will follow the historical-analytical method in presenting the 
nature of the term and analyzing it historically and socially, and the extent of 
its conformity with the content of poetry and its origin. Emphasis was placed 
on the emergence of popular poetry in Algeria, and its history in terms of time 
and place, by presenting multiple opinions to researchers in the field. .  
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 Popular 

 Algerian 

 Essence 

 Term 

 تحديد املصطلح:         -

نيأ، والسّيما   عر    أوساط امل قَّ
ّ

عبي، وتحديدا الش
َّ

  يرة ه  آلا ا  وألالاويل القي حيك  حول ماهية ألادب الش

د حكايات عجائز، الرسمييأ منهم، فلقد ليل عنه بأنه  دوه من كل ليمه الننية التقيقية، بل واعت روه مجرَّ أدب هابط، فجرَّ

 وأدب عوام، فكاأ بذلك    نظرهم عقبة    سبيل استمرا  النكر، وتطو  البشرية.

نظرة الاستعال  هذه، جعل  الّدا سيأ والسيما امل تميأ بالّد اسات الشعبية يروأ فيها لصو ا فكريا وضيقا     

عبي    نظرهم هو جوهر ذبداع بل وااعكاس للتياة ذاسانية، وال يمكن بأي حال من ألاحوال
ّ

سب ح -ألاف ، ألأ ألادب الش

أأ نتصو  إبداعا أدبيا إاسانيا خالصا، دوأ ألادب الشعبي، ذلك أنه    داخل كل واحد منا، إاساأ مبدع  –هؤال  الدا سيأ 

عبي.نائم بداخله، يلجأ      ير من ألا 
ّ

 حوال، إلى الخيال والتكاية والخرافة، والقي تعت ر منابع وأصول ألادب الش

عبي، و يف بإمكاننا أأ نمينه عن غيره من آلاداب ألاخر ،  
ّ

هن سؤال حول ماهية ألادب الش
ّ
و  يرا ما يتباد  إلى الذ

عبي  ما اعلم يحمل    جوهره العراث والعادات والتقاليد وه  أحد أ
ّ

هم موضوعات علم النلكلو ، إنه عري ، وألادب الش

عوب وينمو ويتغير، وتتغير مدلوالته ومناهيمه بتغّير الزماأ واملكاأ، 
ُّ

وضا ب    عم  تا ين ذاساأ، يتطّو  بتطّو  الش

عبي عموما إنما يقصد به النلكلو  الذي يعتمد عفى ألاغااي واملواسم وألافراح و ذا ألالغاز وألاا
ّ

ام غومصطلح ألادب الش

 والتكايا.

سمي أو النصيح الذي يتم ل     عبي    مقابل ألادب الرَّ
ّ

صيدة النصيح والق الكالم ولقد تعودنا أأ نذ ر ألادب الش

عبي، 1النصيحة، وشعر آخر  تب بلغة ملتونة هو "الزجل" و"املواليا" و"القوما" و"الكاأ وكاأ"
ّ

عر الش
ّ

، والذي يم ل جوهر الش

الّد اسات إلى القصيدة الشعبية عفى أنها زجل أو ملتوأ أو موشح أو شعبي، مّما طرح العديد من أين نظرت من خالله جل 

سمية، فنجد "املواليا" الذي بدأ فصيحا ثم استقر عفى أ بعة )مصا يع مصرعة( أو )نالصة 
ّ
التساؤالت حول تحديد أصل الت

عرية من أ بعة نصوص غير الّتصريع(،  ما هو التال مع "الّدوبي "، ونجد أيضا "الكاأ وكا
ّ

أ" الذي تتكوأ فيه الوحدة الش

متساوية وغير مصّرعة، إضافة إلى الّزجل الذي يعت ره   يرا من الدا سيأ الوجه الشعبي للموشح ألاندلس ي النصيح. ولد ذ ر 

لى لى مصر حقى وصل إ"ابن لزماأ ألاندلس ي" بعض املالحظات عفى الزجل، وير  بأنه النثر    ألاندلس واملغرب، ولد زحف إ

 .2العراق

عر 
ّ

م، وكل هذه ألاسما  كان  لغير املعرب من الش
ّ
هذا وإضافة للتسميات السابقة نجد : التماق الحجازي، القوما، املرن

 . 3وتختلف من مكاأ آلخر
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 الشعر الشعبي الجزائري بين الماهية وروح المصطلح

عن  هملقد كاأ العرب لديما ينتشروأ دائما    البقاع الواسعة والصتا ي والودياأ وال ضاب، فجا  بذلك تعبير  

عبي عفى النصيح. 
ّ

أحاسيس م ومشاعرهم مسايرا لروح ذلك العصر، من هنا فإأ املنط  يرّجح بأسبقية ظ و  الشعر الش

ذلك أأ ما يقوله عامة الّناس هو الذي يصّو  التياة بكل تناصيل ا وولائع ا، وهو ألامر الذي أثا  عّدة تساؤالت،  ما طرح 

سمية، فأطل  عليه الّدا سوأ والّنقاد تسميات   يرة تختلف باختالف البيئات  الك ير من ذشكاليات السيما فيما
َّ
يتعل  بالت

عرا .
ُّ

 والش

عبي إنما يشمل كل شعر منظوم  
ّ

و   استعراا ألهم هذه املصطلتات نو د  أي املرزوق  الذي لال بأأ "الشعر الش

عب، فأصبح ملكا له، أو كاأ من شعر الخواص، بالعامية، سوا  كاأ معروف املؤلف أو مج وله، وسوا  دخل    
ّ

حياة الش

 .4وعليه فوصنه بامللتوأ أولى من وصنه بالعامي، ف و من لتن يلتن     المه، أي نط  بكالم عامي أو بلغة عامية غير معربة"

عبي، فذ ر أأ واضع
ّ

عر امللتوأ الش
ّ

مة "ابن خلدوأ"    مقّدمته إلى الش
ّ
ه هو  جل من أهل وإضافة إلى ذلك أشا  العال

عر بدوأ تكلف، باإلضافة 
ّ

ألاندلس، كاأ يعرف "بابن عميرة" الذي نزل مدينة فاس، وعنه نقل الّناس هذا ألاسلوب    نظم الش

ر بإبداعه هذا ما 0663هط .  555إلى "ابن لزماأ ألاندلس ي الزجال" ) (. الذي غمر ألادب ألاندلس ي بأزجاله وشعره امللتوأ، وَيسَّ

را عفى العامة فأخذ كّل واحد منهم ينظم كلماته شعرا عفى الّنمط الجديد بلهجته م ل: "الكاأ وكاّأ و"املوالية" كاأ متعّس 

 .5و"السلسلة" و"الدوي " و"املستطيل" و"املنسرد" و"املطرب"

  ما ذهب اتجاه آخر إلى إطالق تسمية "الشعر امللتوأ" عفى هذا الشعر، ومنهم "عبد هللا   يبي" الذ  -
ّ

عر ي اختا  مصطلح الش

عر امللتوأ    معظمه تقليدا 
ّ

امللتوأ دوأ غيره من املصطلتات ألاخر  كالشعبي والعامي، يقول عبد هللا   يبي: "ملا كاأ الش

للقصيدة املعربة فإأ النرق بينه وبينها    ذعراب، ف و إذا من لتن يلتن    الكالم، إذ لم يراع ذعراب والقواعد اللغوية 

 .6عروفة"امل

ولقد بّيأ "عبد هللا   يبي" أأ منردات هذا امللتوأ عربية خالصة    معناها، و ذا ألاغراا القي تؤديها، وفضل  

سمية مصطلتا يراه مناسبا ل ذا 
ّ
خذ من هذه الت

ّ
"عبد هللا الر يبي" اسم امللتوأ عن غيره من ألاسما ، لعّدة اعتبا ات وات

 الّنوع من الشعر.

عبيوأ عفى أشعا هم منها الّزجل، املوهوب، السجّيه،  00ّباس الجرا ي" أ ثر من و لقد أو د "ع
ّ

اسما أطلق ا الشعرا  الش

غا، العلم.
َ
ين" فقد استعرا بعضا من هذه  7الكالم، الّنظم، الكريحة )القريحة(، القريض، ألاوزاأ، الل

ّ
  بن الش

ّ
أما "التف

 
َ
 .8غا، الكالم، القول، الشعر والقصيدةألاسما  عندنا    الجزائر، فذ ر امليناأ، الل

و    معرا هذا التديث يتباد  إلى أذهاننا سؤال حول حقيقة الاسم املستخدم وهل هو موحد    ألالطا  العربية، إذا  ّنا 

 نجد اختالفا بيأ القطر وآلاخر؟

عب 
ّ

ي أو امللتوأ أو الّزجل، إنما لعل َمرّد هذا الغموا والاختالف    تحديد هذا املصطلح دوأ آلاخر، سوا  كاأ الش

يعود لعدم وضع تحديدات دليقة ل ذا املصطلح، لذلك تظّل وج ات الّنظر متباينة، واجتهادات شخصية لد تصيب ولد 

ل فيها ألادب الشعبي لاعدته التصينة 
ّ
ل هرم ال قافة القي يشك

ّ
تخطئ "وإذا كاأ "محمود ذهني" ير  أأ ألادب النصيح يم 

 ، فإأ ذلك ينتح مجاالت البحث والسؤال عن تعدد التسميات واختالف ا    القطر الواحد.9بوع هذه الجماهير"القي تنتشر      

فني تواس م ال، نجد بعضا من هذه ألاسما  متداولة، ف م يقولوأ "املعني" ويقولوأ "الشعر" و" املنظوم" وهو تنوع يتشابه   -

عر املد س ي، 
ّ

قاتمع ما كان  العرب تطلقه عفى الش
ّ
 .10كالشوا د والعصمئيات واملذّهبات واملعل

 ا تسميات تسعى 
ُّ
سميات    مصر واليمن ولبناأ من التميني إلى املّوال واملبي  واملوشح والّزجل وغيرها، وه  كل

ّ
د الت  ما تتعدُّ

 إلى توحيد املصطلح    كافة ألالطا  العربية.
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يأ ألنها تعت ر محاكاة للموشح والنرق بينهما    لغة الكتابة، "الّزجل"، هذه الكلمة اععرا عليها   ير من الدا س 

عر الجزائري، ذلك أأ ألناظ هذا 
ّ

ح فصيح، والّزجل ملتوأ، والوالع أأ الّزجل مصطلح ال يواف     غالب ألاحياأ الش
ّ

فاملوش

؟ تخدم    كافة ألالطا  العربيةألاخير، ليس  بالعامية وإنما ه  خليط من العامية والنصحى، وهل الّزجل هو حقا الاسم املس

 ذلك أننا نجد التسمية تختلف    البلد الواحد بيأ ج ة وأخر .

عبي أأ يختا  الاسم الذي يراه مناسبا لقصده وغرضه من القصيد، وهذا ما ذهب إليه 
ّ

اعر الش
ّ

ف ل معنى ذلك أنه يحّ  للش

عبي ودو ه    ثو 
ّ

عر الش
ّ

سمية يجب أأ يكوأ الّد تو  "العربي دحو"     تابه "الش
ّ
 ة الّتحرير"، حيث ير  أأ إطالق هذه الت

َي  بأشعا هم 
ْ
عرا  الذين يختا وأ مصطلتات أخر  يرونها أل

ّ
عري، ومنهم الش

ّ
عفى صلة بكل ألاطراف املعنية    النص الش

 .11وأاسب مّما نراه نحن

عب، فإنه إذأ، من خالل ما سب  ذ ره، وبالعودة إلى هذه آلا ا  القي يقعرب فيها أ 
ّ

صتابها من الطبقات الّدنيا للش

عر، من صنة امللتوأ أو الّزجل، الذي ال يتمين 
ّ

عبية أح  باإلطالق عفى هذا الّنوع من الش
ّ

من البديهي أأ تكوأ صنة الش

عبّية، وهو الرأي الذي ناد  به الّد تو  "العربي دّحو"
ّ

مولية ننس ا القي تتمين بها صنة الش
ّ

ين" ،  ما أأ "الت12بالش
ّ

  بن الش
ّ
ف

عبية عنه، ولعل ذلك  اجع ذلك إلى عدم 
ّ

عر، ألنهم يحاولوأ إبعاد صنة الش
ّ

سميات عفى الش
ّ
ال يتن  مع من أطلقوا هذه الت

عبية    ألادب
ّ

 .13تحديد من وم الش

عرا  يختلنوأ عن  
ّ

ا كاأ الش
ّ
عر تنصرف إلى ما له عرالة ولدم، ومل

ّ
عبية    الش

ّ
ائع أأَّ صنة الش

ّ
عض بعض م البوالش

ح وامللتوأ، لد 
ّ

عبية القديمة    الّزجل واملوش
ّ

دت شكل القصيدة الش    بيئاتهم وتوّج اتهم، إضافة إلى أّأ القوالب القي حدَّ

ه يننل إلى 
ّ
عبي، ذلك أن

ّ
عر الش

ّ
سميات لتّد آلاأ هو مصطلح الش

ّ
ينتابها ش ي  من الّتجديد، فإنه يمكننا القول أّأ أاسب الت

ع
ّ

ب عاّمة، ويصّو  أحالم م وطموحاتهم، ويحتضن أفراح م ويواس ي جراحاتهم وأحزانهم، فكيف اشأ هذا النّن طبقات الش

عر، مقى ظ ر وما ه  ميناته وخصائصه، هذا ما سنحاول الكشف عنه    ثنايا هذه الد اسة محطاته املواليات إأ 
ّ

من الش

 شا  هللا.

عبي الجزائري  -
ّ

عر الش
ّ

 نشأة الش

عبي الجزائري، فإنه ثّمة إنه وعفى الرّ  
ّ

عر الش
ّ

ننا أأ نطلقه عفى الش
ّ
غم من صعوبة إيجاد مصطلح جامع مااع، يمك

صعوبة أخر ، تكمن    تحديد جذو  القصيدة الشعبية الجزائرية ننس ا، ومن هنا يطرح السؤال:  يف ومقى اشأت 

زمكانية املنشأ إلى حسم ل ذا ذشكال؟ ذلك أأ القصيدة الشعبية الجزائرية؟ وهل وصل  الد اسات القي بح      حقيقة و 

  يرا من هذه الّد اسات أشا  فيها أصتابها ل ا إشا ة عابرة فقط، وبعضا آخر لم يقدم دليال علميا واضتا وثابتا، يقّر بأصل 

 املنشأ وبداياته.

عبي    ألالطا  العربية  
ّ

عر الش
ّ

أأ نجد ل ا تحديدا دليقا، ألأ  صعب جًدا –والجزائر تحديدا -والتقيقة أأ اشأة الش

لع  عليها إنما تبنى    هيكل ا 
ّ
سبية، معتمدة    ذلك عفى طرح آ ا  النّ  –وألاغلبية منها–ألابحاث القي اط

ّ
قاد عفى الّتخميأ والن

و ة التحريرية" و ذا 
ّ
عبي ودو ه    ال 

ّ
عر الش

ّ
بد التميد  تاب "عوالّد اسييأ وتقا أ هذه بتلك، ويعّد  تاب "العربي دّحو": "الش

بو ايو": "ألادب الشعبي الجزائري" مرجعيأ م ّميأ    استعراا لجملة آلا ا  والتقائ ، القي تحّدث  عن حقيقة املنشأ، ومما 

لة    أساتذتها وباح يها ونّقادها، ه  أّول من سيتيح النرصة إلثا ة الّنقاش والّبحث    م ل هذه 
ّ
الشّك فيه أأ الجامعة مم 

ل  صيدا معرفيا ثرّيا، يحمل    طّياته مبادئ، وأصول ال وّية الوطنّية القضايا
ّ
عبية الجزائرية، تم 

ّ
، خاّصة وأأ ثقافتنا الش

 بكّل ألابعاد واملعايير.
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ّ
عر    الجزائر، كان  مرافقة لإلاساأ الجزائري ع ر عصو  مختلنة، لكّنها لم تكن واضتة املعالم، إال

ّ
إّأ جذو  الش

  اللية عفى شمال إفريقيا، ومع الجاليات العربية ذسالمية الّنازحة عن ألاندلس، بعد اجتياح ا من لبل ذسباأ.مع التملة ال

14 

ها  و  حّية، تنمو    ظّل ظروف اجتماعّية وثقافّية وسياسّية حّقى جا ت ثو ة الّتحرير القي أعادت ل ا فتوَّ
ّ
  هذه الجذ

ّ
ولد ظل

 ونظا تها.

عبية، النصل بيأ ع دين ثقافييأ: ع د ما لبل ذسالملقد حاول جلُّ البّ  
ّ

، والع د  15اح يأ    اشأة القصيدة الش

   حملتهم املعروفة عفى الجزائر)القرأ الخامس للهجرة(،  16ذسالمي، وال قافة العربّية القي وفد بها الناتحوأ ال الليوأ 

عبي ال تخّص 
ّ

عر الش
ّ

الجزائر وحدها، بل يعني ذلك كّل ألالطا  العربّية، يقول الّرافع  والتقيقة أأ عدم تحديد فعرة ظ و  الش

ه لديم وأأَّ ظ وَ ه كاأ    أواخر القرأ ألاّول للهجرة عر العاّمي، وال اشأته، ولكّننا اشّك أنَّ
ّ

 .17"إننا ال اعرف بالّتحديد أصل الش

عبية    الجزائر،
ّ

عرية الش
ّ

استطيع أأ نقرأ من أوائل الّبحوث عمال أنجزه  و غم تساؤالت   يرة حول تبلو  الصياغة الش

م( الذي يربطه بغلبة الَعَجَمة عفى ألالِسنة، فصا  الّناس يتغّنوأ بامللتوأ، ويهجوأ 00"أحمد بن ستنوأ الّراشدي" )ق

 ويمدحوأ، ول م    ذلك فنوأ  ليقة، ومعاأ  شيقة، وزيادة عفى نصوص ألازجال ألاندلسية واملغربية، فإأ الّنصوص

عبية ال اللية، القي أو دها "ابن خلدوأ" تعكس طابع النعرات ألاولى ل ذا النن
ّ

عرية الش
ّ

 .18الش

عبية    الجزائر كان  لبل النتح ذسالمي، معت رين  
ّ

من هنا انطل  أصتاب الّرأي ألاّول    لول م بأأ القصيدة الش

عر ألاو بي، بينما ثّمة من يقّر بوجود 
ّ

لصيدة شعبية    الجزائر لبل الّزحنة ال اللية، لكّنها تالش  أصول ا منحد ة من الش

قافة واملجتمع الجديد الذي اشده ذسالم.
ّ
 واندثرت بعد النتح ذسالمي، ألّنها ال تتماش ى مع املعتقدات، وال 

عبية ظ رت    الجزائر مع النتح ذسالمي،    حيأ  
ّ

ااي فير  أصتابه أّأ القصيدة الش
ّ
قول ثّمة من يأما الرأي ال 

قافة العربية
ّ
 .19بأّنها لد ظ رت مع الّزحنة ال اللية القي خدم    يرا سكاأ شمال إفريقيا وعّربتهم بس ولة ومكّنتهم من ال 

إذأ، ومن خالل استعراا هذه آلا ا ، يمكن لنا أأ نتناول بالّتحليل والّتنسير مد  ثبات هذه آلا ا  أمام الُحجج وال راهيأ، 

 ا عفى منط  ذنصاف وتحديد حقيقة وزمكانية املنشأ؟وهل تقوم حق

عر الجزائري عفى وجه الخصوص،  
ّ

عر املغربي بصنة عاّمة، والش
ّ

ير  العالم النراس ي "جوزيف ديسبا مي" أّأ الش

عر كاأ 
ّ

ما يستمّد أصوله البعيدة من أشعا  بربرية ولبل احتالل الّروماأ للجزائر، ويقول "أل رت كامي" أأ الش
ّ
ا موجودإن

 .20دائما    الجزائر

هذاأ الرأياأ تناول ما الّد تو  "العربي دّحو" معتمدا    ذلك مبدأ التحليل والّنقاش بالحّجة وال رهاأ، فإذا كاأ  

نا حينما نتأّمل لوله "أشعا  بربرية" نجده ينني وجود 
ّ
د وجود شعر    الجزائر لبل مج   الّروماأ إليها، فإن

ّ
"ديسبا مي" يؤ 

وباأ بيأ هذه ألاصول ذلك 
ّ
عرية العربية القي أس م  حقا    تغيير ثقافة -وإأ كان  موجودة حقا-الذ

ّ
، وبيأ ألاصول الش

كل واملضموأ، وإذا كاأ "ديسبا مي" ير  أأ ألاشعا  ال ربرية ه  ألاصل واملنب ، ف ل 
ّ

اأ وتغذيتها بقوالب جديدة    الش
ّ
السك

اوية وألامازيغية، أم أنه بنى هذا الرأي عفى مجرد الافعراا والّتقريب، معنى هذا أنه عفى د اية بلهجات السك
ّ

اأ ألاصلية، كالش

 وهو ألامر الذي ال يجعله ي ب  أمام املنط  والسؤال.

هذا الّرأي الذي ولف إلى جانبه دا سوأ آخروأ لتحديد اشأة القصيدة الشعبية    الجزائر، حقى ي بتوا بربرية هذه   -

د من عزم ألاشعا ، لم ي
ّ
قنوا ثابتيأ أمام املضموأ ذسالمي الذي جا ت به هذه القصائد، وهو ألامر الذي يجعلنا نتأ 

عبي عموما.
ّ

عري الش
ّ

 أصتاب هذا الّرأي عفى عزل ال قافة ذسالمية عن الّنص الش
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عبية لد ظ رت    الجزائر مع ال  -
ّ

ااي، والذي مناده أأ القصيدة الش
ّ
نتح ذسالمي، ف ّمة من ير  حقا أما أصتاب الّرأي ال 

بأأ هذا القصيد لد جا  مع النتح ذسالمي ثم انتشر بصو ة لوّية وواضتة بعد مج   ال اللييأ إلى الجزائر، والذين حملوا 

عبية وساهموا    تعريب الجزائر بصو ة جلّية
ّ

لوا    ألاوساط الش
ّ
 .21مع م لهجاتهم املتعددة، فتوغ

عر الّديني الجزائري، لكن املتصّنح لكتاب "ع
ّ

ه أ اد أأ يد س الش
ّ
بد هللا   يبي" ير  أّأ هذا ألاخير لد اعتمد هذا الّرأي، ألن

وهو ما يجعلنا نن م بأأ "عبد هللا   يبي" لد اعتمد عفى مبدأ ترجيح هذا الّرأي عفى آلا ا  ألاخر ، حقى ينسجم ذلك مع 

  بن الشين" ير  
ّ
عبي الجزائري يالحظ وجود ظاهرة    كافة نصوصه القي انتقاها وهذا "التف

ّ
عر الش

ّ
أأ املتصّنح لنصوص الش

ه يحمل    أعطافه  وح الطابع ذسالمي
ّ
عر، ه  أن

ّ
عبي الذي 22نصوص هذا الش

ّ
عر الش

ّ
ننا من القول بأأ الش

ّ
، وهو ما يَمك

عر لبل دخول ذ 
ّ

سالم، فمنطقي جدا إذأ أأ يكوأ وصلنا بعد النتح، ال يعني بالضرو ة أأ سكاأ الجزائر لم يْنظموا الش

 لشعب ساب  لإلسالم شعر يعّ ر من خالله عن عاداته وتقاليده ووجدانه وظروفه املحيطة به آنذاك.

  بيأ هذين الرأييأ ينتقر إلى شواهد وحجج وبراهيأ، وهو ما يجعل 
ّ
  بن الشين" ليوف

ّ
لكن هذا الرأي الذي ذهب إليه "التف

ّن والذي ترفضه الّد اسات العلمية الجاّدة. هذا الرأي وآلا ا  ألاخر  
ّ
 تقوم عفى مبدأ التخميأ والظ

عبي    الجزائر لد ظ ر مع الّزحنة ال اللية، وانتشا  أشعا  بني 
ّ

عر الش
ّ

من هنا يأتينا  أي آخر، يذهب فيه أصتابه إلى أأ الش

 .23هالل وبني سليم الذين زحنوا عفى القيرواأ ثم الجزائر    القرأ العاشر

عر 
ّ

عبي    بلداأ املغرب العربي، يرجع إلى انتقال نماذج من الش
ّ

عر الش
ّ

ولريبا من هذا الرأي ثمة من يقول أيضا أأ ظ و  الش

عبي الذي انتشر بكثرة    املشرق العربي إلى بالد املغرب
ّ

 .24الش

ه هذه آلا ا    زت جميع ا عفى اشأة القصيدة لكنها أغنل  عن دعامة أساسية وم مة    تح
ّ
ديد هذا ألاصل واملنب ، إن

عرا  اللذين صاحبهم ألأ ذلك من شأنه أأ يكشف لنا 
ّ

اعر    حّد ذاته، واستنسا ه عن أشعا ه و ذا أساتذته، وعن الش
ّ

الش

 حقيقة وبدايات اشأة الشعر الشعبي    بالد املغرب، و   الجزائر خصوصا.

من الصعوبة ما يجعلنا نتوه    د وب الدواوين والكتب الشعرية  غير أأ التديث عن الشاعر وعاللاته بألرانه وبيئته فيه

القي ما تزال حبيسة الرفوف والخزائن هذا إذا لم تكن لد ضاع  بسبب ذهمال ونظرة الاستعال  لكل ما هو عامي وشعبي 

لع عليه هو الذي يقول فيه صاحبه
ُّ
 .25والنص الوحيد الذي اط

ْح 
ُ
اْيخ ال

َ
ش

َ ْ
ى امل

َ
 َبـارَسالْم هللا ْعل

 

َعاِني كيما نال قاري  
ْ ْ
 امل

ْ
ت

ْ
ل
َ
 ْمْنُهْم ن

 

 لخلوفي كان سابق في هذي لقطار

 

 مـداح املصطفى قريش ي املختـار 

 

 و املغراوي خليفة رئيس الشعراء

 

 فاللي صـاحب السجـاتي عقاري  

 

 بوقندورة املحتبي الشيـخ النجـار

 

 علم املوهـوب ليه هـداه الباري  

 

  املحدوب البشـارو ألاغواطي مع 
 

 في داج الليل هـايم القفرة سـاري  

 

 و العروس ي من أوالد طه بولنـوار

 

 مجـدوب الدارج البايع والشـاري  

 

عرا   
ّ

هذا النص مأخوذ من لصيدة "السراية" وصاحبه هو الشاعر الشعبي"مبا ك بن بولطباق"، حيث  تب فيه الش

عبييأ الذين تتلمذ عفى أياديهم 
ّ

ترتيبا تا يخيا وفكريا، وبهذا يكوأ لد واف  من يربط ظ و  القصيدة الشعبية    الجزائر الش

 .26بالتملة ال اللية و ذا مع الجاليات العربية ذسالمية النازحة من ألاندلس بعد اجتياح ا من لبل ذسباأ

لإلاساأ ع ر أزمنة مختلنة، غير أنها إذأ من خالل كل ما سب  ذ ره فإأ القصيدة الشعبية    الجزائر كان  مرافقة  

لم تكن واضتة املعالم إال مع التملة ال اللية عفى شمال إفريقيا. وكان  هذه املعالم تتضح أحيانا وتغيب أخر  بسبب 

الظروف وتعالب ألاجيال و ذا ألازمنة،  ما أأ التروب القي تعالب  عفى هذا املجتمع واحتالل ألاليم من الساحل الجزائري 
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 ذا انتشا  الاستبداد وذلطاع    الع د العركي، كاأ مناسبا النتشا  النص الشعبي املقاوم، ولعل أ ثر ما بقي من الشعر و 

الشعبي هو ذاك الذي يمجد انتصا ات الع مانييأ، ومن ألدم لصائده نذ ر نموذج ألا حل بن خلوف، واملعروف باسم 

م بيأ املسلميأ وذسباأ "معر ة مازغراأ" ولد كاأ الشاعر فيها متحمسا "لخضر" تلك املعر ة القي دا ت بمرس ى مستغان

 جدا النتصا  املسلميأ باملعر ة حيث استهل ا بقوله :

 ةــــــومـــــــــة مازغران معلـقص         يا سايلين عن طراد الروم  

 .27ضاقت به جناح معدومة               جيش بال سلطان غير يهوم  

ن ع ؤ د أصالة الشعر الشعبي والتصاله بالوالع وتسجيله للتوادث التا يخية هو أأ أول من تحدثولعل أيضا ما ي 

، الذي لم يسك  28ولكن بدموع حا ة كاأ شاعرا شعبيا هو "عبد القاد  الوهرااي" 0003سقوط العاصمة الجزائرية سنة 

الّسجن والّنني، ومنهم الشاعر الكبير "محمد بعده الشعرا  حيث تعرضوا بسبب موالن م الوطنية إلى التعذيب والقتل و 

 بلخير" الذي نناه النراسيوأ إلى جزيرة "كو سيكا" وشاعر آخر بجزيرة "كاليدونيا"،  اح يشكو حاله    الجزيرة فكتب يقول:

 راني مباص ي بالزور  يا حمام لقصور 

 ملحان جات قوية من الحكم املذعور 

والتعلي   -موثقا –بي الجزائري عفى أأ هذا ألاخير لد شرع    تدوينه واشره يتن  الباح وأ    د اسات الشعر الشع 

، حيث نجد نصوصا لد جمع  واشرت معرجمة إلى اللغة النراسية، ولد عثر عليها    الدو يات 01عليه إلى منتصف القرأ 

أ خ  لتقيقة الكناح املسلح مع ، أو حقى    بعض املؤلنات وه     مجمل ا نصوص موثقة 29)خاصة    املجلة ذفريقية(

 املستعمر النراس ي.

ولقد كاأ من عادة الباح يأ النراسييأ الاعتنا  بتا ين هذه الولائع، ويستعينوأ    سبيل ذلك بش ادات شعرية،  ما كاأ   -

العر ية  ريةهناك اعتنا  خاص من طرف الد اسييأ النراسييأ بالتروب القي جرت    الع د العركي ما بيأ التمالت العسك

واملجموعات املحلية املشكلة للقبائل فيما بينها، ولعل ألدم نصوص مدونة للشعر القبائف  لام بتسجيل ا الباحث 

لذلك يعد هذا الشعر من ألدم ألانواع  " "هودفسوأ" لبل الاحتالل النراس ي للمنطقة ببضع سنيأ W.Hodgson ألامريكي"

 .30التا ين أي    مرحلة ذستعما  النراس ي ألادبية القي حظي  باإلهتمام بعد هذا

من طرف "هانوطو" صنف فيه الشعر القبائف  حسب مضمونه، فتناول فيه  0061 ما نجد مؤلنا لديما اشره     

القصائد التا يخية والسياسية ثم الغنائية و ذا شعر التكمة ثم الشعر السنوي، ولد أشا  إلى غنى املادة الشعرية    هذه 

عر    منطقة القبائل لكل من"  ين  املدونة
ّ

كل عفى حساب املضموأ، ولقد اشرت أيضا مقاالت حول الش
ّ

من حيث الش

" حيث اهتم كل منهما ببعض القصائد القي ليل  حول ثو ة املقرااي واختا  نصوصا  Luciani j " و" لوسيااي ج Rinn . L ل.

م ال و ة  .31شعرية تهجو من تزعَّ

"    التعريف بالشعر البدوي Alex André Joly ، شرع "ألكسند  جول 0133العشرين، تحديدا سنة و   بدايات القرأ  

الذي تنالله البدو الرحل    بعض مناط  ال ضاب العليا والجنوب محددا أصنافه بتقديمه لنماذج شعرية منه تناول ا بالشرح 

 .401332و 0133والتعلي ، وكاأ ذلك    املجلة ذفريقية بيأ سنوات 

عر البدوي الذي برز بقوة عند البدو والرحل  
ّ

ولقد لدم "ألكسند  جول " جملة من املالحظات سال ا حول الش

، لكن هل تعد هذه ألاشعا  حقا تم يال ملختلف أشكال شعر 33وتحديدا    منطقة ال ضاب العليا الغربية بمنطقة التيطري 

ولف عليها "ألكسند  جول "،  ما تسا ل "عبد التميد بو ايو" عن غزا ة هذه البدو والرحل، وما ه  الدالئل وذثباتات القي 
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ألاشعا  القي لم تستمر بكينية مناسبة ولم تقدم معلومات كافية عن طريقة تداول ا، فيما عدا بعض ذشا ات البسيطة، 

 .34 م الغربي للشعرية وخصائص اولقد ا تنى ألكسند  جول  باإلشا ة إلى ألاشكال الشعرية مرتكزا    ذلك عفى مبدأ الن

( 0611–0500" مدونة شعرية للشاعر "أبو ع ماأ سعيد بن عبد هللا املنداس ي" )Faure Biguetاشر " 0130و   سنة  

ظ رت عّدة مدونات أهم ا :  تاب "الديواأ  0134يتضمن مطولته    مديح الرسول )ص( واملسماة بالعقيقة، وبمج   سنة 

" فيه مجموعة من القصائد طبع     با يس، بعض ا ينتمي SONICK إفريقيا واملغرب" لط: صونيك املغرب    ألوال عرب

عر الجمع  مج ول املؤلف، وينتمي بعض ا للشعر الغنائي لشعرا  معروفيأ أو حّقى مج وليأ، ويتباد  سؤال إلى ذهن 
ّ

للش

افة الشعبية الجزائرية، عفى غرا  املؤسسات ودو  الباحث هنا، حول سر اهتمام املؤسسات النراسية بتدوين العراث وال ق

الطبع    الجزائر، ولعل، بل وأ يد أأ ظروف املجتمع الجزائري القي كاأ يعيش ا آنذاك ه  القي حال  دوأ ذلك،  ما أأ 

ى يتمكن ، حقسع  الاستعما  إلى الاهتمام والتدوين كاأ من أجل ال يمنة وفرا السيطرة والتوغل إلى حياة الناس الاجتماعية

باملؤسسة الوطنية  0155من طمس معالم وتا ين وحياة هذا الشعب، ولم يتم إعادة طبع هذا الديواأ ديواأ املغرب إال سنة 

 للننوأ املطبعية بالجزائر.

عبي الجزائري القديم، اعتنى فيه صاحبه بالشعر الاجتماع  بأسل 
ّ

عر الش
ّ

ب و ويعت ر هذا ألاخير أهم املصاد  املدونة للش

 ساخر و ذا ببعض الشعر الاباح  الذي لم يجرؤ البحث الجامع     الجزائر عفى اشره حقى اليوم.

، والقي يسميها الدا سوأ واملؤ خوأ بسنة الشعر الشعبي الجزائري ظ ر مؤلف " شف 0134و   السنة ننس ا أي سنة 

لشعر الغنائي ومين فيه بيأ ألاندلس ي والتوزي القناع عن آالت السماع" "ألبي الغوثي بن محمد"، اعتنى فيه صاحبه با

 .011535والعروبي، وأعيد طبع هذا الكتاب    الجزائر سنة 

و تحضر مرة أخر  دهشة السؤال حول تأخر املؤسسات املطبعية    الجزائر لتدوين وطباعة هذه الكتب القي ترصد  

ستعال  والدونية كان  إلى ول  متأخر حاضرة    ذهنية حقا تراثا، يشكل حلقة م مة    تا ين أمة وشعب، أم أأ نظرة الا 

الباحث الجزائري، الذي  اح يخدم النصيح والرسمي من ألادب عفى حساب ألادب الشعبي الذي كاأ أ ضا خصبة وفضا  

  حبا استقى منه الشعرا  الرسميوأ ووظنوا معامله النكرية والخيالية وألاسطو ية    أدبهم الرسمي.

، القي ظ رت 0134ام املؤسسات النراسية بالشعر الشعبي الجزائري كاأ له التضو  ألا  ر منذ سنة تدوين واهتم 

فيها مجموعات شعرية أخر  م ل : مجموعة ألاغااي وألالتاأ من  الم ألاندلس لصاحبيه : "يافال إدموند ناثاأ" 

لط"عما  بن سعيد بولينة"، ضم هذا ألاخير أشعا  و ذا مجموعة "أشعا  لبائلية"  yafil nathan edmond & sorrour و"سرو "

 وهو: "س ي محند أو محمد". 01أ  ر شاعر عرفته منطقة القبائل    النصف ال ااي من ق.

ظ رت    فعرات متباعدة مدونات أخر ، أم ال  تاب "الكنن املكنوأ    الشعر امللتوأ" لصاحبه  0134بعد سنة  

يات "محمد بخوشة" بجمع الشعر الشائع    منطقة تلمساأ والذي أنقذ الك ير منه من "محمد القاض ي"، و   نهاية ألا بعين

الضياع، ومن بيأ هذه ألاشعا : بن مسايب، ابن تريكي، املنداس ي، لخضر بن خلوف، لدو  بن عاشو  الز هواي، بومدين بن 

خيرة، ويجب التنويه هنا إلى أنه لبل ذلك س لة... وغيرهم، ولد أعادت مطبعة ابن خلدوأ طبع هذه الدواوين    ألاعوام ألا 

و   السبعينات اشرت الشر ة الوطنية للنشر والتوزيع ديواأ الشاعر الكبير "مصطنى بن إبراهيم" الذي جمع ولدم له عبد 

 . 36القاد  بوغرة، ونظرا ألهمية الكتاب فلقد ترجم إلى اللغة النراسية

الشعرية، القي ظ رت    فعرة ما بعد الاستقالل جمع  أيضا مجموعات عن وإلى جانب هذه املؤلنات والدواوين  

القصائد القي تهتم بشعر املقاومة وال و ة املسلتة،  ما ظ رت بعض ألانطولوجيات، ولعل أهم ا أنطولوجيا "الشعر الشعبي 
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 الشعر الشعبي الجزائري بين الماهية وروح المصطلح

لجزائري"لس يل ديب، وهما مطبوعاأ املغا بي ذي التعبير العربي" )الدا ج( "ملحمد التنناوي" و"أنطولوجيا الشعر الشعبي ا

 .37   با يس

إذأ من خالل ما سب  ذ ره أمكننا القول أأ الد اسة العلمية الجادة للشعر الشعبي الجزائري لم تظ ر إال بعد  

الاستقالل، ولد ُجسد هذا التضو  من خالل عدد من الرسائل الجامعية القي تم اشرها    شكل  تب، وبعض آخر من 

ستقلة أو املنجزة    إطا  وحدات بحث أو مقاالت أو مطبوعات تم اصدا ها عن هيئات البحث العلمي    الجامعة ألابحاث امل

امليدانية    الشعر الشعبي الجزائري وعاللته بالعراث  38و   فضا ات ملتقيات النكر وألادب، و ذا بحوث "أحمد ألاميأ"

الذي اهتم   يرا باإليقاع  39و"عبد التميد بو ايو" و ذا "بر ة بوشيبة" العربي الاسالمي، إضافة إلى  تابات "العربي دحو"

وتطبيقية، غير أأ أبرز د اسة ونموذج أ ثر ا تماال  40الشعري    القصيدة الشعبية، واتخذ شعرا  "ذوي منيع" د اسة تحليلية

ن فيه صاحبه وشمولية هو  تاب: "أحمد طاهر" املوسوم بط: الشعر الشعبي الجزائري )امللتوأ( إيق اعه وبحو ه وأشكاله، ميَّ

والذي له صلة وثيقة باملوشتات وألازجال ألاندلسية والشعر القائم عفى التناظر  "Strophique"بيأ نمطيأ من الشعر املقطع 

 41" وهو لريب جدا من شكل القصيدة العربية العمودية التقليديةIsométriqueالوزاي"

ألا ثر    الجمع والتدوين و م ال عفى ذلك نذ ر د اسة "تاسعدي  ياسيأ" لإلنتاج  ما كاأ بمنطقة القبائل نصيبها  

عند أحد شعرا  منطقة القبائل الصغر  الذي عاش    النصف ألاول من القرأ العشرين ذي طبيعة  0113الشعري سنة 

داخل القبائل واملتم لة     انثروبولوجية، وهو عبا ة عن بحث عرب  فيه الباح ة عن انتما  الشاعر للجماعة النرعية

، وتمسك ا بما هو أصيل ومتجذ     عم  42املرابطيأ و ذا أفكا  جمعية العلما  املسلميأ القي حملتها هذه النصوص الشعرية

ها بالعراث الجزائري مم ال    القبائل ال ربرية وأصالتها القي ال تننك عراها أبدا، عن ليم ألاخالق، وه  القيم القي كان  تنادي 

 جمعية العلما  املسلميأ باإلضافة إلى التمسك باللغة والتا ين وال واب  الوطنية.

د اسة أخر  استندت عفى العمل امليدااي    جمع املواد الشعرية ود استها من حيث الشكل واملضموأ تم ل      

 . ال للد اسة    مدينة تلمساأ م –الذي اتخذ أحد ألاصناف الشعرية النرعية وهو التو    43 تاب "مراد يلس شاوش"

الذي اختلن  فيه التسميات والجذو ،  إنه ومن خالل هذه ذطاللة العميقة    تحديد ماهية واشأة الشعر الشعبي الجزائري 

فإأ ذلك سينوع حتما    هذه ألاشعا  من حيث الشكل واملضموأ، وهو ألامر الذي يتن  فيه جل الباح يأ والدا سيأ مؤ دين 

انة الشعر الشعبي    الجزائر عميقة عم  تا ين هذا البلد وجذو ه مستمدة من عرالة وأصالة ذاساأ والبيئة والعادات أأ مك

  والتقاليد.
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