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  بن زیاني: األدب الشعبي                                       األستاذ: مقیاس

 01/02/03/04أدب ع ح م                            األفواج/ السنة الثانیة ماستر

  ئرفي الجزا بیئات األدب الشعبي                 المحاضرة الرابعة

 همااحدإ ،في الجزائرلألدب الشعبي  نبیئتی ظهورة، واألندلسی یةهاللن الینتج عن الهجرت   

شكال ومضمونا،  ینالهاللی طبائع وعادات وتقلید وألسنةب توقد تأثر  ،ةالبدوی البیئةب تعرف

قول ی باألزجال والموشحات األندلسیة، ابدوره توقد تأثر  ة،الحضری البیئةب تعرف واألخرى

الشعر البدوي وقد تفرع من الشعر : نوعانأن الشعر الملحون الذي وصلنا : "رابح بونار

بید أن الشعر الهاللي أقدم  ...الهاللي، والشعر الحضري وقد انبثق من الموشحات واألزجال

عهدا في الجزائر من الموشحات األندلسیة، وقد تعّرف إلیه شعراء الملحون عن طریق شعراء 

هـ، وعلى 499بني هالل الذین رافقوا الحمالت العسكریة التي زحفت على القیروان سنة 

غیر  هـ األمر الذي دفعهم إلى وصف هذه الحمالت بشعر یكاد یكون466الجزائر سنة 

 هي خصائصهما الفنیة التي تمیزهما عن بعضهما البعض؟ فما 1".معرب

 يبن كل من ن عاش فیهماّلذاهر أن لتوافق البیئة والمناخ الیظ :ةالبدوی األدبیة البیئة)1

وتشابه بعض العادات والتقالید دخل كبیر في نشأة الشعر  ،وسكان الجنوب الجزائري هالل

تمیل لغته إلى القوة والفصاحة، وهناك من یشبهه بالشعر الجاهلي من اّلذي ،،البدوي الجزائري

وتعدد األغراض الشعریة في القصیدة  ،قوة وجزالة اللغة والتصویرالحیث طریقة البناء و 

البدویة  شعبیةیكاد المتمعن في القصائد الوال ... الواحدة، من عزل ووصف وفخر وفروسیة

، وبین ما جاء في الشعر ...لواصفة للفرس والمرأة، أن یفرق بین الصور الواردة فیها ا

    2.الجاهلي في هذه المواضیع بالذات

البدوي الجزائري والشعر الجاهلي، نقّدم  شعبيكنموذج عن التشابه الموجود بین الشعر الو 

  .في موضوع الفرس" شعر الغض" الباحث أحمد قنشوبة في كتابه ّدمها هذه المقاربة التي ق

                                                           
م 2008عبد الحق زریوح، دراسات في الشعر الملحون الجزائري، دار الغرب للنشر والتوزیع، وهران، الجزائر، : نقال عن -1

  .20، 19ص ص 
  .72، 71، 70ص - دراسة تحلیلیة، ص-نعیمة العقریب، قصیدة حیزیة: ینظر -2
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  . ، مقارنة بین امرئ القیس وسي أحمد بن معطار1الجاهلي والشعر الشعبي بین الشعر 

على لسان الشاعر  وردتومن أروع وأجمل القصائد الجاهلیة التي وصفت الفرس 

  2:امرئ القیس في معلقته التي یقول في بعض أبیاتها

 اَألَوابـِِد َهْیَكلِ ِبُمنَجِرِد َقْیِد   َوَقْد َأْغَتِدي َوالطَّْیُر ِفي ُوُكَناِتَها

  .َكَجْلُموِد َصْخٍر َحطَُّه السَّْیُل ِمْن َعلِ   ِمَكرٍّ ِمَفرِّ ُمْقِبٍل ُمْدِبٍر َمًعا
 

ل المطیة أو الفرس بجملة من الصفات التي تدّ  األبیاتیصف امرؤ القیس في هذه 

هذا الفرس ِمَكر "على قّوته وصالبته كالحجر، وُتَمكُِّنه من اللحاق بالصید في سرعة وخّفٍة 

إذا أرید منه الكر، ومفر إذا أرید منه الفر، وُمْقبل إذا أرید منه إقباله، وُمْدِبٌر إذا أرید منه 

  .3"إْدَباره

عن غیرهم من الشعراء الجاهلیین في هذه الصور الوصفیة  شعبيولم یختلف شعراء ال 

وع القصائد التي أبدعت للفرس، السیما من عاش منهم في حضن الصحراء والبادیة، ومن أر 

من منطقة الجلفة الذي " سي أحمد بن معطار"في وصف الفرس، قصیدة لشاعر الشعبي 

  4.یقول في بعض منها في وصف الفرس الذي یتمناه

 5ْكَثْر اْلَخْطَرهْ َوالَغَواِزْي َوالَحْرَكاتْ   اْهللا َال ِشْیَهاْن بَالِسْیْر َمَوَلفْ 

 6َیْتَقَطْع َخْف الْشَطاَرْه ِفْي الَبْهَزاتْ   ْوُعْمُرو َما َیْزَنقْ اللِّْي َما َیْعَي 

 َكْنْیُتو ِطَیاْر َبْجنَاْح ْیَرْفَرفْ 

 

  .َوالَّ َبَرْق ِإَذا ْخَطْف َبْعْض اْلَرْعَداتْ 

  

 

                                                           
، )دت(أحمد قنشوبة، شعر الغض، اقترابات من عالم الشعر الشعبي، الرابطة الوطنیة لألدب الشعبي، الجزائر،: ینظر -1

  .وما بعدها 97ص 
  .42، 41ص -زني، شرح المعلقات السبع، صالزو  -2
  .42الزوزني، شرح المعلقات السبع، ص -  3
  .102أحمد قنشوبة، الشعر الغض، ص : ینظر -4
إني أتمنى أن یكون عندي اآلن فرس : السفر؛ یقول: متعود، الخطرة: الفرس، مولف: تستعمل للتمني، الشیهان: اهللا ال -5

  .قد ألف السیر، كثیر السفر والغزوات والحركة
یتعب وال إن هذا الفرس ال : جمع یهزة وتعني االنطالق المفاجئ السریع؛ یقول: یتكاسل، البهزات: یتعب، یزنف: یعي -6

  .یتكاسل، ویكاد حین ینطلق یتقطع من أثر السرعة والخفة الشدیدة
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یصف الشاعر أحمد بن معطار فرسه على أّنه دائم الحركة واالستعداد لالنطالق 

له أّن  یتخیلوالركض بسرعة البرق في أّي وقت أراد، فهو ال یكل وال یتعب وٕان الناظر إلیه 

  . جسده یتقطع ویتمزق إلى أجزاء وذلك لرشاقته وخفته

عرین في إبراز أجمل وأكمل نالحظ من خالل هذه المقارنة التشابه الموجود عند الشا

ال یكون فرًسا عادیا كباقي الخیل، بل إّنه یصبح أشبه بفرس  فینبغي أن"  الصفات للفرس،

  .1"أسطوري

كما نجد تشابها بین الشعر الجاهلي والشعر الملحون البدوي الجزائري في الصور 

ِسه ،أةالواصفة للمر   ومثال هذا قول عنترة بن شداد ،بحرف النون اكتشبیه الحواجب في َتَقوُّ

  :2في تغزله بعبلة واصفا حاجبها كحرف النون

  .َفْوَق ُجُفوِنه        َوَثْغٌر َكَزْهِر اُألْقُحَواِن ُمَفلَّجُ  َكاْلُنونِ َحاِجُب َلُه 

 :3وِبِمْثِل هذه الصورة نجد الشاعر الشعبي بن قیطون یصف جمال عیون حیزیة في قوله

  .ْبِریَّةْ  ُنوِنْینْ َحاَجْب ُفْوْق الْلَماْح        

هذه بعض الصور الواردة في وصف الفرس والمرأة كنموذجین عن التشابه الموجود في      

، الذي یظهر من خالله الجزائري البدوي شعبيصور الشعر الجاهلي وما یقابله في الشعر ال

فالشعر البدوي أو "اء الشكلي للقصیدة، مدى التوافق في التصویر والخیال وحتى في البن

   .4"الشعر الذي نشأ بعیدا عن حیاة المدینة یمثل الشكل التقلیدي للقصیدة المعربة

في األندلس وفي  البیئة والمناخلتشابه وتوافق  یظهر أن : ةالحضری البیئة األدبیة-2

" ألنّ  ،الشعري في المدن والحواضر الجزائریة ّلونالدورا هاما في ظهور هذا الجزائر 

ماال یوجد في البوادي مثل أماكن اللهو،  بالعجم،الحواضر ساعدت على تفشي الّلحن والتأثر 

عن التقلید نحل وما تتطلبه هذه األمور من  ،وبیوت القیان والمیل إلى السماع والغناء

                                                           
  .101أحمد قنشوبة، الشعر الغض، ص -  1
  .87دیوان عنترة بن شداد، ص -  2
  .42دیوان الشاعر محمد بن قیطون، جمع وشرح أحمد عاشور، ص -  3
  .398التلي بن الشیخ، دور الشعر الشعبي الجزائري في الثورة، ص  -4
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على  كّله وقد انعكس هذا الجانب ،1"القواعد والقیود، ومنها اللغة وقیودها في خللٍ الرصین، و 

من رقة األسلوب وتنوع في اإلیقاع، "التي تمیز األدب الحضري الخصائص الشكلیة والفنیة 

حیث یتفنن الشاعر الحضري في القافیة  ،وتحریر كبیر على مستوى المضمون والخیال

: وهذا ما یؤكده رابح بونار في قوله 2".والتعبیرولة في األلفاظ والوزن ویمیل إلى اللیونة والسه

 شعراؤنا وال شك أّن هذا الزجل هو المنبع الثري وهو المنهج الذي استقى منه وحاكاه"

   3".ةیالحضریون في أزجالهم ومنظوماتهم الوصفیة والغزلیة والمدح

المنداسي : بعض الشعراء الحضریین الجزائریین على جانب من العلم والثقافة أمثالكان و   

وابن مسایب وابن التریكي وغیرهم، مما ساعدهم اإلطالع على الثقافة واألدب األندلسیین 

خاصة الموشحات واألزجال، وقّلدوها وحاكوها في موضوعاتها وفي أسالیبها، وفي توظیف 

والزجالون األندلسیون في وصف  الوشاحونور التي كان یستخدموها األلفاظ والعبارات والص

مجالس الغناء والطرب والطبیعة وذكر أوصاف ومفاتن المرأة، وأماكن اللهو والخمرة، وكذا 

  :4"ِنْلَت اْلَمَرامْ " مثل قول ابن التریكي في زجله  ،المدیح الدیني

  ْي اْلِقَطارْ ِباللَِّه َحادِ            ِنْلَت اْلَمَراْم      

  .اْلُمَقامْ      َشْوًقا ِلِتْلَك الرُُّبوْع                            

  َواْقَرا السَّـَالمْ     قْف ِلْي ِبِتْلَك الدَِّیاْر                          

  واْذُكْر َصَباَبِتْي وَوْجِديْ     َسلِّْم ِلْي َعْرَب َنْجِد                           

  َمْن َباَدَرْتُه الدُُّموعْ            َكْیَف ُیَالْم                            

بعض مالمح الشعر الحضري  على سبیل التمثیل نالحظ في هذه القصیدة الزجلیة

الذي یكشف الشاعر من خالله عن مشاعر الشوق والحنین للمقام المحمدي وأهله، بأسلوب 

 ،،رقیق وألفاظ وعبارات متفاصحة سهلة، وتراكیب ذات أشطر قصیرة من حیث الطول

تتناسب مع خاصیة الغناء والطرب الذي ینشده الشاعر الحضري من خالل تنویعه في أوزان 

كما لم  ،افي القصیدة، حیث استهل مطلعها بأربعة أشطر ثّم ُیغّیرها وُیكملها بستة أشطرٍ وقو 
                                                           

غّسان حسن أحمد الحسن، الشعر النبطي في منطقة الخلیج والجزیرة العربیة، القسم األّول، دراسة علمیة، مؤسسة الثقافة -1

  .27م، ص 1،1990والفنون، ط
  .73نعیمة العقریب، قصیدة حیزیة، ص  -2
  .المرجع نفسه، الصفحة نفسها -3
  . 56دیوان ابن التریكي، ص -  4
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یلتزم فیها بالقافیة الواحدة، إذ نجد فیها تنویًعا في حرف الروّي من خالل اعتماده على 

وهذا التنویع في " حروف الراء، والمیم، والّدال، والعین، وسار على هذا الشكل حّتى نهایتها، 

  .1"وزن بقصد التطریب والغناء فالمقطع القصیر المنغم یْسهل تردیده وحفظهال

  :ما یلي -الشعر الحضري – الفرعیة نجد من بین أشكالهو   

الشعر المنظوم باللغة العامیة، "واع الشعر الغنائي الحضري، وهو وهو نوع من أن:الحوزي-1

ا نوع من أنواع الموسیقى أیض، وهو 2"حسب أوزان خاّصة، تخالف أوزان الموشح والّزجل

ظهر بالمغرب األوسط إلى جانب الموسیقى " الخفیفة التي تمیز إیقاع الشعر الحضري، 

هو ) الحوزي(ذلك بالحوزي، ألّن من األندلس، ووافق أذواق العاّمة، وسّمي ل األصیلة الواردة

نتشر هذا النوع من ، وقد ا3"یة المدینة، وكان في الغالب مكانًا لسكن العامة من الناسضاح

، ویدور موضوعه حول عاطفة الحب الشعر الغنائي في كّل من تلمسان وعنابة وقسنطینة

اتجاه المرأة، ومن أشهر شعراء الحوزي، نجد الشاعر التلمساني ابن مسایب الذي یقول 

  :4"َماْل ْحبِیِبْي َماُلهْ " إحدى حوزیاته

  َماُلْه        َكاْن ْمَعَیا َكانْ َماْل ْحبِیِبْي                          

  َماْل ْحبِیِبْي َماُلْه        َیا َناِسْي ْغْضَبانْ 

  َماْل ْحبِیِبْي َماُلْه        ِلْي ُمدَّْة ِنْرَجاُلهْ                          

ُیغنى في الحدائق والمتنزهات وخالل " هو نوع آخر من الشعر الحضري الغنائي: الحوفي-2

زیارة أضرحة األولیاء أیام الربیع أو الصیف، وهو مجهول المؤلف، لكّنه بال شك من 

شعریة من الحوفي متشابهة في  نصوصا" ولكن الباحث سعد اهللا بن شنب الحظ، "تلمسان

كما أنها شدیدة  تلمسان والعاصمة والبلیدة، وهي ذات أصول أندلسیة القترابها من الموشح،

 ویدور موضوعه حول عاطفة الحب واألحاسیس والمشاعر. 5"الشبه بأغاني األرجوحات

                                                           
  .528، ص1ر الدیني الجزائري الحدیث، جعبد اهللا ركیبي، الشع -  1
محمد مرابط، الجواهر الحسان في نظم أولیاء تلمسان، تح عبد الحمید حاجیات، الشركة الوطنیة للنشر والتوزیع،  -2

  .09م، ص1982الجزائر، 
  .46، هامش ص اسات في الشعر الملحون الجزائريعبد الحق زریوح، در  -  3
  .74صدیوان ابن مسایب،  -4
  .46عبد الحق زریوح، دراسات في الشعر الملحون الجزائري، ص -5
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العمیقة التي تختلج أفئدة وقلوب العاشقین، مّما یضفي علیه ّرقة األلفاظ والعبارات والجمال 

ي ، ومن بین أشهر شعراء الحوفي نجد ابن التریكي الذي فاألسلوب والصور واإلیقاع الخفیف

  :1"َسْهَم اْفُقوَس اْشِبْیْلَیاِنيْ " قصیدة

  ْش َعذَّْبْتِنيَاْعالَ      َشْرَع الّلْه َیاَعْینْي                            

  َبْعَد َاْن ُكْنَت اْمَهنِّْي     اَلَقْلْب َراَیَع اْسِكْینْ 

  ْدِت اْفَخْرِنْي          اْعَلى اْلْجَمْر ُلْحْتِنيْ َجدَّ   

الشائعة في األوساط العائلیة النسوّیة، حیث " هي نوع آخر من الشعر الحضري:البوقالة-3

، رقیقة الشعور، غالبا ما یكون فحواها حول الحّب العفیف، تتلى أبیات لطیفة المعاني

قدیمة ،مجهولة المؤلف وتعد هذه اللعبة النسویة ،2"والحزن على فراق الحبیب، وأمل عودته

والتي ) لیبیا، الجزائر، تونس(أفریقیا جزء من تاریخ الشعوب وخاّصة في شمال " هيو العهد، 

، ومن أمثلة هذا النوع الشعري الحضري 3"ترتبط ارتباطا مباشرا بعّدة جوانب من ناحیة الزمان

  :4قولهم

  َیا َاللَِّتْي َفطُّوْم        ُسْبَحاْن َخاْلَقكْ  َیا َاللَّتِّي فاْطَمةْ 

  ْحَسْبْتُهْم َساَقكْ               الّنُجوْم ِفْي الّسَماءْ ِرْیْت 

  .الَقْلْب َمْشَتاَقكْ ْعِلْیْك                   وَ  الِعْیْن َتْبِكيْ 

  خالصة

بیئة األدب الشعبي الجزائري، زاخرة بأشكال وأنواع، أّن رى ن ما سبق،وبناء على 

 شكال ومضمونا،ورغم اختالفهما وتباینهما -البدوي والحضري –من األدب كّال النوعینتضم 

أبدعوا ، بعض فحول الشعر الملحون كالمنداسي وابن مسایب وابن التریكي أن أّننا نجدإّال 

فیها، والتي  ونبها ویؤثر  ونالبیئة الحضریة التي یتأثر  ئهم إلىفي كّال النوعین رغم انتما

 .تختلف عن البیئة البدویة
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