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بالشكر الجزيل مع  كما أتوجه.أحمد هللا و أشكره أوال وأخيرا 

أسمى عبارات االحترام والتقدير ألستاذي الفاضل األستاذ الدكتور 

 .شعيب مقنونيف الذي كان لي عونا وذخرا

كما ال أنسى في هذا المقام أن أشكر األساتذة األفاضل أعضاء 

 .لجنة المناقشة

يفوتني أن اتوجه بالشكر الجزيل إلى كل من أفادني بنصائحه وال 

د عبد الحق .في هذا البحث وعلى رأسهم الباحث دمحم سهيل ديب،أ

 .زاق ،فإنّي أوفيهم جميعا التبجيلجعلوك عبد الر.زريوح ،د
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 .إلى والدتي رحمها هللا و أسكنها جنة الفردوس 

 .أبي أطال هللا في عمره ومتعني ببره وطاعتهوالى 

 الى من دفعتني إلى طرق أبواب العلم وكانت لي سندا 

 ..ماديا و معنويا،رفيقة دربي و قرة عيني زوجتي الكريمة

 وكل من ساهم في إخراج هذا . كبدي وأخواتي إلى فلدة

 .العمل الى الوجود فجزاهم هللا خيرا
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لقد ساهمت المناهج المعاصرة في مجال العلوم اإلنسانية واألنتربولوجيا     

الثقافية في إعطاء أهمية بالغة للدراسات والمقاربات المتعلقة باألدب الشعبي 

والفلكلور والطقوس اإلحتفالية اإلجتماعية التي تشّكل على هامش التمثالت 

 .وللقيم التي جاءت بها نصوصه الذهنية والنفسية المختلفة للمعتقد الدّيني

فاإلهتمام بمناهج الموروث الشعبي التي تسعى األمم الى جمعه والحفاظ عليه    

ليكون أداة تواصل بين االجيال، ويكون مادة ملهمة للمبدعين والفنانين 

والحرفيين على حد سواء، النه المادة الخام الذي يحفظ الخصوصية الحضارية 

 . لألمة 

تراث مشترك بين جميع أبنائها ومناطقها، ألنه ما هو الشعبي ألمة والتراث   

دليل من  خ قيمها الحضارية، أما تنوعه فهويعبر عن ضميرها الجمعي، ويرس

هو إثراء وإغناء لتراثها المشترك بالبيئــات  ئل عبقريتها، وفي نف  الوقتدال

ستطاع أن يفرض ا سها وانتاجاتها،حيثتضاريو والمتطلبات المجتمع مع مناخها

 . نفسه امام كل التيارات والثقافات القادمة من الغرب

طب اإلحساس وتبرز في هذا التراث األغنية الشعبية الهادفة التي تخا  

دات والتقاليد ترمي للرجوع الى االصل والى العا والوجدان والعقل، و

موم زاوج مع اللحن كأهم لون من ألوانها ،و تحمل هتتالجزائرية ، بحيث 

أصحابها ومتداوليها، وتعبر عن آالمهم وأفراحهم وأحزانهم وكل مظاهر 

 .حياتهم، كما تعبر عن البيئة التي تعيش فيها 

يشمل أغاني االفراح واأللم وأغاني العبادة  ن االغنية الشعبية عمل فني إ    

، إذ األغراضوأناشيد القتال، كما يشمل أغاني التربية والتوجيه وغير ذلك من 

تفسح االغنية الشعبية عن أفضل وأعظم الطبائع المستحبة في االنسان وذلك من 
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مضاهاتها من حيث العمق العابق والنظرة والتفتح ال يمكن إال أنه  .صورالخالل 

و أغاني  يكالسيمفونمع األغاني و األعمال األكاديمية  اللحنوالرسوخ وجمال 

أنها كما ، موشحات في الموسيقى العربيةالليدر عند األوروبيين و القصائد و ال

لم تخلد القيم المستحبة في االنسان فحسب ،بل أظهرت ايضا مساهمة الفنان 

ية ونضاله الطويل من أجل الشعبي والدورالذي قام به في حقل الحضارة البشر

 .نسانسعادة اإل

  ل المؤثرات وفق نسق لغوي خاص،إذا كان الفنان ابن بيئته يتفاعل مع ك   

االسالم يرقى باإلنسان لتصحيح مفاهيم عديدة على نحو المحبة، االمر الذي ف

يفسر أن الصحابة رضوان هللا عليهم والتابعين، أحبوا الرسول ملسو هيلع هللا ىلص حبا جما 

وتمثالت عديدة لشخصيات األنبياء والرسل واألولياء  ،شتىجسدوه في صور 

الصالحين ،و تهدف تلك التمثالت في مجملها الى المزاوجة بين العمل بفحوى 

المعتقد في تفاصيله الدقيقة والبحث فيه عما يحقق توازنات روحية وانسجاما مع 

ة لوجود تلك المجموعات البشري،الواقع ،رغبة في انتاج معنى او تصور ما 

وسيقي، فمضت التي آثرت نمطا من الحياة الروحية جسمته مجال  السماع الم

ها وتتمثل ما بدا أنه من جوهر هذا المقدس، وفق انهذتستبطن ما استقر في أ

مناخ وذوقية وممارسات طقسية احتفالية ترتقي الى المستوى من الجمال الفنّي 

ي الذي ال ينفصل بدوره عن في الكلمة وطرائق اآلداء الصوتي أو المسار اللّحن

 . انتظام في الحضور

     وقد كانت البواعث المباشرة التي دفعتني في إختيار موضوعي الموسوم ب 

سل واألولياء الصالحين لشخصيات األنبياء والر   تمثالت األغنية الشعبية" 

فن أصيل ، غنية الشعبية الدينية كونها هي ميولي الى األ (دراسة تحليلية")
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األغنية الشعبية الدينية مدينة تلمسان تعتبر مركزا هاما من مراكز  كم أنوبح

الذي لقي رواجا كبيرا لذا طبقات المجتمع التلمساني من موشحات خاصةً، 

 .أندلسية وأزجال 

تني نحو الغوص في هذا الموضوع هو كون كذلك من بين الدوافع التي حفز  

من التراث الشعبي الجزائري في حقل الفنان الشعبي قد أسهم في إحياء جانبا 

اته ،كما أسهمت األغنية الحضارة  البشرية عبر التاريخ في مختلف محطّ 

 .الشعبية في رصد مسيرة األنبياء و الرسل و األولياء الصالحين 

التساؤالت فعلى سبيل  أن أجيب على بعض حاولت  من خالل هاته الدراسة  

الشعبي المعطيات الكافية التي تتيح للشاعر ر المخيال المثال ال الحصر هل وفّ 

الشعبي ومن بعده المغني الشعبي صورة واضحة المعالم لشخصيات االنبياء 

 والرسل واألولياء الصالحين؟

الى مدح وذكر هذه  ت بكل من الشاعر والمغني الشعبيأدالتي  دوافعما هي الو 

ت مناسبة صص مقام ذكر و إستحضار هذه الشخصيا، و هل خ  الشخصيات؟

 معينة ،أو مكان معين؟

استعملت لدراسة التراث الشعبي وحاولت في بحثي اإلستفادة من عدة مناهج   

إرتأيت أن يكون المنهج ف كون كل منهج يخدم غرضا في هاته الدراسة ،

كشف عن األصول األولى للمأثور لل حليلي األنسب التاريخي و المنهج الت

لكنني ركزت على تطبيق الشعبي متمثلة في فكر اإلنسان القديم و طقوسه، 

المنهج الوصفي الذي هو في هذه الدراسة امتداد منطقي الستكمال التشخيص 

وخاتمة  خل و ثالث فصولعلى مدالتاريخي ،ولتحقيق هذا المسعى بنيت بحثي 
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أتبعتها بملحق جمعت من خالله  ، لت اليها النتائج التي توص أجملت جميع

 .في هذه المذكرة بعض القصائد التي قمت بدراستها

 عن األغنية الشعبية و مفاهيم  تعريفاتإعطاء خل المدلذا آثرت أن يكون    

األغنية الشعبية و خصائصها  ، ليندرج  أما الفصل األول إنطوى تحت عنوانو،

تطور األغنية مراحل : بمعنون الالمبحث األول في ، ف  نمبحثاتحته 

عبر مراحل تاريخية  أصل األغنية الشعبيةعلى عرجت في هذا المقام ،الشعبية

الذي إنطوى المبحث الثاني  مطاف الى الموشحات و األزجال  أمالينتهي بي ال

ع األغنية الشعبية و خصائصها فتطرقت من خالله الى أنواع تحت عنوان أنوا

و لو بالجزء  و هذا حتى يتسنى لي التعريفضيعها ة الشعبية وكذا موااألغني

 .القليل باألغنية الشعبية الدينية 

لشخصيات  غنية الشعبية تمثالت اال: أما الفصل الثاني فقد جاء تحث عنوان   

سل واألولياء الصالحين ،فإرتأيت  أن يحتوي  كذلك هو اآلخر على االنبياء والرّ 

فالمبحث األول عالجت فيه تمثالت األغنية الشعبية لشخصية األنبياء و مبحثين، 

تمثالت األغنية الشعبية  الرسل ، بينما المبحث الثاني فقد خصصته في

 .لشخصيات األولياء الصالحين 

حاولت من  ألختم بحثي بدراسة  تحليلية لألغنية الشعبية وخصائصها الفنية   

و تمثالت األنبياء و الرسل و األولياء الصاليحين  األغنية الشعبية ا دراسةخالله

ت التي جعلتني خاتمة مكنتني من اإلجابة على التساؤالب ، ألنهي هذه الدراسة 

المصادر فكان زادي في هاته الرحلة مجموعة من ، البحث  أبحر في غمار هذا

مقدمة "ثرت هذا الموضوع فعلى سبيل المثال ال الحصر كتاب و المراجع التي آ

الشعر "ابن خلدون ، اشكال التعبير الشعبي بالجزائر لنبيلة إبراهيم و كتاب 
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لعبد هللا ركيبي،كما إعتمدت على بعض الدراسات " ي الحديثجزائرالديني ال

عدتني على ألنها قد سا...عبد المالك مرتاض  كتورالجادة ألساتذة وباحثين كالد

بالرغم من العراقيل التي  وضوح الرؤية و أعانتني كثيرا على إنجازهذا البحث،

ثم أعقبت ذلك بملحق  ،واجهتني و هي قلة المراجع في هذا النوع من البحوث

جمع في طياته بين النصوص الشعرية موضوع البحث ، فقد قمت بدوين هذه 

، تلتها بعض القصائد من كناش  القصائد إنطالقا من المدون منها و من السماع

الشيخ عبد الكيم دالي ، و بعدها ختمته بصور لشيوخ الطرب الشعبي األصيل و 

حطت بكل كبيرة أو أال أزعم أني عالجت فيه الكثيرو. مؤدوا هذه القصائد

 .  وصغير فما هذا البحث إال بداية لبحوث أخرى 

على التوجيهات و النصائح  أشكر األستاذ الدكتور شعيب مقنونيف واليفوتني أن

 .القيمة التي مكنتني من إثراء مكتبتنا بهذا العمل المتواضع

   

 بوزوينة إسماعيل      

 01/01/4102تلمسان في       
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لم يكن لدى االنسان األول منذ نشأته إدراك القدرة على الظواهر        

إال أنه أصبح مع التطور ..(حر، برد،ليل، نهار،صيف، شتاء)الطبيعية المختلفة 

النسبي والتفكير المحدود يسمع أصوات الرياح وتالطم األمواج، وأصوات 

السادجة ثم تطورت عبر العصور شأنها الطيور والحيوانات فنشأت الموسيقى 

شأن باقي العلوم، فاهتم بها اإلنسان وضبطها بإيقاعات وأوزان مختلفة، كما 

كان "اخترع لها آالت متنوعة، واكبت هي األخرى هذا التطور، وكباقي األمم 

العرب في بداوتهم الجاهلية شعراء بطبيعتهم موسيقيين بفطرتهم، وكانوا 

فكان الغالب على طبيعتهم التغني ... و أول الغناء الجاهلي يترنمون بالشعر وه

"يرسلونه إرتجاال لبساطته ويسر تفاعيله... بالرجز 
1

وهو ما يعرف بالحداء . 

لحن موقع ارتجله الحادي ممتطيا ظهر دابته أو مقتفيا خطواتها راجال، "وهو 

عمل في الحداء والبحر الوحيد المست.... وقد يجيبه على نشيده أحد رفاق السفر 

"هو الرجز
2. 

" لموسيقى أهمية في حياة اإلنسان والحيوان ايضا ألن إن ل       
3
اء عند ذ  الح   

أن  الغناء الذي يعين اإلبل على قطع المراحل البعيدة بدون العرب قديما هو

 قد قيل عن الموسيقى من قبل علماء و أدباء كثر أمثال ، و"تشعر بالتعب 

                                                           

عبد الحميد مشعل، موسيقى الغناء العربي، ديوان المطبوعات الجامعية، الجزائر  -  1
 .31، ص 3891

، الدار 3رجيس بالشير، تاريخ األدب العربي ترجمة الدكتور إبراهيم الكيالني، ج.د - 2
 .193، ص 3891التونسية للنشر، تونس، المؤسسة الوطنية للكتاب الجزائر، 

الموسيقى العربية تاريخها وآدابها ،ديوان المطبوعات الجامعية  : صالح المهدي  – 3
 .7،ص 3891الجزائر، التونسية للنشر ، سنة 
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من لم يحركه الربيع وأزهاره والعود وأوتاره فهو :"  في قوله األمام الغزالي

" فاسد المزاج ليس له عالج
1
 .

 

وتكون الموسيقى غالبا مرتبطة بالكلمة، فإذا تزاوجت معها تشكل أغنية،  

ولقد وجد هذا النوع الفني واألدبي صدى كبيرا وواسعا في حياة اإلنسان منذ 

حياته كلها، منذ ترنيمة المهد إلى مرئية  ننشأته، فلقد عاش الغناء مع اإلنسا

اللحد، فاحتفل بكثير من أحداث حياته الخاصة والعامة فأنشد األناشيد، وشدى 

: تقول نبيلة إبراهيم باألغاني وذاع عنده الغناء الفردي واألهازيج الجماعية،

"األغنية تكشف عن نظام المجتمع الواقعي الذي يعيشه الشعب"
2

وتتنوع  

ر عن واقع الفرد، وروحه بتنوع المناسبات الدينية والعملية، فهي تعب األغنية

 .الداخلية

 : مفهوم األغنية الشعبية   1-

 نتعد األغنية الشعبية ركنا من أركان ثقافتنا و صفحة تعكس جانبا م         

 .عاداتنا و تقاليدنا 

و األغنية الشعبية تختلف عن غيرها من سائر أشكال التعبير الشعبي في    

كان البحث في األغنية  كونها تؤدى عن طريق الكلمة و اللحن معا،ومن ثم

 .شقين ، شق يختص بالكلمة و شق يختص باللحن والموسيقى  الشعبية ذو

                                                           

 .9ص  المرجع السابق نفس – 1
، ط 3893نبيلة إبراهيم، أشكال التعبير في األدب الشعبي، دار المعارف القاهرة ،.د    -2
 .121،ص 1
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ين في فينبغي أن يكون البحث فيه من إختصاص الباحثأما الشق الموسيقي 

                                                                                                                                       . الموسيقى بصفة عامة ، و الموسيقى الشعبية بصفة خاصة

      صحاب الدراسات  الفلكلوريةكالمي فيدخل في إختصاص ألاجانب أما ال"

"و اإلجتماعية
1
. 

ومن هنا ستقتصر الدراسة في هذا البحث على الجانب الكالمي في االغنية     

       .الشعبية

بسط أيمكن ان نقول ان  عديدةن لألغنية الشعبية تعريفات أالمعروف من ف       

ها نشأت بين تعريف لها هو انها قصيدة غنائية ملحنة مجهولة النشأة بمعنى ان

ألغنية فا"، زمانا طويلةأزمنة ماضية وبقيت متداولة أالعامة من الناس في 

الشعبية  لها خصوصيتها التي تميزها  عن بقية ألوان الشعر الشعبي ،ألنها ال 

تعتمد على الفردية بل هي جماعية األداء كما أنها تعبر عن مشاعر العامة ال 

غنية  الشعبية في الغالب هي نتيجة جهد عن مشاعر مغنيها فحسب ، كما أن األ

جماعي وصالحة ألكثر من زمان ومكان مما يمنحها الديمومة كما أنها لي  ملك 

"الشاعر
2
و من الممكن للشاعر الشعبي أن ينظم كلمات تتطابق مع   العنوان     ،

واللحن واإليقاع الشعبي وكذلك الميزان ،فتجدها متعددة  ،والقالب  اللحني

ض منها أغاني موسم الحصاد والمواسم الدينية واألعياد واألعراس األغرا

وأغاني الغزل والوطنيات وغيرها وترافقها بالغالب رقصات شعبية اذا هي 

 . طابع جماعي وليس فردي ذات 
                                                           

 .212صنفس المرجع السابق -  1
مجلة جامعة النجاح الوطنية  ,موسى أحمد ، تراث الموسيقى الشعبية الفلسطينية -  2

 .331،ص 2331( 3) 21المجلد ( العلوم اإلنسانية ) لألبحاث
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والكثير من األغاني الشعبية نسجت لها بعض األساطير والقصص 

خيال العامة بما يتالءم مع ما ألسباب تسميتها ، منها الحقيقي ومنها ما نسجه 

يعيش من مشاعر وان كانت بعض األغاني الشعبية قد اندثرت او في طريقها 

لألندثار فان ذلك يعود الى بعض األغاني التي قدمت في بعض المناسبات التي 

لم تعد قائمة والعادات التي لم تعد شائعة ، باإلضافة إلى أنها من الموروث 

تناقله األجيال مما يؤدي الى ضياعها وأحيانا األختالف الشفوي المحكي الذي ت

 .في طرق أدائها بسبب تعدد اللهجات 

وقد ظل البحث لفهم األغنية الشعبية الغاية الرئيسية للباحثين في الثراث      

الشعبي 
1
فكم من باحث كرس وقتا طويال من أجل دراسة األدب الشعبي ، 

 يعتبر"حيث " هردر: "فاألديب األلماني و األغنية الشعبية بخاصةبصفة عامة 

 ...الشعر أقدم اللغات البدائية 
2

اعتنى باألغاني الشعبية عناية كبيرة جدا، وبذل 

، كما يعتبر أول من إستعمل مصطلح "جهودا ضخمة للبحث عن أصولها

لطبيعته وحبه الشديد إلى التعابير الشعبية قام بجمع األغاني ، فاألغنية الشعبية 

أصوات الشعوب من خالل أغانيها: "يوانهوسمى د
3

منذ ذلك التاريخ إستقر  ، 

بهذا مفهوم هذا المصطلح لدى الدارسين األوروبيين ، و انتشر استخدامه 

 .المفهوم
                                                           

كانت المحاوالت االولى في مجال جمع و دراسة االغنية الشعبية قد بدأت فإنجلترا لجمع -  1
كانت مبادرة الشاعر ، ثم 3173(mac fer sonماك فرسون )الشعر الغنائي القديم مع 

أصوات )الذي قام بمحاولة جمع األغاني الشعبية في كتابه 3783سنة  (هردر)االلماني 
 (.الشعوب في األغاني 

ليلى روزلين قريش، القصة الشعبية ذات األصل العربي، ديوان المطبوعات الجامعية،  – 2
 .31، ص 3893الجزائر، 

 .31نفسه، ص   – 3
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و من قبل ظهور كتاب هذا الباحث كان الباحثون و الدارسون األكادميون       

يطلقون لفظ األغاني على كل أنواع الغناء كافة دون تمييز ، أو بإضافة مناسبة 

نية ، أغاني ــاألغنية ،أو نوع المجتمع الذي تؤدى فيه ، مثل األغاني الدي

املة بحيث لن تفرق بين ماهو الرقص  ،أغاني العمل ، و كانت هذه التسمية ش

 .شعبي و ما هو غير شعبي 

    
األغنية الشعبية بأنها ( ألكسندر هجرتي كراب)كذلك يعرف الباحث   

قصيدة شعرية ملحنة مجهولة المؤلف ، كانت تشيع بين األميين في األزمة "

"الماضية ، و ما تزال حية في اإلستعمال 
1
. 

وهو بتعريفه هذا يذهب الى ما ذهبت إليه الرومنسية التي إعتبرت أن أي     

عدم نسبة ".....أغنية يفترض أن تكون مجهولة المؤلف ألنها من صنع الشعب 

األغنية الى مؤلف معين دليل على خلقها التلقائي من قبل جماعة سرية دونما 

"فردية أو وعي 
2
. 

ق تفاصيلها عمال فرديا و لكنها تصاغ في غاية فاألغنية الشعبية تعد في أد     

من البراعة حتى في أشد صورها تركيبا حتى لتوحي إلى أي فرد من أبناء 

 .المجتمع بأنها إنما تخصه وحده دون غيره

تتعرض األغنية الشعبية خالل مسيرتها من لسان الى لسان ، ومن  وقد     

ييرات كلية أو جزئية ، يتسنى ، و إضافات ، و تغ منطقة الى أخرى لتعديالت 
                                                           

صالح ،وزارة الثقافة  الكسندر هجرتي كراب ، علم الفلكلور ، ترجمة أحمد رشدي-  1
 .211،ص3817المصرية ، مؤسسة التأليف و النشر ،دار الكتاب ، القاهرة ،

، 3893، 3أرنولد هاوزر ،فلسفة التاريخ الفن، ترجمة رمزي عبدة ،دار الحقيقة  ،ط-  2
 .288ص 
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الموهبة تعتبر "خاللها إسم المؤلف ؛ إذ ان كل اغنية لها مؤلف واحد ،إلن 

اإلهتمامات الروحية و مضمون الخبرة ذات صفة مشتركة بين فردية و لكنها 

"الجميع
1
. 

و يفسر هذا القول أحمد صالح رشدي ، عندما يتحدث عن جمالية األدب     

إن العمل األدبي : " األغنية الشعبية جزءا منه ، فيقول الشعبي التي تعد 

و الألن العامة اصطلحوا مجهول المؤلف ال ألن دور الفرد في إنشائه معدوم ،

ل ألن حقه في أن ينسب إلى نفسه ما يبدع ب على أن ينكروا على خالق الفرد 

رفهم من أثرا فنيا يتوافق الجماعة و جريا على ع العمل األدبي الشعبي يستوفي

حيث موضوعه و شكله ، و ألنه ال يتخد شكله النهائي قبلها يصل جمهوره 

شأن األدب المدّون و أدب الفصحى ، بل يتم الشكل األخير من خالل 

"اإلستعمال و التداول 
2
. 

و نظرا لكون األغنية الشعبية شفوية إنها تتعرض عند إنتقالها من شخص       

ادة و النقصان ، إذ يكفيها كل فرد حسب ميوله آلخر ، ومن جيل الى جيل للزي

 .و رغباته

األغنية الشائعة أو : " و يذهب جورج هرتسوج الى األغنية الشعبية هي     

الذائعة في المجتمع و أنها شعر الجماعات و موسيقاها الريفية التي تتناقل آدابها 

"عن طريق الرواية الشفوية دون الحاجة الى تدوين أو طباعة
3
. 

                                                           

 .288، صنفسه1- 1
 .23-31، دار المعارف ، مصر ، ص1احمد صالح رشدي ، األدب الشعبي ،ط-  2

3 - hertessog .popular song ,the richard ,in new york, 1972. 
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فاألغنية الشعبية من وجهة جورج هرتسوج تزدهر في ظل المجتمعات     

تتفجر في الشعبية دونما الحاجة الى التدوين، فهي نتاج الجماعة بكاملها ، 

الحياة اليومية ،و تتناقل من جيل الى جيل ، ومن منطقة الى منطقة أخرى 

 .،معتمدة على ذكاء المغنيين

التي كانت عند العرب و غير العرب تقوم على  و هذا يوافق األغنية القديمة  

أساس إقاع فطري ، و أخدت على مر األيام ، صورة تالحين بدائية ، و قد 

 .تناقلتها األجيال عن طريق السماع األغاني المترجلة 

لكن تناقل األجيال لألغاني عن طريق المشافهة لم يكن أمينا كل األمانة ، و    

لذين كانوا يتلقون األغاني عن طريق المشافهة كانوا ال صادقا كل الصدق ألن ا

يسقطون منها أشياء و يبقون على أشياء ،كما يضيفون أشياء ، لذلك تفقد 

 .طابعها األصيل 

قصيدة ملحنة " و قد أكد بعض الباحثين العرب أن األغنية الشعبية هي    

مجهولة ، بمعنى أنها نشأت بين العامة من الناس في أزمنة ماضية ، و قد بقيت 

".متداولة أزمانا طويلة 
1
 

ا ــف يبقى أيضـفي حين نجد الباحث أحمد مرسي يرى أن هذا التعري    

قاصرا ، و أن كل الباحثين الذين تطرقوا الى تعريف  األغنية الشعبية تناولوا 

جانبا واحدا فقط دون اإللمام بمعنى األغنية الشعبية ، و يورده في كتابه 

عدة تعريفات لألغنية الشعبية ، لباحثين أجانب ثم يتبعها ( األغنية الشعبية )

                                                           

 .13، ص 3891، 31فوزي العنتيل ، األغنية الشعبية ، مجلة الدوحة ، عدد 1- 
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ألغنية المرددة التي تستوعبها حافظة األغنية الشعبية هي ا:"بتعريفه لها قائال

"جماعة تتناقل آدابها شفاها و تصدر في تحقيق وجودها عن وجدان شعبي 
1
. 

و يبدوا أن األستاذ مرسي قد أهمل جوانب أخرى هامة في التعريف باألغنية    

بساطة " الشعبية كالعفوية و الطابع المؤثر الذي تحكمه كلماتها ، إضافة الى 

و دائية آالتها الموسيقية ، و تعبيرها المباشر عن لحظات الوجدان أسلوبها و ب

"اإلنفعال و التأثر التي تجعل نصوصها يغلب عليها الحزن و المزاج الفردي 
2
 

من كل ما سبق يتراءى لنا في كثرة التعريفات من حيث اتفاقها     

يصعب تعارضها،أهتمامها بجانب دون آخر من مقومات األغنية الشعبية بحيث 

صبها جميعا في تعريف شامل و حاسم فبينما يرى البعض اآلخر أن اصطالح 

، يرى األغنية الشعبية ملكا مشاعا و مختزن في الضمير الفني للجماعة 

البعض اآلخر أن إصطالح األغنية الشعبية ينبغي أن يتسع ليشمل األغنية التي 

يحفظونها و يرددونها  تنسب لفرد بعينه ، ثم تشيع بين الناس فيتعلقون بها و

ألنها تعبر عن آالمهم و طموحهم و تؤدي وظيفتها من ناحية تتبيت القيم و 

التطلعات الشعبية و يرى البعض اآلخر أن اإلنتشار أحد عناصر األغنية 

 كيف تكون شعبية دون ذلك؟ الشعبية إذ

فالتسمية تنطق بذلك دون حاجة لذكرها ، ويفتح البعض الباب أمام حق     

اإلضافة بالتغيير و التعديل سواء في النص و اللحن خالل المرحلة الطويلة 

                                                           

أحمد مرسي ، األغنية الشعبية الهيئة المصرية العامة للتأليف و النشر ، القاهرة ، -  1
 .21،ص3819

ي في الخليج العربي ، وزارة الثقاقفة و اإلعالم ، دار عبد األمير جعفر ، الفن الغنائ-  2
 .33،ص3893الجاحظ ، بغداد، 
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منذ بزوغها حتى وصولها للشعب و تعايشها معه على التي تجتازها األغنية 

أساس أن المجتمعات اإلنسانية في تطور مستمر ، و أن ما كان مالئما لظرف 

، فإن هذا يعطي ينبغي مراجعته في ظرف آخر للنظر في مدى مالءمته حاليا 

ثراءا متجددا ، و يجعل منها تعبيرا صادقا على التراث الشعبي في كل زمان و 

 .مكان

هذه التعريفات المختلفة تدلنا على أن ليس كل أغنية شعبية جديرة بهذا      

اإلسم ، و إنما األغنية الشعبية أعمق جذورا في تربة الحياة الشعبية و أكثر 

تفننا في التعبير عن وجدان الشعب و همومه، و إنما تعيش في ذاكرة األجيال 

ا ، رغم أنها في األصل كان زء من موروثها التي تناقلها دون علم بمؤلفهكج

 .لها مؤلف ، أي ترجع إلى فرد أو جماعة تناساها اإلستعمال بفعل التعديل فيها

و تعتمد األغنية الشعبي في المجتمع ، بالدرجة األولى ، على ما تأديه من    

وظائف ، وما تعبر عن تطلعات ذلك المجتمع و آماله ، و ليس معنى هذا أنها 

 .ين األدبية أو التعابير الفنيةخيالية من المضام

": الزجل في األندلس " يقول الدكتور عبد العزيز األهواني في كتابه            

لسنا في حاجة ألن نتبت من الناحية العقلية ضرورة وجود األغاني في "      

المدن     سكان   المجتمع اإلنساني كله ، وإن األغاني الشعبية قديمة العهد بين 

وادي وإن الحياة اإلجتماعية  بمناسباتها المفرحة والمحزنة قد حتمت والب

التعبير الجماعي الذي يستعين باآللة الموسيقية وبالتنغيم اللفظي فإصطنع فن 
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يجمع بين هذين الجانبين الموسقي واللغة هو مانصطلح على تسميته باألغنية 

". الشعبية
1 
 

            
فاألغاني الشعبية تؤدى كضرورة من ضروريات الحياة اليومية للمجتمع 

المستوى الفكري كما تستخدم األغاني الشعبية كوسيلة من وسائل التعرف على 

للمجتمع من خالل تركيبها اللغوية و األدبية و تآلفها اللحني و تداخل إيقاعاتها  

 .الصوتية و الموسيقية 

وظيفة إجتماعية لكونها تعد تعبير مباشر عن  و تؤدي األغنية الشعبية   

    الممارسات اليومية للحياة لذلك نرى البحث فيها من طرف علماء اإلجتماع 

األنتربولوجيا الثقافية ، و المتخصصون في اللهجات وعلوم  او دارسو

 .الموسيقى 

 و تجمع األغنية الشعبية في داخلها بين قيم الشعب المتوارثة و أسلوب     

    كما تعبر في نفس الوقت عن عادات  مستقبلية،معايشة حضارة و تطلعات 

 .و تقاليد المجتمع بما تحتويه من مقوالت أخالقية و روحية و فلسفية

كذلك من خالل دراسة األغنية الشعبية يمكن لنا أن نتعرف على النظرة     

تؤكد وجوده  قيما التأملية للشعب و تجربته العملية في صنع الحياة و إعطائها 

يفه اإلنسان من و ظروف البيئة التي تحوطه وما يض اإلنساني وفق إرادته

 .تطور خالق لجوانب الحياة في مختلف المراحل التي مّر بها المجتمع

                                                           

الزجل في األندلس ، نشر معهد الدراسات العربية العالمية ، : عبد العزيز األهواني . د -1
 .1،   ص   3827القاهرة  
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من خالل ما سبق من هاته التعريفات يمكن أن نقول بأن األغنية الشعبية     

هي التي تتواتر شفاها بين أفراد الجماعة مكتسبة صفة اإلستمرارية ألزمنة 

طويلـــة ، أي إنها إبداع جماعي و فني مأثور تتوسل بالكلمة ، اللحن ، و 

حداث التي تحدث له ذلك للتعبير عن ظروف حياته المعيشية و األ.اإليقاع 

 .خالل حياته

 :أشكال األغنية الشعبية 2-

تختلف األغنية الشعبية شكال ومضمونا باختالف الزمان والبيئة المؤداة  

فيهما، فكونها كما سبق الذكر تعبير بسيط آلمال وآالم الشعوب، نجدها تختلف 

من منطقة ألخرى اختالفا يساير األحداث التاريخية واالجتماعية والسياسية 

ية واالجتماعية للشعوب ،فهي حاضرة مع اإلنسان في كل المناسبات الدين

مواضع الحزن وتزيد من سعادته في  والعملية والسياسية، تخفف عنه األلم في 

مواضع الفرح،و أن االغاني التي تنشد في المناسبات الدينية تتمثل وظيفتها في 

" إيقاظ القيم الدينية واالحساس الديني عند الشعب
1

، أما من حيث الشكل فنشير 

 :األغانيهنا إلى شكلين أساسيين من 

 :أغاني األمهات  -أ

خالل دندنتها،  ت ؤّدى من طرف امرأة  في الشكل األصلي لهذا النوع 

وهي تعبر عن نفسيتها الداخلية من فرح أو حزن ثم تشاع وتنتشر بعد ذلك في 

األوساط الشعبية لتغنى في المناسبات فتصبح أغنية جماعية، واألغنية الفردية 

                                                           

 . 178نفس المرجع السابق  ص  – 1
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دهدات واأللحان اإليقاعية لألطفال ونواح األمهات موجودة منذ القدم في المه

ا ال تكلف فيه وغناء العجائز والندب وارتجال الرثاء، كل وًّ " ها تستحضر ج 
1
. 

األغنية عن طريق الموهبة الوراثية، ثم تتسع بعد ذلك هذه وتكتسب  

لترددها جموعا من النساء، ومن األغاني الفردية، أغاني ترددها األم من أجل 

 .ته، تعبر من خاللها عن تعلقها بهيم طفلها الصغير أو إسكاتنو

 : األغاني الفردية -ب

: تؤديه المرأة او الرجل فمثاال على ذلك قد نوع من الغناء الفردي هذا ال 

من الِعياط " بالتعياط"الرجل عند ركوبه الفرس ويسمى في الغرب الجزائري 

وهو نوع من الموال تتميز به  :أي ناداه" عيط له"أي الصياح وتقول العامة 

، "كالوعدة"والشرق الجزائري في مناسبات تقليدية . مناطق الغرب

حيث تبدأ جماعة الفرسان في السماع إلى تعياط أحدهم وعند " األعراس"و

نهايته تطلق نار البنادق وتشرع النسوة في الزغاريد، وكثيرا ما يكون الغرض 

النعي على ما أصاب الحياة من تخلخل "، واألصدقاء أو األعيان" رثاء"منه هو 

في القيمة األخالقية من ناحية، واإلشادة بالسلوك الذي يتسم بالرجولة واألصالة 

"من ناحية أخرى
2

أفضل ما يالئم الغناء الفردي في ": نبيلة إبرايهم.تقول د. 

"هذه الحالة هو الموال
3
كذلك تؤدى من طرف إمرأة واحدة من خالل دندنتها ،

، و الندب  تعبر عن نفسيتها الداخلية من فرح أو حزن مثل غناء العجائز،وهي 

 .األلحان اإليقاعية لألطفال

                                                           

 .178ترجمة الدكتور إبراهيم الكيالني، ص رجيس بالشير، تاريخ األدب العربي .د – 1
 .211نبيلة إبراهيم، أشكال التعبير في األدب الشعبي، ص . د -  2
 .211نفسه، ص  -  3
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 :األغاني الجماعية -ب

األغاني الجماعية بنفس خصائص األغاني الفردية شكال  "تتسم 

"ومضمونا غير أنها تؤدي في شكل جماعي
1

، تقوم به مجموعة من النساء أو 

مواضيع األغنية ومناسبتها، وتكمن وظيفتها في الترفيه الرجال وتغنى حسب 

 .والتسلية من جهة واإلشادة بالقيم األخالقية واالجتماعية من جهة أخرى

                                                           

دراسة –مهاجر جمال ، اإلتجاه الوطني في األغنية الشعبية رابح درياسة أنمودجا  - 1
 .2، ص  2332-2333.مذكرة ماجيستير في الثقافة الشعبية -تحليلية
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 :مراحل تطور األغنية الشعبية   :المبحث األول 

 :األغنية الشعبية لتطورالمراحل التارخية  -0

األغنية الشعبية من الفنون التي تطورت مع تطور الرقص و الطقوس ، و      

بعالم العقائد و الطقوس ، والتي خدمت بالدرجة " التي إرتبطت منذ البداية 

و ال تتوقف على ...األولى إشباع الحاجات اإلجتماعية و النفسية و الروحية 

"إلى المواضيع الدنيوية و المحرمة المواضيع الروحية فحسب بل تمتد
1
. 

و األغنية الشعبية قديمة قدم وجود اإلنسان ، حيث كانت غذاءا روحيا له ،      

و لحنا ينبعث من وتر الحزن في قيثارة الحياة ، و صدى لنوازع النفس في 

األمل و التطلع للمستقبل ، و بحرا تتالطم فيه أمواج التفكير الشعبي ببساطة و 

 . عفوية

و ظلت األغنية الشعبية عبر العصور المتعاقبة تعطي ظالال واضحة      

 .ترتسم فيها شخصية قائلها 

حيث أننا لما نحلل تلك األغاني نجد في كل كلمة أشياء هذا اإلنسان الذي     

عصرته الحياة ، و جابهها بصالبة ، و خرج منها صامدا شامخا غير منهار ، 

 .يف فيها و ال تعقيدو عن معاناة صادقة ال ز

و تشكل األغنية الشعبية عند العرب ثورة قومية كبرى ، لما توافرت فيها      

 .من خصائص تعبر أصدق تعبير عن روح الشعب العربي 

و لم تلق األغنية الشعبية إهتماما خاصا من المؤرخين القدامى ، و       

اء الكالسيكي إعتقادا بخاصة مؤرخي الموسيقى ، إذ إنصرف إهتمامهم الى الغن
                                                           

 .332، ص3891، دار الالذقية ، 3إبراهيم الحميدري ،أنتولوجيا الفنون التقليدية ، ط -  1
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منهم بأن األغنية الشعبية ال تستحق منهم أي إهتمام ، ال في مادتها الغنائية و 

الشعريتها ، و ألنها ال تمثل المستوى األدبي و الفني للفئة الحاكمة التي كان 

 .يكتب لها التاريخ في العصور الخيالية 

ذكر األغنية الشعبية إغفاال لكن ال نستطيع القول بأن المؤرخين قد أغفلوا      

تاما ، بل إن بعضهم تطرق إليها بإسهاب و تحدث عنها فقط عندما تحدث عن 

لها كتابا و يقتصروا الكالم  ما أن يخصصا" مختلف األلوان الغنائية األخرى ،

"عليها ، فهذا أمر لم يحدث في التاريخ الحديث 
1
. 

د أنها طبيعة في النفوس ، و أنها و عند قراءتنا لتاريخ  األغنية الشعبية نج   

لغة العواطف و القلوب ، فما كان يميل اليه العرب هو الحب و و اللذة و 

الطرب و الشعر و التعابير البسيطة من حكم و ألغاز، كما كان للشاعر مكانة 

وكان موسيقيا أكثر منه ناظما ، فكانت . إجتماعية سامية في كل مكان سواء

صناعة بارزة ذات حيثية في الحياة العربية ، فما كان " لية الموسيقى أيام الجاه

على إيقاع غنائمهم ، كذلك غنى العرب في العرب يكدحون في الزمن القديم 

المدينة و هم يحفرون الخندق حول مدينتهم ، و كما كانت األمم الغابرة تخوض 

"معاركها على أنغام الموسيقى ، كذلك فعل العرب أيام الجاهلية 
2
 . 

ومن آالت الطرب التي شاعت في تلك األيام القصابة و المزمار و الدف و   

يولع المؤرخون في البحث عن أصل الغناء ، و هذا إبن عبد ربه و هو مؤلف 

                                                           

 .271إبراهيم ، المرجع السابق ص نبيلة -  1
العربية حتى القرن الثالث عشر ، ترجمة و تعليق هنري جورج فارمر ، تاريخ الموسيقى -  2

 .29روت لبنان، صجرسيس هللا المحامي ، منشورات دار مكتبة الحياة ، بي
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و إنما كان أصل الغناء و معدنه في أمهات القرى من بالد :" العقد الفريد يقول 

..."خيبر ووادي القرى ظاهرا فاشيا، و هي المدينة و الطائف و العرب 
1
. 

صوت " و عن باحثي العرب في مصدر الغناء هناك من يزعم أن أول      

ي سفر األيام ، كونه من بحر الرجز جعله فلة فو هو غناء القا" الحذاء" كان 

أشد األنواع مالئمة للغناء المترجل و الحذاء قياس و ذلك بإلتساقه مع رفع أقدام 

الذي عّرف تعريفا واضحا (النصب )ء منه جنس الجمل ووقوعها ، كما جا

و " الركباني " و تنعت العامة الحذاء أحيان . بكونه حذاء محسنا متقنا ال أكثر 

هو الموسيقى الشعبية و هذا أنسب للغناء المعروف بالغناءالمترجل الذي كثيرا 

عتادوا ما نقرأ عن شيوعه بين المغنيين القدامى غير المثقفين فنيا ، و هو ممن إ

"على إستعمال القصيب لوزن غنائمهم
2
. 

و ظل النصب و النوح النوعين الوحيدين المعروفين من الغناء في          

الحجاز حتى نهاية القرن السابع ، و لعلها البالد التي لم تبلغ مبلغ التقدم 

الموسيقي ،كما أحرزه كل من الحيرة و غسان ثم أدخل الشاعر المغني النضر 

، نذكر منها الغناء ،  الذب قدم وافد من الحيرة ،عدة بدع( ه426ت)ارث بن الح

                                                           

، شرحه و ضبطه و عنون موضوعاته ،و رتب  1ابن عبد ربه األندلسي ، العقد الفريدج-  1
،  1فهارسه أحمد أمين و غبراهيم األبياري و عبد السالم هارون ، د ك ع بيروت ، ط

 .2، ص3812
تعلبق هنري جورج فارمر ،تاريخ الموسيقى العربية حتى القرن الثالث عشر ، ترجمة و -  2

 .29مكتبة الحياة ، بيروت لبنان ، ص، جرسيس هللا المحامي ، منشورات دار 
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المتقدم في الصنعة الموسيقية ، فحل محل النصب استبدال العود  و هو الصوت

"الخشبي البطن بالمزهر الجلدي البطن على ما يبدوا
1
. 

: و نجد لكل أمة نوعا من الغناء ، فعند العرب كان للغناء ثالثة أوجه       

"النصب "
2

" السناد " ، و 
3

"الهزج " و 
4

، و يصحبه الدف و المزمار فيثير 

الطرب و السرور ، وكانت هذه األوجه من الغناء منتشرة في كبريات المدن و 

 .القرى كالطائف و خيبر ووادي القرى

يشبه   اـاهالموسيقــى العربية  في العهد األموي  لوجد نــوإذا وصفنا 

مرت عليها : "في جزيرة العرب حيث يقال في حقها  يمصــيـر  الغناء البدو

بطحاء  إلى أخرى ،  ومن بال د عربية  إلى   من   ل وهي تنسحب األجيا

رة  يريد التمسك بالحياة الح كمن  أخرى ، ولكنها لم تبرح البوادى والجبال 

بين الخيم  و الطبيعة ،  تبعث العرب الرحالة  في حياتهم  الفطرية ، وبقيت 

مثالهم  تحت سيطرة ، الحقول  والرمال  اآل فاق  البعيدة  ال  تتكلف  ال  تتقيد  

مثلها هـؤال ء  الذين  عرفـوإ  في عهدها األول في مكة  والمدينة  المنورة ،  

ه العرب األ وا ئل في العهد األ موي  أو  في  وأصحابـها وال زالت  حياتهم  شب

العهد الجاهلي مع بعض التعديل اإلحسان بفضل االحتكاك بالمدينة و من هنا  

ن مكة و المدينة ، وفي نظر المسعودى أن ـيـنافس الذى حذا بـتـنذكر  ال

نة إال  با ستخالف ــــتظهر ظهورا وا ضحا  في  مكة  وا لمد ي  الموسيقى  لم 

                                                           

 .22نفسه ص -  1
 .النصب هو غناء الركبان والقيان -  2
 .السناد وهو غناء الجد و النشاط يحتوي خارف طويلة لحنية و إيقاعية -  3
 .الهزج هو غناء الفرحة والبهجة -  4
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(.م783-680) يد األوليز
1 
 

وربما قوله يصدق على مكة ، لكنه ليس كذلك ، بالنسبة للمدينة ، وباتت 

 مكة المنافسة األولى للمدينة فيما يخص الموسيقى في عصر األمويين، و أهدت

لغناء الفارسي في الذىي ساعد في انتشارا( بن مسجع سعيد)للموسيقى العربية 

"من نقل الغناء الفارسي إلى الغناء العربي  أول: "األوساط العربية إذ هو
2
. 

معبد وهو إمام : و حذا حذوه ملحنون ومغنون نميز من بينهم ثالثة وهم

أهل المدينة في الغناء وألبن محرز الملقب بجناح العرب،المصلح الموسيقي 

في بداية العهد األموي، حيث كان مختصا باأللحان  العربية ، والمبتدع 

وإلبن سريج الذي أضاف إلى األثر الفارسي في تالحينه أثرا لضرب الرمل ، 

روميا و مزج بين األثرين واسقط منها ما هو مستهجن وصنع األلحان وعرف 

على أنه أول من غنى الرمل و أول من غنى بنزوج من الشعر بواسطة عوده 

 صيغة عـيـدان الفرس، إذ يعتبر عمله النموذج المثالي المتبع الذى جعله على

هذا  ، و يخبرنا  ابن سريج عما في الموسيقار المحسن  به، حتى في عصرنا

نيين هو الذى يشبع األلحان المصيب، الحسن من المغ: "ه فيقولفي عهد

يقيم ويفخم األلفاظ  ويعرف الصواب و انزعدل األويواألنفاس  بالزائدة ويمأل

ويصيب أجناس  ويستوفي النغم الطوال ويحسن مقاطع النغم القصار، عراباإل

                                                           

تاريخ الموسيقى العالمية التقاطعات و األصول ، : عبد المجيد القرناطي  - 1
 —وما بعدها  347 ،ص2،2331دار الماليين للنشر و التوزيع و الترجمة ،ط

 ، 01 الوطنية للكتاب، ط و أحمد سفطي، درسات في الموسيقى، المؤسسة
 .12ص ،1984

 .85 ، 84، ص ص 3 أبو الفرج األصفهاني، كتاب األغاني، ج - 2
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"اإليقاع ويحتلس واقع النبرت، ويستوفي ما يشكلها في الشرب من النقرات
1
 

الموسيقيين  قل الى بطون  بني الفخمة التي صارت مناطوتعدى الغناء الرجا

ومن النساء .. ومكة، ومحل شهرة العديد من الموسيقيين والهواة في المدينة

تي أخذت الغناء من معبد وحبابة الموسيقيات التي رافقتنها سالمة القس ال

 .وفرعة وبلبلة  وغتيلة الشماسية وسعيدة الزرقاء

ي مكة والمدينة ولعب المغنون دورا تو إشتدت المنافسة بين اشهر مدين     

فصنع معبد مغني المدينة ألحانا سبعة تاه ما في الظهور على الساحة الفنية حاس

فاجتمعوا وعرفوا  ألحان مغنييهم، وفضلها، فلحقت المكيين غيرة شديدة  بها

سريج وجعلوها إزا ء سبعة معبد، ثم خيروا أهل المدينة وانتفعوا بهم   وهو ابن

مفضلين رقة الشعر وجودة التلحين ودفع ذلك  الغناء بالحجاز إلى بعض 

األلفاظ في الغزال وطحرالغريب منها والمعقد الذي ال   التجديد في الشعر برقة 

 .غناءيالئم مجلس ال

وموسيقى األلحان في وقت واحد، ونبغ في الحجاز الشعر الغزلي           

أو الفني وأخذت بذلك الثقافة ( اإلبائي والعذري والتقليدى )الثالثة  بأنواعه

"الفنية تزداد يوما بعد يوم في عهد الحجاظ الذهبي 
2
. 

ها عقولهم فأحبوها و ولعوا ب ومن ثم ملكت الموسيقى من شباب العرب

التي شاعت ( كالمعرفة )ونبغ المغنون والمغنيات، واستعملن اآلالت الموسيقية 

فترة طويلة من الزمن ألبتو إبتكرت  آالت ... الحجاز والطنبور في العراق في

استطاع بواسطتها العربي التعبير عن األحاسيس و األفكار وإيصال  جديدة

                                                           

 .322، ص  3نفسه ، ج  -    3     
ئريةالمؤسسة الوطنية الجز ١حمد سفطي ، دراسات في الموسيقى أ -     2

 .22،21 ص 3،3891للكتاب ،ط
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 .الغناءوهكذا ساعدت هذه اآلالت على تطوير  المفاهيم ،

 مـــرب يالئــــوأخيرا تتوج هذه الفترة األموية بعامل أساسي مهم عند الع

، وهذا التد وين أصبح من األدوات الثمينة  المؤرخين "التدوين" الموسيقى وهو

البارزين الذين دونوا  التاريخ العام للفن الموسيقي العربي أمثال ا ألصفهاني، 

موسيقي أديب عند العرب وهو يونس الكاتب الذى فمنذ الحكم األ موي بدأ أول 

( النغم )يجمع السير ويدون  كل ما يتعلق بالغناء العربي مثال في تأليفه لكتاب 

يعتمد عليه لما تبعهما من  ،اللذان كانا أساسا في الموسيقى( القيان ) وكتاب

  .و غيره  (ه679ت)كتاب األغاني ألبي الفرج األصفهاني  كتب، و منها

و زالت الدولة األموية في دمشق وحلت محلها الدولة العباسية وتواصلت     

الموسيقى والغناء من طرف، العباسيين بعد  جهود بني أمية باإلثراء في مجال

أنحاء العالم بالتقريب،وأصبحت دار السالم  أن اتسعت إمبراطوريتهم في جميع

لنهوض الثقافي واالفضل الكبير للتقدم  ببغداد عاصمة للدولة العباسية

فقد . الغناء على الشعر وضحا وأصح تأثير ،بالموسيقى إلى رقى الدرجات

قاربت لغته المألوف الذى يتحدث به عامة الناس، فوضعت الكثير من القصائد 

أخذت النفوس تنفر من  الشعرية التي تنظم لغير الغناء صالحة للغناء، وقد

حتى ساير  ،ترتا ح له الشعر وتحبذهاألساليب القديمة، وتفضل هذا اللون من 

فناال خطوة كبيرة كغيرهما من العلوم والفنون،  . الفكرية ومأل اآلفاق الحياة

لمراجع التاريخية فإن النصب والحذاء متشاهان جدا، في حين يرى ا وحسب

ء مثال كان ينشد لحث اإلبل على السير اآخرون أن هناك اختالفا بينهما، فالحذ

يرويها ابن رشيق عن مضر  ذا تفرقت وذلك حسب القصة التيأو لتجميعها إ

 .بن نزار

يضا وابن خردانة وغيرهما، فغناء بينما النصب، كما يذكر ابن رشيق أ       
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القيان والركبان ويقال له  جنان أبن عبد هللا بن هبل فنسب إليه، ومنه كان 

الكثير النغمات المتعددة السناد فهو الثقيل ذو الترجيع كله، وأما  ءاأصل الحذ

 الثانيعندهم على ستة ألوان، الثقيل األول وخفيفه، الثقيل  ، وجاءالنبرات

  .وخفيفه، والرمل وخفيفه

غم ر ر تلك المكانة التي تمتع بها أسالفهملعصما لم يعد لموسيقى هذا ارب     

ر تومن فوسيقية، وذلك لما لحق بغداد ت المالمن الموسيقيين واآل رالكثيروِ ظه

ى إلى بني خرأ م مرة أنتقل الحكومة في عهد العباسيين صوانحطاطها كعا

"ابيرز"ب وجاء غالم اسمه رمة لهم في الغصعاقرطبة أمية، وجعلوا 
1
إلى  

القيمة  ائزبالمال والجوو أكرمه  األندلس وكان الحكم ألبن هشام الذى ساعده 

ملحوظا  طورا ندلسية تت الموسيقى األرف، ومن تم عصيرق واشتهر بعد وقت

، الغربية ماسك المسلمين في األوساط عا نتيجة تأثير اإلسالم وتريبا سقالوإن

 .مع الموسيقى في بالد األندلس ل ح الماصبوهكذا أ

  ت الموسيقيةالى اآلحرجدنا الموسيقى أو باألوء لالوراقليال إلى ذا عدنا إو     

السنين ف من الت اآلارشلة قبل عيها الطومسيرتنت أو شعبية في  منهجية كا

ر العباسي ولم تظهر لعصفي ا ةت موسيقية جديدآال رتو لو تسائلنا لماذا ظه،

ن روفي الق؟ أو لماذا حافظت النغمية وأساليب أدائها  وير األمصفي الع

ب في بغداد؟ رالع رةبعد خمود حضا ةت موسيقية جديد؟ ولم تظهر آاليرةاألخ

ان فنها يعود إلى عدم وجود متطلبات السئلة وغيرنجد اإلجابة على هذه األ

قانون لج الجماعي لذلك، ومظاهر العود وا، وعدم وجود األحتياةالمبتكر الجديد

علو المستوى الثقافي في ، واضافة ل رينياب وإسحاق األوصلي و آخزرو

                                                           

طائر اسود اللون حسن الصوت، : هو علي بن نافع، والزرياب: زرياب -1
 .مع جمال صوته وسمي به لسمرة فيه
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يات الرسمية والشعبية، وتطور ومختلف المستى قين آنذاك علتلقينمجلس الم

"و الدراسة جمة والتأليف والبحث ركة التحر
1
. 

ر وتطالر األساسي الذى أشعل فتيل ثأن اإلسالم المؤ كن شوومن د

ن إو. واألندلس رب ي في المغربار العالم العنلفني والذى سطع وأاو العلمي

اإلسالمية منذ الفتح  ةتحت الخالف نتاألندلسية كاا و  يةبرغالعدوتان الم

ين باألندلس، بحيث كان التنقل مسموحا ب ة الدولة األموي اإلسالمي حتى انتهاء

ك ـتلـوى لصن أهمية قويول ال رةفي تلك الفت مؤرخين البلدين، هذا ما جعل ال

، وهذا ةاألمر تحت حكم دولة واحدقع انا في و كالقطرين ت، بما أن اارالهج

سموحا به مموحدى، كان التنقل لخر العهد ااأو باألندلس إلى مويمنذ العهد األ

 احوزهل الشمال قد نأمن  ثيراشك ان ك و الذلك،  أراد بين الضفتين لكل من 

ن إلى تلك نظروي ان كانوؤرخيبها غير أن الم استقروإب والى بالد المغر

  ، حداء وطن وزاأج نمواطنين بي عادية يقوم بهات ت على أنها تنقالالهجرا

ن ويعط خين المؤرآخر جعل الك سبب  ت، وهناجرابتلك اله الذلك لم يهتمو

هو أن اغلب ترة تلك الف  ب فيلمغركان يقع من األندلس إلى ا يوح الذزهذا الن

 ظرتهم أ رقة هم في الوقع أفافريقيا إ ل ن إلى شمايرء األندلسيين المهاج هؤال

 رةوعندما تغي الجزيرة إلى زوح  عيشية أو سياسية في وقت ما للنظروف م

ل لهم زاي، حيث الصلمنبتهم األ وأبنائهم وأحفادهم إلى رجعوا  ظروفتلك ال

برة في بلدان المغفرقأهل وعشائر بمواطن مت
2

 . 

بعضا مع بعض، وضم األندلس إليه وذلك،  غرباف المطرولعل ضم أ       

                                                           

 -1 H.h.p231-322-373.383/ezizagam/332e332339 tho/m  
ط، .بيروت، طد: دمحم الجون، أثر األندلس في األدب الموحدى دار التراث- 2

 .212ت، ص .د
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ض رلخليفة عبد المؤمن الذى أنجبته اثم على أيدى ا أوال طين بارأيدى الم على

ء زن، جعل هذا الجريس من بني مفاملوك  أخيرااألوسط وأبناءه من بعده و

عن العالم اإلسالمي  زإقليميا يمتا طرابلسي غربقع امن العالم اإلسالمي الو

حد لمذهب فقهي غالب او ياعتناقه لمذهب عقائد"نذكر منها  ببعض الخاصيات

ن في وبن خلد منليب التعليم التي عرضها عبد الرحببعض أسا ازهلك امتيوكذ

عض بدهار زات العلمية واألدبية كاصيلفة من المقدمة، وبعض الخامخت صولف

 ب ناء أهل المغرـاعت ةل شدامثونذكر منها على سبيل ال غيرها  العلوم اكثر من

"ن وميلهم الكبير للبديعآالقر قراءة واألندلس ب
1

وكذا تفوقهم في علم  

كالفن  أخرى ن نوضروب من الشعر وف ضهور و ، والحساب الرياضيات 

 .والموسيقي يوالخرف يالمعمار

حت أمواجه تأتي من أصبى التأثير وجرير مغتهذا ومن ذلك الحين         

ق في ر، من الشرين األول الهجقرلس بعدما كانت تأتي ابتداء من الاألند

األندلس ألحتكاكها باألجانب و  ية انقلبت إلىسالموسيقى األندل حتى ان. غلبهاأ

 .يهاو رق ها ردهازا

ب فرغفملكت عقول الشباب فأحبوها و ولعو بها،  ترفوسايرت ال    

 :القائل بأن رأي دق اليصبسماع الشعر وقد  يالمغنب و  بسماع الطر الشاعر

نا أن الغناء ما هو رفيسما إذا ع الو  "    بال ماء ورة الشعر بال غناء كالناع"

فرصة األهتمام  األمراء ر، وقد أتاحت مجالس الخلفاء وتلحين للشع إال

نويع الموسيقي لتول على اصر األندلسي كل األهتمام للحعصبالموسيقى في ال

عندما فتح بنو أمية األندلس، : "المجيد مشعل حيت يقول عبد هوهذا ما يذكر

ل في احت بفضلهم مضرب األمثبحضر، حيث أصتوال انبثق بها فجر المدينة

                                                           

 .21محمود بوعياد، جوانب من الحياة في المغرب األوسط، ص 1
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طنا ألساطين األندلس، كما األندلس مو ةحاضر ةقرطبالعلوم الفنية، فكانت 

ت الموسيقية، الآلعة الشعر، وصنااللموسيقى و كزبيلية أعظم مرشكانت ا

ليعة ذلك الموسيقى، ، وفي طاوالعلوم اهتماما كبير وكان اهتمام الخلفاء بالثقافة

ت الموسيقية ثم الته اآلرفكل ما يليق لهم مع ب إلى األندلسرحيث نقلت الع

"هاعلي ادوزاا وهيأتقنوا ف
1 

 

فين والمغنيين في المجلس الواحد، فيبدأ زوقد كان يجتمع عدد من العا

ثم تنتقل النوبة إلى من يليه،  ب على آلته الموسيقيةراو بالضاحدهم بالغناء 

ر هنا إلى بعض الفنانين والمغنيين من بينهم أبو الحسن على بن نافع، ونشي

انتقل إلى األندلس و أسس فيها مدرسة لي الذى موصق الااسح وهو تلميذ أبو

، لمقريفها اصت بنهجها الخاص وقد وميزت لمشرقيينللغناء ا
  "
في  و استمر  

يأتي  و  األندلس أن كان من افتتح الغناء يبدأ بالنشيد أو شدوه بأى نقر كان،

"بزرياسم اريج تبعا لمزبالبسيط ويختم بالمحِركات واألهاأنقر 
2
. 

وله صلمغرب األوسط إنما تعود أبا  موسيقى أندلسية ناه منورثفكل ما 

تد تعلق الناس اشسكانها  رةارها وهجنهياطة وارنبيلية ولكن بسقوط غشإلى إ

هر بالموسيقى قدر شتتغم أنها مدينة لم رها وتعاطفا معها، الي بها سوقا

 .ا بالعلمرهاشتها

 الحاصألندلسية أو الكالسيكية، وهي في اطة، الموسيقى ارنود بغالمقص و     

                                                           

عبد الحميد مشعل ، كتاب موسيقى الغناء العربي ، منهج دراسة الصولفيج غنائي ، 1- 
، ديوان المطبوعات الجامعية ، 3882العربية ،مراحل تطور الموسيبقى العربية ، الموشحات 

 .13الجزائر ، ص 
ندلس الرطيب وذكر أخبار وزيرها  - 2 أحمد مقري، نفح الطيب من غصن األ

 . 332 الخطيب، الجزء الثاني، طبعة مصر، ص لسان الدين بن
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ت في أول عهد األندلس بفن ثرعة وقد استأصنب الرالموسيقيين وأهل الط

ت شتهرحيث االغناء إلى اشبيلية  ركزمن انتقل مزومع تقادم ال الغناء،

ب، واتسعت مدى ثقافتهم رستهوت نقوس العامة لهذا الفن واصبه عشرت وصا

 نوارها يهتدى بأة ، أصحت تلك الثقافة منارتزامن المعجزة معج حتى عدت

اطة نون في قرطبة وغنفليدوه من جامعات للعلوم واشالعلماء بفضل ما 

ب في رمسيحيون بالعاألندلس احتفظ ملوكها ال وبعد سقوط غيرهابيلية وشوا

 .ة طويلةورهم للمدقص

ئر بما زاالى الج قرطبة جع أهل و عند سقوط بعض حواضر األندلس ر    

ا، و أهل يهم إلى سورريقفي ط وأهل اشبيلية الى تونستراث  ،عندهم من ال

 و ألميريااطة رنوقد استولى األسبان على غ"لمسان ب وترطة الى المغناغر

ين إأل أن على المسلم بيلية فما كاناشبة ورطت الثقافة بعد سقوط قزحيث انحا

ها واننشرو في حواض رزائمنهم عدد كبير إلى الج زحيهجروا األندلس  ، فن

س من ــيقة باألندلـلة وثصكبير منهم تلمسان التي كانت على ط ــوسكن قس

"ل ــقب
1
. 

و لما انهار سلطان الموحدين باألندلس، و أخدت قواعد األندلس الكبرى         

تتالشى و تتساقط ، قامت في شمال إفريقيا حركة فكرية و أدبية و فنية في 

جري ، و منذ وصول المسلمين الى شمال إفرقيا حتى أوساط القرن السابع ه

سقوط غرناطة عرفت هذه المنطقة بثراء و عمق أ صولها البربرية ، حيث 

قادمين الجدد اليها و لهذا فإنه إحتكت هذه األصول بمعارف و أفكار و لغة ال

من البديهي أن يكون تأثير الموسيقى األندلسية قد إستوحت جذورها من تلك ل

                                                           

دمحم بن عمرو الطمار ،تلمسان  عبر العصور، الجزائر ، المؤسسة - 1
 .223 ، ص3891الوطنية للكتاب 
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اكات لذا نشأت الموسيقى األندلسية داخل رصيد مشترك داخل بلدان اإلحتك

المغرب العربي ، و قد لعبت عاصمة الجزائر التي كانت تمثل السلطة في 

ليها عدد كبير من أهالي مراكز البالد دورا حاسما في تطويرها إذ هاجر إ

ثر الهجومات اإلسبانية أخرى على غرار تلمسان و قسنطينة إفية ثقا
1
. 

 الموحدين، وجد الفن األندلسي مرحلة ن الحادى عشر حيثرفابتدأ من الق    

ة زخرفمية، الخارال ةة مثل األقواس، األعمدريالمعما حقبةضمن ال ورهحض

، فعدت الموسيقى أول العلوم و الفنون باألندلس ،   عة البالداة وصنربيالع

و والطرب األندلسي أعتبر بذرة جاء بها زرياب و أمثاله من الشرق لتنموا  

" ات األصل العربي هور اآلالت الموسيقية المستعملة ذتستمر باألندلس مع ظ

 ..." كالعـــود و الرباب  الطبل 

بأخالف المناطق واألقاليم فمثال على  ألغنية الشعبيةا أنواع  تختلفإلدى     

لعالم العربي نجد أنواع مختلفة لها قواعد وأصول منها ماهو مشترك ا مستوى

وشمولي ومنها ما تختص به منظقة عن أخرى أو بلد عن آخر وهذه األنواع 

 ،الموشح ،قصيدة الغنائيةال ،الموال ،النشيد ،الحرة األهزوجة ،األغنية: ) هي 

األنواع السابقة الذكر نجدها في كل منطقة من ( ي ِبمختلف فروعهالغناء الدين

نوع آخر يمتاز بالخصوصية المحلية حيث انه  المناطق العربية في حين ال نجد

 .لكل منظقة نوع خاص تمتاز به عن المناطق األخرى 

 :األغنية  الشعبية الدينية   -4

األغنية الشعبية الدينية هو ذلك الشعر الذي يختص بوصف حياة          

الرسول ملسو هيلع هللا ىلص واالشادة بأخالقه العليا وصفاته الخلقية  والخلقية وذكر معجزاته 
                                                           

، 312دمحم قطاط ، التراث الشعبي الجزائري ، مجلة الحياة الثقافية ، تونس ، العدد-3
 .312، 313، ص3891
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تقصره في  و هاعتراف الشاعر بذنوبوالشوق الى قبره واالماكن المقدسة و

هللا واالنابة اليه وذكر أهوال  واجباته الدينية والرغبة في التوبة والرجوع الى

هي التي تقف في النهاية " الطالب والمّداح"ومن المعروف أن ثنائية ، القيامة 

من وراء ظهور ما يعرف اليوم بالفن الشعبي أو الغناء الشعبي ، حيث أن 

مااتصل اتصاال وثيقا بالشعب إمافي شكله أو في "هي  مدرسة الشعبي

"مضمونه
1
وهي امتداد لظاهرة المّداح المنطلقة أساسا من الفضاءات الصوفية  

 .والمساجد المتمثلة في الزوايا

األغنية الشعبية من الفنون التي تطورت مع تطور الرقص و الطقوس،و التي   

بعالم العقائد و الطقوس و التي خدمت بالدرجة األولى " إرتبطت منذ البداية 

و ال تتوقف على المواضيع ...و النفسية و الروحية  إشباع الحاجات اإلجتماعية

"الروحية فحسب بل تمتد إلى المواضيع الدنيوية و المحرمة
2
 . 

وكون الموسيقى عند العرب تلقى إهتماما كبيرا و متساويا لما يلقاه الشعر    

عند العرب، حيث كان لديهم اإلستعداد و القابلية للطرب من الناحية اللحنية 

أو اإليقاعية المحضة ،وقد كان بال ريب نظام موسيقي قومي يختلف  والوزنية

 ...الى حد ما عن النظامية الفارسية و البيزنطية

     بانطالققد  الح نور المديح   مبكرا في المشرق العربي ، وذاع وانتشر       

شيوع الدعوة اإلسالمية ، وكثر في شعر الفتوحات اإلسالمية ، حتى  ربط و

اللذين  ،رضيبالشعر الصوفي مع إبن الفارض والشريف  وامتزجخيوطه 

بوي لم ولكن المديح الن" اإلحاطة به حمال على عاتقهما اإلشادة بهذا الفن و

                                                           

ديوان المطبوعات الجامعية ، / دمحم ، األدب الشعبي بين النظرية والتطبيقسعيدي  - 1
 .8ص 3889الجزائر ، 

 .332،ص3891،دار الالذقية ،3التقليدية،طإبراهيم الحميدري ، انترولوجياالفنون  - 2
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مع الشعراء المتأخرين وخاصة مع  ينتعش ويزدهر ، ولم يترك بصماته إال

 الشاعر البوصيري في القرن السابع الهجري الذي عارضه كثير من الشعراء

الذين ظهروا بعده ، وال ننسى في هذا المضمار الشعراء المغاربة واألندلسيين 

"الذين كان لهم باع كبير في المديح النبوي عند الدولة المرينية 
1 

       
بي الى ظهور في المشرق العر المديح الديني فزكي مبارك يرجع ظهور

ع جمهور الصحابة وانتشار الفتوحات اإلسالمية ،و ذلك م الدعوة اإلسالمية

، مثل حسان بن ثابت وكعب بن مالك ، ( ص)خاصة عند شعراء الرسول 

وكعب بن زهير وعبد هللا بن رّواحة ، ويذهب عباس الجراري الى أنه فن 

و لم يظهر إال في القرن السابع للهجرة "مستحدث جديد على البيئة اإلسالمية 

"  مع البوصيري ، وإبن دقيق العيد
2 

   :ع الصوفي السما -3  

يرتبط بحقول داللية مختلفة ،  السماعتجدر المالحظة الى أن مصطلح           

فمن السماع الذي يفيد إنشاد الشعر وتلقيه لدى العرب القدامى ، والسماع 

لاللحان وما يحيل  إليه من الطرب واالنشاد الى السماع الروحاني المتعالي 

الذي يربط بسماع القرآن عند تالوته ، الى السماع المتداول في المجال  الطرق 

مو بالنف  طلبا للوجد ورغبة  في اد به صقل الهمة والسّ الصوفية والذي ير

. تحصيل السعادة الروحية عبر التحقق بمحبة هللا عز وجل واالخالص في ذلك 

                                                           

في األدب العربي ، دار الكتاب العربي للطباعة والنشر ، زكي مبارك المدائح النبوية  –1
 .33القاهرة ،دط،دت، ص

األدب المغربي من خالل ظواهره وقضاياه ، مطبعة النجاح الجديدة ، : عباس الجيراري  –2
 .313ص  ،3892، 2الدار البيضاء ، المغرب ، ط
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خصوصية تطورت بتطور  الحياة  فالسماع بهذا المعنى نمط انشاد طقسي ذو

ب الروحية في االسالم وكان ظهوره أوال بالمشرق لينتشر بعد ذلك في بالد الغر

االسالمي  مع القرن السابع للهجرة 
1
   

إن التصوف والطرق الصوفية التي كانت ظاهرة دينية اجتماعية حضارية       

ذلك أن أفكار . عاّمة في المجتمع اإلسالمي، ظهرت في وقت مبّكر بالجزائر

محيي الدين بن عربي قد انتشرت فيها قبل العهد العثماني بزمن طويل، كما أن 

       ادي  صاحب السينية، قد تحدّث عن الشيخ عبد القادر الجيالنيحسن بن ب

وقد شاع التصوف في الجزائر بفضل . وطريقته في القرن الثامن الهجري

 عبد الرحمن الثعالبي ومحّمد بن يوسف السنوسي وأحمد زروق مدرسة 

ا، ولم يكن االنتماء إلى طريقة من الطرق الصوفية ي عد نقًصا أو عيبً . وغيرهم

س ويمارسه العلماء يعلن عنه ويشاع بين النا  بل إن أخذ الطريقة كان شيئًا

. ة والجنود فضاًل عن العامةدوالتجار والسا
2
 

لذلك إتخذت  األغنية الشعبية الدينية من اإلبتهال و اإلستعانة باهلل تعالى و     

و الشيوخ و األولياء الصالحين موضوعات لقصائدها و أصبح  ملسو هيلع هللا ىلص مدح النبي

المغني الشعبي يبث نظرته و وعيه الفلسفي عبر مدائحه متأثرا في ذلك بالثقافة 

الدينية المتداولة في المساجد و الزوايا ، و التي أخدها من محيطه و شيوخه و 

الحقبة الطرق المنتشرة في الجزائر ، لذلك الشعراء الذين ظهروا في 

: على سبيل المثال ال الحصر  اإلستعمارية هم من الصوفية و نذكر منهم 
                                                           

ِفؤاد فاطمة ، السماع عند الصوفية ، تصدير عاطف العراقي ، الهيئة المصرية العامة  – 1
 3887للكتاب ،

، 3دار الغرب اإلسالمي، ط: بيروت)تاريخ الجزائر الثقافي، ( : أبو القاسم )سعد هللا  – 2
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ومن هنا . ..الحاج مبارك بولطباق والشيخ عبد القادر بن طبجي دفين مستغانم 

كان شيوخ الصوفية يؤكدون على ضرورة صياغة تعاليمهم وتوجيهاتهم 

كما هي حال )هم ووجدانياتهم في شكل قصائد من الشعر الملحون سواء بأنفس

الشيخ سيدي أحمد بن مصطفى العلوي المستغانمي مؤسس الطريقة العلوية 

أو الذين كان لهم شعراء ( والذي له ديوان شعر مطبوع أغلبه من الملحون

ينتسبون إلى طرقهم ويصوغون تعاليمهم شعرا ويمدحونهم كما هي حال 

يخ ـلملقب بالشعيسى ا موالي إدريس بن دريس شاعر ومداح سيدي دمحم بن

 الطريقة ناس، إضافة شعراءــين مكــاوية دفـقة العيسـس الطريـل مؤسـالكام

 . الجزائر في العيساوية

وقد فهم شيوخ وأقطاب الصوفية في المنطقة المغاربية منذ زمن بعيد أن       

الشعر الملحون هو أكثر رسوخا في أذهان العامة الذين شكلوا وما يزالون 

وفهم هؤالء الشيوخ أيضا أن هذا الشعر ال يمكن أن . ية أتباعهميشكلون أغلب

ومن هنا جاءت العالقة العضوية المتينة بين . يرسخ في أذهان العامة إذا لم يغن

، فما نظمه الشعراء غناه وأنشده شيوخ وأقطاب التصوف وبين شعراء الملحون

والغناء ، رأينا أكثر   ، ولشدة الصلة  بين النظمالمغنون ، وفي كليهما ارتباط 

( شاعر ارسول ملسو هيلع هللا ىلص ) الشعراء يتغنون بشعرهم ، حتى أن حسان بن ثابت 

 :أوصى الشعراء بذلك حيث قال 

ْعِر ِمْضَمارُ  ْعِر أََما ُكْنَت قَِائلُهُ     إِنَّ الِغنَاَء ِلَهَذا الش ِ تَغَّنَّ بِالش ِ
1
 

                                                           

، بيروت ، لبنان ،  فن التوشيح منشورات  دار الثقافة: مصطفى عوض الكريم . د – 1
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 غرابة في ذلك ، فإن الشعر والغناء وكان الشعر وثيق الصلة بالغناء ، وال

.يصدران عن عاطفة وتجمع بينهما الموسيقى
1

   

وال يعني ذلك أن شعراء الملحون كانوا عاجزين عن نظم الشعر الفصيح   

ولكنهم كانوا ينظمون الملحون أكثر من الفصيح ألنه أكثر وأسرع انتشارا 

 . ة الصوفيةوأكبر أثرا وبالتالي أكثر فاعلية في توصيل الرسال

لفن كوسيلة لتحريك الخطاب الديني اهذا توظيف ومن هذا المنطلق يمكن     

الصوفي على مستوى الطبقات االجتماعية المختلفة وخاصة البسيطة 

ولهذا نالحظ أن العديد من شعراء الملحون من الصوفية كان باستطاعتهم ،منها

غير أن ذلك لم يكن ليحقق  نظم الشعرالفصيح على األوزان الخليلية التقليدية،

لهم الهدف الذي يقصدونه من النظم، ألن شعرهم في هذه الحالة لن يكون في 

 .متناول األغلبية ولن تفهمه سوى النخبة الذي تمثل األقلية داخل المجتمع

وإذا كان الشعر الملحون قد ارتبط عند الصوفية بمسألة السماع أو الغناء       

والموسيقى ارتباطا عضويا، فإن ذلك نابع أصال من كون الصوفية منذ القديم 

يستشعرون الحرية في التعامل مع المسألة الفقهية بحيث لم تكن لديهم أية 

اع ـ الموسيقى والغناء ـ مشكلة في هذا المجال بل إنهم كانوا دوما يحبّذون السم

حيث اعتبروه من العلوم التي تجمع بين المعاملة والمكاشفة ونقلوا جوازه عن 

بعض العلماء والعارفين امثال أبي مدين شعيب بن الحسن األندلسي، دفين 

هي ميزة تلقى جذورها في أعماق الحضارة العربية كما تلمسان،  وغيره، 

العالقة بين الشعر والموسيقى قائمة من  "غاني األصفهاني صاحب األيؤكده 
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                                                           34 

" أقدم العصور 
1     .

طاهر ، أنه أ بخط عبد هللا بن عبد هللا بن كما يقول بأنه قر

يجوز وال ينكر أن يغير اإلنسان بعض نظم الغناء القديم ويعدل به الى ما 

يحسن في حلقه ومذهبه 
2 .

 

    للصوفي الحقيقي،  قد أخبر محّمد بن سليمان عن جواز سماع الموسيقى   

     أخبر أن شيخه موسى بن علي الاّللتي كان حسن اإلنشاد وأنّه إذا أسمع و

ورثنا " أنشد يكاد قلب السامع من تأثيره ينفطر وينهّد، وأن شيخه كان يقول و

"هذا المقام عن داود عليه السالم
3
. 

من اهل  بعد حوالي قرن، فصل الورتالني في هذه القضية ، فهو كرجلو    

التصوف أباح استعمال الموسيقى واإلنشاد ألهل التصوف، ومنعه عن غيرهم 

فالغناء في نظره دواء ألهل العشق ..ألنه يؤّدي في نظره إلى االختالط والفساد

لعشق وهو يعني بأهل ا..الصوفي، ولكنه وسيلة من وسائل الشيطان لغيرهم

" الصوفي أصحاب الحضرة الصوفي
4
. 

ر العاّلمة ابن خلدون في مقّدمته إلى الشعر الملحون او الشعبي وأشا         

يِّر  بضم العين )فذكر أن واضعه هو رجل من أهل االندلس كان يعرف بابن ع م 

الذي نزل مدينة فاس وعنه نقل الناس هذا ( وفتح الميم وتشديد الياء المكسورة

ظهرت  وهناك شخصية عظيمة أخرى.األسلوب في نظم الشعر بدون تكلّف

أيًضا في طليعة هذا الميدان، وهو محّمد بن عيسى الشهير بابن قزمان 

                                                           

 .طيعة دار الكتاب 1ابو الفرج األصفهاني ، األغاني ج – 1
 .271، ص 8جابو الفرج األصفهاني ، االغاني  – 2
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الذي غمر األدب األندلسي بأزجاله (م6641هـ ـ  555)األندلسي الزّجال 

وشعره الملحون، ويّسر بإبداعه هذا ما كان متعّسًرا على العامة، فأخذ كّل واحد 

الخاصة دون كلفة وال تعاٍط  منهم ينظم كلماته شعًرا على النمط الجديد بلهجته

لألوزان الشعرية الخليلية التقليدية، وهذا ما سمي بعد ذلك في ارض األندلس 

بالزجل، الذي نظموه على أوزان جديدة انتشرت بعد ذلك في المشرق أيًضا 

       ( الدوبيت)و (السلسلة)و( المّوالية)و( كان وكان)وجعلوا لها أسماء مثل 

، مّما عرف عند األدباء بفنون الشعر (المطرب)و( سردالمن)و (المستطيل)و

" هذه ال تسّمى شعًرا ألن أوزانها مخالفة ألوزان العرب"، وقالوا  السبعة

وجعلوها من األبحر المهملة 
1
 . 

يمتص جانبا من التصوف ثم يعيد نسجه الصوفي الشاعر الشعبي إن       

وهنا نالحظ أن  . ينيةد ومعارف  تزود به من علوم  ما  وفق  وتنظيمه 

 مما   يستفيد   ، فهو لخطابه الحضارية  األبعاد   يجهل  الشعبي ال الشاعر 

 .الجماعة الشعبية كما يستفيد من مؤهالته االجتماعية والثقافية تعطيه 

أن الحكاية التي يرويها ( الملحون)ويالحظ المتتبع لقصائد الشعر الشعبي      

 من   في مستوى واضح الستكشاف الوعي الصوفي  الشعبي هي سبيل  األدب 

مستوياته، والتعرف ولو بشكل أولي على ما يعتمل داخل المجتمع من نشاط 

وغني عن القول أن الشاعر الشعبي الصوفي متأثر بالثقافة  ،ديني وثقافي

الدينية والشعبية التي أخذها من محيطه والوسط الذي عاش فيه، هذه الثقافة 

  .المساجد والزوايا التي تعتبر زاًدا معرفيًا متنوًعا المتمثلة في

 ينــشعراء الملحون الجزائريّ  أن معضمالسياق ينبغي التأكيد على وفي هذا      

                                                           

الجفر في الشعر الشعبي الملحون المغاربي ، الجزائر ، : حشالف الحاج دمحم الحبيب  – 1
 .8،ص2331الديوان الوطني لحقوق المؤلف والحقوق المجاورة ، 
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 : المثال  نذكر من بينهم على سبيل و  .والمغاربيّين هم من الصوفية 

                                                                                                       سيدي لخضر بن خلوف، عبد العزيز المغرواي، الحاج محّمد النّجار، الحاج 

حاج مبارك بو لطباق، عبد القادر بلوهراني، سيدي أمحّمد ، اليسى لغواطيع

 .بن عودة، وغيرهم

ومن الممكن أن نضيف إلى هؤالء أسماء أخرى من الشعراء الذين كتبوا       

في المديح النبوي والوعظ ومدح األولياء والصالحين، حتّى وإن لم يشتهروا 

   .حات الصوفيةكصوفية ولكن نصوصهم مشّربة بالروح الصوفية والمصطل

ومن بين هؤالء الشاعر التلمساني أبو عبد هللا الحاج محّمد بن أحمد بن مسايب 

، كان يكتب في العديد من األغراض غير أنّه عندما يكتب في المديح النبوي أو 

الوعظ أو مدح األولياء، ال يستطيع القارئ أن يميّز بين شعره وشعر غيره من 

   .شّدة غوصه في األحوال والتعابير الصوفيةالشعراء المتصّوفين وذلك ل

وبذلك شق الشعر الديني الجزائري طريقه وحط رحاله ، وتمكن من      

قصائد الشعراء بفضل هذه الدوافع والنوازع ، فإنتشرت األغنية الدينية         

والمولديات والتغني بالمناسبات الدينية المختلفة بشكل واسع ، وقوى ظهور هذا 

سيطر على الحياة الفكرية والسياسية والثقافية ، وترك المجال  " ض الذي الغر

مفتوحا أمام هذا الظلم الذي سلط عليهم ، فوجدوا في المدائح الرحاب التي 

يمكن أن يسكنوا إليها ويطمئنوا فيها ، وأنشدوا تلك القصائد وكأنهم يرثون 

إنما يبتعدون عن ( ملسو هيلع هللا ىلص)ي الحالة التي وصلت إليها البالد ، وهم في مدحهم للنب
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الى النبوة يستلهمون فيه ما يبعث على التفاؤل ، فرجعوا الواقع الذي ال يجدون 

"منها ويستنجدون بها 
1
.
 

وقد        
 

ئد في مختلف المعاني الدالة على حبهم انظم الشعراء الشعبيون القص

ومقتهم لألستعمار        للوطن وعبروا عن حسرتهم على الحرية المفقودة، 

ورفضهم له، ولم تكن قصائدهم مجرد ترف شعري أو سد فراغ أو تسلية أو 

بكاء على األطالل الحزينة وإنما هي تعبير عن الحسرة والخيبة التي تحزن 

إنه ليس بكاء :"قلوبهم ، وتكوي أنفسهم، حيث يعبر عنها صالح خرفي بقوله

واقف البطولية، بكاء على الساحات عن األطالل، ولكن على األمجاد والم

..."الواجمة بعد انقشاع القتام عنها، إنه حنين إلى األبطال الذين دخلوا التاريخ
2
 

وآله وصحابته ( ملسو هيلع هللا ىلص)لى مدح النبي وقد ركز الشعر الديني الجزائري ع    

 ومدح الشيوخ واألولياء الصالحين ، وإنقسمت هذه المدائح إلى نوعين ،

فاألول هوما كان إمتدادا للتراث القديم في هذا الموضوع ، وهو يرتبط أساسا "

أما النوع الثاني فهو الذي إتخد من مدح . بالنظرة الصوفية إلى حد كبير 

مبدأ الدعوة الى النهوض واليقظة وذلك بعد أن تطورت الحياة ( ملسو هيلع هللا ىلص)الرسول 

ألول كان تعبيرا عن مرحلة حضارية عاشتها الفكرية واألدبية والسياسية ، فا

الجزائر قبل هذا القرن ، وكان الدين فيها هو القوة الوحيدة التي بقيت للناس في 

                                                           

الشعر الديني الجزائري الحديث ، الشركة الوطنية للنشر والتوزيع ، : عبد هللا الركيبي  -  1
 .28، ص3893، 3ط
شعر المقاومة الجزائرية ، المؤسسة الوطنية للنشر والتوزيع ، الجزائر : صالح الخرفي  -  2
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 حياتهم ،أما النوع الثاني فكان تعبيرا عن مرحلة حضارية جديدة إنتقلت إليها

"  .الجزائر 
1    

 الجزائري من الدين اإلسالمي موضوعاته وأساليبه فإستمد الشعر الشعبي       

وا القرآن حفظالفنية ، ويعود ذلك الى النشأة الدينية  للشعراء الشعبيين ، فقد 

، وشبوا على  مختلف التقاليد الكريم و السنة النبوية الشريفة في الزوايا 

هذا من  اإلسالمية مما ساهم بشكل كبير في تعلمهم آداب وعلوم اللغة العربية ،

جهة ، ومن جهة أخرى محنة اإلستعمار التي حركت قرائح الشعراء   وأججت 

عواطفهم الدينية ، فنظروا للمستعمر الفرنسي نظرة الغازي الغاصب، فإتخدوا 

من التاريخ اإلسالمي وأحداثه مرجعا لحديثهم  واعتبروه وسيلة فعالة إلقناع 

 .تعمرالناس بحتمية الجهاد وتحرير البالد من المس

 :الموشحات واألزجال -2
لقد أوجد نزوح األندلسيين واستقرارهم بشمال إفريقيا أرضية مهيأة  

لترسيخ فن الموشحات واألزجال في المغرب العربي عامة والجزائر خاصة 

بلغتهم الحضرية البعيدة عن اإلعراب واللّغة العربية الفصحى، فكانت لغة 

من  لون آخر: "مستعجمة تختلف عن نظيرتها البدوية، إذ يقول تلي بن شيخ

التعبير يختلف عن الشعر البدوي حيث تقل في هذا الشعر الصورة الفنية، 

ويغلب عليه طابع البحث عن األلفاظ التي تناسب الغناء والطرب وترضي 

حاجة مجتمع حضري ال يهتم كثيرا بالقبيلة والفروسية والقيم األخالقية قدر 
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"اهتمامه بالمتعة والطرب والتمتع بالحياة
1
.                                                                                                                                                                            

فمن خصائص الشعر الحضري ميله للغناء والطرب، ال لتمجيد القبيلة 

ة التي نشأ فيها وعليه فاالختالف واضح والفروسية وذلك تبعا لطبيعته والبيئ

بين الشاعر البدوي والشاعر الحضري، إذ أن الشاعر الحضري متعلم، مالك 

لمعرفة كافية وإطالع وافر بالثقافة والعلم حيث يؤكد تلي بن شيخ ذلك في 

بعض شعراء الزجل والموشحات كانوا على جانب كبير من الثقافة، : "قوله

للهجة العامية في التعبير لعجزهم عن استخدام اللّغة وهؤالء لم يستخدموا ا

المعربة، ومجاراة األسلوب العربي وإنما إلتجأوا إلى التعبير بالعامية ألسباب 

كثيرة من الصعب تحديدها، وقد يكون من بينها إظهار المقدرة على النظم 

..."بالعامية مثلما يملكون القدرة على النظم باللّغة المعربة
2
. 

الموشحات واألزجال، : األندلس جاء ضربان من الشعر ، وهماومن  

 .ومنهما أصبح المغنون يختارون ما يتغنون به من الشعر 

 :الموشحات -أ

فن من فنون الشعر قابل للغناء، فبعد انتشار الشعر العربي التقليدي الذي  

يلتزم بالقافية والوزن في بالد األندلس بين القرن العاشر والحادي عشر 

الميالديين ، جاء جيل جديد من الشعراء نما     وترعرع في األندلس بين 

الطبيعة والغناء وأجواق الترف ومجالس الطرب حيث اثرت بهجة الطبيعة 

المتحررة من الرتابة على عطائهم ، فلم يتقيدوا بأوزان وبحور الشعر التقليدي 

 .أوزانه كما الطبيعةبل تنقلوا في القصيدة الواحدة بين بحور الشعر قوافيه و

                                                           

 . 8صالح الخرفي ،المرجع السابق ص-   1
 .131تلي بن شيخ، دور الشعر الشعبي الجزائري في الثورة، ص -   2
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و ظهر هذا الشعر غير التقليدي في مجالس اللهو والطرب ، فإمتزج فن الغناء 

مع هذه األلوان وأعطاها الذوق السمعي والحس اإليقاعي فكان الموشح أقرب 

الى التوزيع الموسيقي بحكم إعتماده على أكثر من وزن وقافية مع التنويع 

صالحة ألن تغنى ، كما أنها تتيح للمغني العروضي ، وبذلك أصبحت الموشحة 

ترقيق صوته وتنويع ألحانه
1

 . 

مقدم "تتزاوج فيه اللّغة الفصحى واللّغة العامية، ويعتبر الشاعر الضرير      

من رواده، فالموشحات أكثر األشعار زخرفة وتنميقا وأكثرها أهلية " القبري

أما أهل األندلس فلما كثر الشعر في قطرهم وتهذيب "للغناء، يقول ابن خلدون 

حدث المتأخرون منهم فنا سموه مناحيه وفنونه وبلغ التنميق فيه الغاية، است

..."بالموشح 
 2

هو من برع في هذا " عبادة القزار"ويذكر في مقدمته أن . 

 :الشأن، وتتكون تركيبته

 .مطلع ويسمى المذهب أو الغصن ويضم بيتا أو بيتين 1-

 .دور أو سمط قافية مختلفة شطران أو أربعة أو خمسة أو أقصاه سبعة 2-

 .ثل قوافي المطلعالقفلة أو القفل ويما 3-

 .البيت  -4

 .الغصن  – 5

                                                           

اآلالت الموسيقية المستعملة في الموسيقى األندلسية بتلمسان ،  عيسى بن هاشم ،  – 1
ص  2332-2331مذكرة لنيل شهادة الماجستير في الثقافة الشعبية فرع الفنون الشعبية 

21. 
 .183ابن خلدون المقدمة، ص -   2
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 .الخرجة  – 6

ومن رواد هذا الفن نذكر كذلك لسان الدين بن الخطيب ، الملقب بدي 

م ، وابن باجة الفيلسوف 5775/ه776الوزارتين في غرناطة المتوفي سنة 

هجري وابراهيم بن سهل اإلشبيلي المتوفى سنة  577الشاعر المتوفى سنة 

 :من موشحاته ما طالعهم و5555/ه645

و   اْن       ل ْيْل اله  ْهرِ    ى ي ْقض   والص ب ت ْرب  الصَّ

ْبر  اْن      والصَّ ى ْ      ِلي ْخو  والنَّْوم  ع ْن ع ْينِي ْبر 
1 

إال أن الموشح عرف منحى آخر حيث شاع وسيطر ذوق العامة من  

إلى التحرر الشعب الذي ظّل محبّا لتلحين الشعر وغنائه، وأصبح مياال 

 .والمجون ولم يبق على حاله وإنحاز إلى اللهجة العامية فيما يعرف بالزجل

 :األزجال -ب

فن أندلسي النشأة، نما وترعرع في األندلس ثم انتقل بعد ذلك إلى  

المشرق شأنه في ذلك شأن الموشحات، وقد أشار ابن خلدون في مقدمته إلى 

وشيح في أهل األندلس، وأخذ به الجمهور ولما شاع فن الت: "نشأة هذا الفن فقال

لسالسته وتنميق كالمه، وتصريع أجزائه نسجت العامة من أهل األمصار على 

منواله، ونظموا على طريقته بلغتهم الحضرية، من غير أن يلتزموا فيه إعرابا، 

" واستحدثوا فنا سموه بالزجل
2
. 

                                                           

 .27عيسى بن هاشم ، مذكرة الماجستير ،ص – 1
 .223ابن خلدون المقدمة، ص  – 2
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فبدأت األزجال في عروض العرب ، فكانت القصائد في بحر واحد                

وقافية واحدة ، حيث إن القصائد الزجلية أنشئت بلغة عامية وكان أغبها يلحن 

.ليغنى 
1 

وهذا النص له أهميته فيما يتصل بفن الزجل ونشأته، فهو يقرر أن  

عبد الحميد حاجيات : دكتورالزجل وليد الموشح وتابعه ومقلده، كما يقول ال

مما ال شك فيه أن الزجل أيسر نظما من الموشح إلمكانية استعمال اللّغة "

..."العامية وبساطة أوزانه ومسايرتها للغة الشعبية
2
. 

ومات الزجالين األندلسيين أمثال ابن قزمان والشيخ محي ولعل في منظ    

ابن غزلة وأو : مثال الدين بن عربي ومن جالهم من زجالي دول المغرب أ

سعيد التلمساني وغيرهم ، دليال قاطعا على غنى هذا الجانب من فنون األدب 

الشعبي وفي استمراريته وتواصله دليال على أصالته ورسوخه ، وفي عدد 

ممارسيه دليال على ثرائه وخصوبته ، وترنا هنا نستخدم لفظ الزجل تارة       

أن األمر واحد وأن تباينت اآلراء فيه أو  ونظم الملحون تارة أخرى إلقناعنا

باألحرى في بعض جوانبه 
3

وكذلك فنحن : " ، يقول الدكتور قيصر مصطفى 

نرفض فكرة التفريق بين مايسمى بالشعر الملحون والزجل ونرى أن  اإلسمين   

                                                           

بلوغ األمل في فن الزجل ، تحقيق رضا محسن القرشي ، : حجة الحموي  ابو بكر بن  - 1
 .392ص3871تصدير عبد العزيز األهواني ، وزارة الثقافة و اإلرشاد القومي ، دمشق 

عبد الحميد حاجيات، الجواهر الحسان في نظم أولياء تلمسان،الشركة الوطنية للنشر و  -  2
 . 31، ص 3،ط3871التوزيع الجزائر 

ديوان ابن مسايب ، جمع وتحقيق دمحم بن حاج بخوشة ، نشر ابن خلدون  تلمسان  – 3
 .37، ص2332الجزائر 
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ومرة عن  يتكلم مرة عن الشعر الملحونلشىء واحد وان كان ابن سعيد  

"الزجل 
1      . 

، بق عليه مواصفات كل ما هو شعبي مهما يكن فإن الزجل فن شعبي تنط    

ولعلنا ال نبالغ إذا قلنا بأن حالوة كل فن شعبي أو جماله تكمن في عدم خوضه 

لقوانين دقيقة ، وقواعد ثابتة ، فيسهل التالعب به ، كما يسهل تناول الجمهور 

. له
2 

 
الوقوف على كيفياته             ونالدارسين لهذا الفن يتطلب وخالصة فإن      

نظموا على طريقته وتركوا اإلعراب الذي ليس من شأنهم وكثر ف  وضوابطه ،

عد وضوابط علم الموسيقى واإليقاع التي من أجلها ابقو ألّمواو،سماعه بينهم 

 .إال معاخلق الزجل ،و حتى الموشحات ، فإنهما اليبرزان 

 الشعبية و مواضيعهاأنواع األغنية  : المبحث الثاني

 :أنواع األغنية الشعبية-6

تنطوي األغنية الشعبية على العديد من األنواع والطبوع المختلفة، يتجسد  

االختالف بينها في نوع الموسيقى واآللة المصاحبة لها وذلك تماشيا مع 

اختالف المناطق الجغرافية، ونظرا لشساعة الجزائر، فإننا نجد طبوعا كثيرة 

األندلسي، الحوزي، العصري، البدوي، الصحراوي ، : الشعبية أهمها لألغنية

 ....الّراي 

                                                           

نشر مؤسسة االشراف ، بيروت لبنان : حول االدب االندلسي : قيصر مصطفى . د  – 1
 332.1ص.ت .ب
 .331، 331نفسه ص – 2
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 :األغنية الشعبية العصرية -أ

من بين أكبر الملحنين " تيارت"من مدينة " علي معاشي"يعتبر الفنان  

والمغنين لألغنية العصرية التي قيلت قبل االستقالل إذ حارب االستعمار 

فرقته الموسيقية ذات األلوان الوطنية هذه الفرقة التي بالسالح وباألغنية مع 

"أنغام الجزائر"استحوذت على الساحة الفنية مع أنشودة 
(1)

غنى علي معاشي . 

"  نادي الخالدية" للوطن بكل جوارحه  مع أول فرقة عرفتها مدينة تيارت هي 

هي  م ، وأشهر أغانيه التي تغن بها الجميع آنذاك5251التي تأسست بتاريخ 

 " .تحت سما الجزاير" أغنية 

افِــــــي ْق الصَّ اْيْر       األ ْزر  ز  ا الج   ت ْحت ْسم 

ا ْمع ن ا ب اِهي         والّطَّْقْس الدَّافِـــــي و   و  اله 

ب اْب        نِّين ا ل ْحْن الّشْ ْهن ا ْمع  األ ْحب ابـْ         غ  تْن زَّ
2 

 :األغنية الصحراوية -ب

هي نمط من األغنية الشعبية تتغنّى في مجملها بمظاهر الصحراء   

وقساوة العيش فيها تارة وما تنّم عنه من مظاهر خالبة وحيوانات كاإلبل 

من أهم رواد األغنية "والغزالن من تارة أخرى، ويعتبر الفنان خليفي أحمد 

 .الصحراوية

 :أغنية الراي -ج

                                                           

ح ترجمة أو رحمان عبد فن وكفا( 3829-3827)عمر بلخوجة، علي معاشي -   1 
 .33الرحمان، ص 

 .39نفس المرجع السابق ص - 2
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موسيقية غنائية نشأت بالغرب  هو حركة" من الرأي، ابداؤه" الراي  

 وتعود   وهرانأوال  وتطورت في مدينة   سيدي   بلعباسمدينة     الجزائري

والتي يعتبر من روادها الشيخ حمادة      االغنية البدويةأصولها إلى شيوخ 

وعبد القادر الخالدي ،الذي تعود جذورها القديمة إلى ما يسمى بالشيوخ 

لغة االغاني البدوية من اللهجة العامية القريبة للعربية البدوية وتأخذ  بالجزائر

والمشاكل االجتماعية ،ركزت اهتمامها إبان  المديح الدينيجل مواضيعها من 

فترة االستعمار الفرنسي على سرد مآسي السكان من صعوبة للمعيشة وآفات 

اجتماعية تحاول بها توعية للمستمع
1
ج فيها مبني على آالت القصبة . والتّماز 

والبندير وفي البعد الصوتي، وكانت تتلخص كلمات هذه األغنية في الترجمة 

كما ظهرت موجة من الغناء النسوي الذي ... الحرفية ليوميات هؤالء المغنيين 

حملته مجموعة من المطربات لقبن فيها بعد بالمداحات، وكن يركزن في 

بتفاصيل معاناة حياتهن الخاصة غنائهن على البوح
2
. 

 :األغنية البدوية -د

معظم الشعب الجزائري متمسك بتقاليد وأنغام أصيلة تعكس أصالة هذا  

الوطن، إذ تعتبر األغنية البدوية األقرب إلى النفوس لبساطة كلماتها وآالتها، 

فهي تعكس الحالة النفسية واالجتماعية للفرد الجزائري، حيث عبرت بشكل 

اضح ومباشر عن النوايا الخبيثة لالستعمار الفرنسي كما خلّدت أهم المعارك و

 .               ن أجل إستقالل الجزائر والشخصيات التي كافحت م

                                                           

،مقال 2332، 3237مازن منصور تاريخ موسقى الراي ،الحوار المتمدن  العدد -  1
 .محور األدب و الفن21منشور 

: جريدة الخبر اليومية( المثقفون يهتمون بنوار الريميتي)فريد، مقال .م -  2
39/33/2333. 

http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%AC%D8%B2%D8%A7%D8%A6%D8%B1
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%AC%D8%B2%D8%A7%D8%A6%D8%B1
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B3%D9%8A%D8%AF%D9%8A_%D8%A8%D9%84%D8%B9%D8%A8%D8%A7%D8%B3
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%88%D9%87%D8%B1%D8%A7%D9%86
http://ar.wikipedia.org/w/index.php?title=%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%BA%D9%86%D9%8A%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D8%A8%D8%AF%D9%88%D9%8A%D8%A9&action=edit&redlink=1
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%AC%D8%B2%D8%A7%D8%A6%D8%B1
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%AC%D8%B2%D8%A7%D8%A6%D8%B1
http://ar.wikipedia.org/w/index.php?title=%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AF%D9%8A%D8%AD_%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%8A%D9%86%D9%8A&action=edit&redlink=1
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 :مواضيع األغنية الشعبية -5

تختلف مواضيع األغنية الشعبية وتتنوع، فهي تعبير صريح وطوعي  

كل ممارسة "للمجتمع ألن الشعبية هي للحالة االجتماعية والثقافية والسياسية 

ت من إنتاج مادية كانت أو معنوية متصلة إتصاال عضويا بالشعب ، سواءا أكان

"وموجهة له ةوإبداع الشعب أو منتج
1
فالشاعر الناظم للقصائد المغناة الحقا،  

ما هو إلى فرد بسيط من هذا المجتمع يعبر بقصائده عما يسود هذا المجتمع أو 

"تحمل عادات وخرافات ومعتقدات متنوعة كما"ذاك، 
2

ويمكن أن تقسم هذه . 

األغاني الدينية، أغاني : المواضيع وفقا للوظيفة والمضمون إلى ثالثة أقسام هي

 .إجتماعية وأغاني سياسية وكل منها يؤدي وظيفة معينة في حياة الشعب

 

 :  األغاني الدينية - أ

    مفهوم األغنية الدينية   : 

األغنية الشعبية الدينية هو ذلك الشعر الذي يختص بوصف حياة الرسول       

ملسو هيلع هللا ىلص واالشادة بأخالقه العليا وصفاته الخلقية  والخلقية وذكر معجزاته والشوق 

تقصره في  واجباته و عتراف الشاعر بذنوبهالى قبره واالماكن المقدسة وا

                                                           

دمحم ، األدب الشعبي بين النظرية والتطبيق، ديوان المطبوعات الجامعية ، سعيدي 1-  
 .5ص.8991الجزائر ،

طالل الحرب، أولية النص، نظرات في النقد والقصة واألسطورة واألدب الشعبي،  -  2
 .238، ص 3898، سنة 3المؤسسة الجامعية للدراسات والنشر والتوزيع، ط
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، هللا واالنابة اليه وذكر أهوال القيامة  الدينية والرغبة في التوبة والرجوع الى

هي التي تقف في النهاية من وراء " الطالب والمّداح"ومن المعروف أن ثنائية 

ظهور ما يعرف اليوم بالفن الشعبي أو الغناء الشعبي ، حيث أن مدرسة 

"مااتصل اتصاال وثيقا بالشعب إمافي شكله أو في مضمونه"هي  الشعبي
1
وهي  

ة المّداح المنطلقة أساسا من الفضاءات الصوفية المتمثلة في امتداد لظاهر

 .والمساجد الزوايا

من فنون الشعر " قد عرف الدكتور زكي مبارك المدائح النبوية بأنها و      

التي أذاعها التصوف ، فهي لون من التعبير عن العواطف الدينية ، وباب من 

 "عمة بالصدق واالخالص فع ، النها ال تصدر اال عن قلوب ماالدب الرفي
2
.  

ال شك أن التصوف بوجه عام والطرق الصوفية بشكل خاص، كان لها و      

تأثير كبير على الثقافة الشعبية والفنون في الجزائر والمنطقة المغاربية عموًما،
 

وقد توّسلت المرجعيات الصوفية من الزهاد والعارفين وشيوخ الطرق، منذ 

وقت مبكر بالفنون والثقافة الشعبية لتقوم بوظيفتها في نشر وتجذير خطابها 

البسطاء )الديني والروحي واالجتماعي وحتى السياسي أحيانًا من المجتمع 

قوى لدواليب الحركة التي شّكلت الخّزان الذي ال ينضب والمحّرك األ( والفقراء

الصوفية من خالل تركيز شيوخ الطرق عليها والتصاقهم بها في اليومي 

وفي هذا (. الفقراء)المعيش وحتّى في الشعار الذي اختاروه ألنفسهم وتسموا به 

على رأس الوسائل التي وظفتها الطرق ( الملحون)اإلطار يأتي الشعر الشعبي 

م يكن باستطاعتنا القول إن جميع الشعراء وإذا ل. الصوفية في نشر تعاليمها

                                                           

 .8المرجع السابق ص/ بين النظرية والتطبيق دمحم ، األدب الشعبيسعيدي  - 1
المدائح النبوية في االدب العربي ، منشورات المكتبة العصرية ، صيدا : زكي مبارك  – 2

 .37، ص  3بيروت ، ط
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كانوا صوفية أومنتمين إلى الطرق الصوفية، فإن ( شعراء الملحون)الشعبيين 

المؤكد أنهم تعرضوا كلهم بطريقة أو بأخرى لتأثير التصوف والطرق الصوفية 

. في الجزائر والمنطقة المغاربية عموما
  

والطقوس الدينية، فهي تارة تأخذ طابع ترتبط األغاني الدينية بالشعائر و      

الدعاء والتضرع إلى الخالق وتارة طابع المديح للرسول الكريم ملسو هيلع هللا ىلص، وتارة 

مثل : أخرى لإلستعانة باألولياء الصالحين والزوايا، بإيقاعات وتلحين خاص

وهم منتشرون في بعض " الفقيرات"أو " بالفقرة"أصحاب الذكر أو ما يسمى 

لزوايا التي تختلف حسب ميولها وطقوسها، منها ما يؤدي بآالت موسيقية، ا

"بالجذبة"ومنها ما يؤدي بالرقص أو ما يسمى 
1

ومّما يستغني عن اآللة . 

، حيث أن مدرسة الشعبي ما هي إال امتداد لظاهرة المّداح  .ويكتفي بالذكر فقط

وعالقة االنسان به . اياالمنطلقة أساسا من الفضاءات الصوفية المتمثلة في الزو

من حيث الطاعة والمعصية واالستغفار بما يشمل جميع االنشغاالت السلوكية 

الصوفية، ويمدح أيضا الرسول علية الصالة والسالم، والصحابة رضي هللا 

 .عنهم،واألولياء والصالحين 

ومن بين أغاني التضرع إلى هللا سبحانه وتعالى من التراث الجزائري  

هذه األغنية التي ترددها مجموعة من النساء بمنطقة الغرب الجزائري ، القديم، 

عندما يحل الجفاف وتقبض السماء بركاتها، حيث تنقسم النسوة إلى مجموعتين 

 .ترد الواحدة على األخرى

ا اْسه  بِي ب ْل ْخر  ا          ي ار  اْسه  لَّْت ر  ة ح   غ ْنج 

ا         ي ا  ج  ة ط اْلب ة  الرَّ بِي ْعِطين ا الشَّت اغ ْنج   ر 

                                                           

 .الجذبة، هي نوع من الرقص يفضي إلى األغماء-  1
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ــــا بِيْش ْعِلْييـ  اتْص  بِّي         م  بِّي ص   ي ا النُّو ص 

ْربِيَّه وي ا        وْيغ ِطينِي ب الزَّ و خ  م  ت ى ْيِجي ح  ح 
 1

. 

فهذا النص مرتبط بطقس طلب المطر حيث تخرج الفتيات و تتنقلن عبر     

أزقة األحياء البادية أو الريف و هن يرددن أمام أبواب المنازل هذه األبيات 

هدفهن التضرع الى هللا سبحانه و تعالى عند تأثر الناس بالجفاف و 

النص يحمل و نباتاتهم ليرسل السماء مدرار، فنالحظ هنا أن  تأثرمزارعهم

 .أيضا قيما أسطورية و رمزية

وهناك أغاني دينية أخرى بمناسبة المولد النبوي الشريف حيث تتجمع   

النسوة ليلة المولد النبوي الشريف في إحدى المنازل من أجل تأدية أغان خاصة 

 :ولومن أشهر هذه األغاني أغنية معروفة لدى العامة تق" ملسو هيلع هللا ىلص"بالرسول الكريم 

ول ْد النَّبِـــي    ــوْد          ه ذ ا م  ولـ  ول وْد أ  م   أ م 

و بِْزي اْد النَّبِي                ا       ي فَّْرح  ْيك ه فِي السَّم  ال  الم 
2
. 

 : األغاني اإلجتماعية  -ب

 أغاني العمل: 

شكال من أشكال التعبير الشعبي اإلنساني المتعدد الجوانب  تعد أغاني العمل   

 .و المتأصل في الطبائع البشرية

                                                           

 .منقولة عن طريق السماع - 1
 .منقولة عن طريق السماع-  2
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و أغاني العمل من أقدم األغاني الشعبية ، فقد جاءت ضرورتها من رغبة     

العاملين في عدة مجاالت كمواسم البذ ر والحصاد، وغسل الصوف والقمح عند 

 ". بالتويزة"النسوة فيما يعرف 

وتؤدي أغنية العمل دورا هاما في الترويح والتخفيف من عناء العمل إلى     

جانب شحن الهمم والحث على الصبر والعمل في إيقاع موحد ومتماسك، كما 

 .أنها تؤّدى بدون آالت موسيقية

و قد إعتبر بعض الباحثين أن العمل محور األدب الشعبي ألن كل سمات     

هذا األدب التقليدي تجتمع في المحتوى و الشكل على السواء
1
. 

و يمكن ألي دارس و بكل سهولة كشف السمات العامة لألدب الشعبي     

 : بوضوح في أغاني العمل ، ومن أهمها

لناشئة عن إرتباط العمل عند جمهور الجماعية ، و الصدور عن الضرورة ا  

 .  الفالحين بأدوات معينة تصاحبه

أغاني العمل العربية قديمة جدا ، فقد عثر بعض الباحثين المنقبين على      

أحد نقوش أشور باينبال  من القرن السابع قبل الميالد و يذكر هذا النقش 

، و كان غناؤهم  ألسرى من العرب كانوا دائمي الغناء وهم يعملون ألسيرهم

منت الجمال بحيث أعدب اآلشوريون به و كانوا يطلبون الى األسرى مواصلته 

و إعادته
2
. 

                                                           

 .12،ص3873صالح،األدب الشعبي ، مكتبة النهضة المصرية ،القاهرة ،أحمد رشدي -  1
 .12،ص3812، 3الشعبي العربي ،المكتبة الثقافية ،القاهرة ،طحسين نصار ، الشعر - .2
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أما بالنسبة لحركة  العمل اإلجتماعي فقد وجد في بداية نشوء و تطور     

أثناء العمل ، و هي ضرورية  –و بشكل ال شعوري -البشرية مجموعة رموز

نا أن نفترض بأن هذا الرمزقد استخلص من و يمكن"لتنسيقه و إنجازه بسرعة

"عملية العمل ذاتها و أنه يعكس نوعا منت الضبط اإلقاعي 
1
. 

و كانت الخطوة مجرد تسلية هدف المغنيين أثناء العمل بل عكسوا في      

أغانيهم إنطباعهم عن العمل من حيث ضرورة حتى ال يمد اإلنسان يده 

أن يضطر لبيع أرضه أو بهائمه ، و  لآلخرين مستجديا أو مستدينا أو خوف

هي وسائل إنتاجه التي يعتمد عليها في معيشته و معيشة أطفاله وأن الحس 

الشعبي في هذا المجال ليرقى الى أعمق األفكار اإلقتصادية الحديثة التي تعتبر 

 .العمل حقا وواجبا

به فهي و تتنوع أشكال و أساليب أغاني العمل تبعا لنوع العمل الذي تصاح    

في أعمال الصيد و رفع األحجار و الصخور صيحات ايقاعية رامزة تخلف 

عادة متابعة للضربة األخيرة في العمل و تكون بشكل مقطوعات قصيرة تالئم 

األعمال التي تتطلب السرعة في أدائها و هي ال تختلف عن أغاني العمل 

كثر منها جماعية ألنه األخرى ،إال باإليقاع بطيئا أم سريعا ، و تمارس فردية أ

 .ال يمكن ضبط األيقاع بشكل مالئم ضربات العمل للجماعة كلها دائما

                                                           

، 3أرنست فيشر ،ضرورة الفن ،ترجمة ميشال سليمان ،دار الحقيقة للطباعة و النشر،ط-  1
 .12،ص3873
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الحصيد، و كيل الحبوب ، و منها ما يتصل بأعمال المنزل و تختص به النساء 

،مثل أغاني حمل الماء و الطحن بالرحى ، و التي كانت و ال تزال تدار باليد ، 

و التي ترجع الى العصر الحجري 
1

 . 

اء الدواب في الطرق ، أو دفن ذا يرتبط بالتشييد و البناء أو بحو منها م  

 .السـفن ، أو صيد السمك

و تختلف أغاني العمل من منطقة ألخرى تبعا إلختالف البيئة و الثقافة و    

اإلنتاج، كما أنه تزخر بالمعاني التي تحث على المثابرة على العمل بإعتباره 

      .الوسيلة الضرورية إلستمرار الحياة مصدر قوة اإلنسان و

 أغاني األفراح: 

هي أغاني مرتبطة بالمناسبات واألعياد واألفراح، وهي على عكس األغاني 

الدينية وأغاني العمل تخرج إلى نطاق اإليقاع الغنائي والرقص، مضفية بذلك 

جوا من السعادة واالبتهاج إلى جانب الترفيه وغالبا ما تؤدى أغاني األفراح 

د إحداهما على تربشكل جماعي من طرف النسوة في مجموعتين متقابلتين 

 . األخرى 

 : الزواج 

، يتطلب هو البنية التحتية للمجتمع ، ومن خالله تتنامى األسرة الصالحة      

التعاون ، و الشعور بالمسؤولية بين الزوجين ، و  الرضى و العشرة الحسنة و

هو سكن نفساني بين الرجل و المرأة ، تستريح فيه النفس ، و يطمئن به القلب 

الفني الزواج من أهم المناسبات التي يمارس فيها المجتمع أوجه إبداعه  ، إذ يعد

                                                           

 .17 السابق ،صالمرجع حسين نصار ، نفس - 1 
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وسائل التأكيد اإلجتماعي ، و الزواج في أي  ، كما أنه وسيلة مباشرة من

عادات و تقاليد تمارس فيه مأثورات تناقلها الشعب جيال بعد " مجتمع تحكمه 

مأثورات جيل ، كل جيل يضيف شيئا جديدا أو يحذف أشياء حتى تصبح 

"متناغمة مع حياته التي يعيشها 
1
. 

فمن بين أغاني األفراح أغنية ترددها النسوة الستقبال العروس في بيت زوجها 

:                                                                                 تقول

ــــا ْرْحبـ  تْن ا  ي ا  م  وس  ْرْحب ا ب ْعر  ْرْحبـــــــ اي ا م     ي ا م  ا  م  ا  يـ   ْرْحب ا ب ْنِسيب تْنـ 

اب وه ــا  ْرْحب ا ب اْلف ْرس اْن اللِّي ج  ـا   ي ا م  ْرْحبـ  ْب ي ا م  ْغر  ْرْحب ا ْبب ْنْت اْلم   ي ا م 

ــا ْرْحبـ  ا  ي ا م  ْقه  ْرْحب ا ب ْصن اد  ْرْحب ا  ي ا م  اي ْس  ي ا  م  ْرْحب ا ْبب ْنْت الرَّ  ي ا م 

ْرتْ  ْرْحب ا ْوم  ْس ي ا م  اْلف ار 
 2

. 

 :كما تغنوا بالحناء 

نَّه             بَّه ق ِطيـــــــف ة         واع ْمل ْت الح   ل ْبس ْت ج 

وس ه              اْب ل ْعر  ي        ِكج  وْك ع ل ى اْبْن ع ّمِ ْبر  م 
3
  

األغاني الوطنية التي   نحاول ان نقيم حدودا بين   : األغاني السياسية -ج

  تعبر عن حب الوطن وبين األغنية السياسية والدعائية التي تعمل على ربط

                                                           

، 3891، دار النهضة العربية ، بيروت ، 3سناء الخولي ، األسرة و الحياة العائلية ، ط-  1
 .381ص
، 3812إلى  3822العربي دحو، الشعر الشعبي والثورة التحريرية بدائرة مروانة من -   2

 .11، ص3891ديوان المطبوعات الجامعية، الجزائر، سنة 
 .11ص نفسه، – 3
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المجتمعات بأوطانها وهي سالح ذو حدين تستخدمه الحكومات في إرساء 

وهنا نسقط . قواعد حكمها وتستخدمه القوى السياسية المعارضة في مصالحها

  لتفرقة بين ما هو وطني وما هو دعائي لمصالح مختلفة منفي فخ كيفية ا

 .السياسي الى التجاري والرياضي

فكثيرة هي القضايا الحرة والعادلة التي دافعت عنها األغنية واألمثلة         

متعددة، والجزائر لم تشكل االستثناء فالثورة الجزائرية الكبرى أوقدت حماسا 

لدى الملحنين والشعراء كما عمد المطربين لتأدية أغاني للوطن ولحب الحرية 

يرة األغنية الوطنية في وتقديس كرامة الشعب الجزائري المناضل، فمس

اللغات  أغلبن بوطنه وبنضال شعبه ،فاستعملت الجزائر يثبت مدى تعلق الفنا

 .وفمبر واسترجاع الحرية والكرامة واللهجات لتخليد ن

إذ عبر الشعب الجزائري عن رفضه ، و بشكل حاسم لهذا الوضع المزري      

 و ترجم ذلك الرفض باإلنتفاضات و التمردات المسلحة
1
. 

                                                           

 : الشعب الجزائري بإنتفاضات و تمردات كثيرة نذكر منها  قام - 1
 .، بقيادة األمير عبد القادر التي شملت كل التراب الجزائري 3918- 3919المقاومة الكبرى 

 .3911مقاومة بومعزة بجبال الونشريس و الظهرة و وادي الشلف 
 .اللة فاطمة نسومر تقود المقاومة بمنطقة القبائل الكبرى  3923
 .مقاومة بني زناسن غرب تلمسان 3928
 .مقاومة الحضنة  3913
 .إنتفاضة كبيرة بمليانة  3833
 .إنتفاضة باألوراس  3831
 .ألف من الجزائريين  12ماي بسطيف ، قالمة ، خراطة و إستشهاد 39إنتفاضة  3812
الجزائرية عن كتاب المقومة .إندالع الثورة التحرير المباركة  في الفاتح من نوفمبر  3821

 .318في الشعر الملحون ، جالل يلس و أمقران الحنفاوي ، ص 
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و بالتضحيات الكثيرة التي ضرب بها مثال للجرأة و الشجاعة النادرة و    

بالكلمة الصادقة و الجريئة ، المعبرة عن هموم و معاناة الجماهير الشعبية 

:" بواسطة األغنية عن رفض اإلستسالم ، فهذا أحد الكتاب الفرنسيين يقول

بغضهم و رفضهم الشديد  ففي تلك األغنيات و القصائد عبر الجزائريون عن...

"للمستعمر 
1
. 

فاألغنية الشعبية التي إنبثقت من خالل التناقضات اإلجتماعية و اإلقتصادية     

والتصور الروحي للكون كضرورة إجتماعية لوضع تاريخي و إقتصادي معين 

رغم إنفعاالت اإلنسان الشعبي و هدفها واحد و هو استقالل بلدهم الجزائر ، 

 .ة و طموحاته المشروعةهمومه الكثير

    :خصائص األغنية الشعبية:  المبحث الثالث

حياة اإلنسان ، وتستوعب قطاعات ب ة الشعبية بإعتبارها مرتبطةاألغني     

كبيرة من الناس و لدى مختلف الشعوب ، تطرح ضمن موضوعاتها هموم 

القهر و اإلنسان و طموحاته و تحركاته لتحقيق أفضل شروط الحياة الخالية من 

اإلستالب ، و لذلك فاألغنية الشعبية لم تنشأ من أجل المطالب اإلستمتاعية أو 

لتضييع الوقت و ملء الفراغ ، و انما جاءت كضرورة إجتماعية أسهمت 

بإيجاد عالقات العمل و اإلنتاج و الحاجة الروحية و النفسية لإلنسان ، لذلك 

 .نجد األغنية الشعبية تتصف بعدة خصائص 

                                                                                                                                                                                

 
فالدمير سكورو باوغاتوف ، مالذي أغفله الدارسون الفرنسيون في الشعر الملحون ،   - 1

 .19، ص 3871، أوت 11المجاهد األسبوعي عدد
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أعتمد على آراء بعض الدارسين من أجل إبرازهذه الخصائص ، إذ يرى و س

الباحث األلماني ألكسندر هجرتي كراب 
1
 : 

إنها جماعية ، بمعنى أن نّصها و إن كان يعود إلى فرد ، فهي دائما محل  - أ

 .التبديل و التعديل و اإلضافة

هي غنائية ، بمعنى أنها ذاتية في المقام األول ، تتناول  - ب

تها بطريقة جديدة ، و ألوانها كثيرة تشبه ألوان الصناعة موضوعا

 .الشعبية الريفية 

األغنية الشعبية ذات طبيعة ذاتية، إذ تصدر عن وجدان اإلنسان الشعبي      

معبرة عن آماله وآالمه ، ثم  يتناقلها الشعب بعـــــد أن يستوعبها فتصبح ملكه، 

تي تشغله، وفي نفس الوقت يحس بها فمؤلفها غالبا ما يعبر عن االهتمامات ال

أبناء الشعب الذي ينتمي إليه، في مختلف مراحل حياتهم من حزن وفرح وحب 

وكره رغم بساطتها، فال نكاد نجد في مواضيعها شيئا ينطلق من التفكير العقلي 

موضوعا يتناول حال لمشكل والمنطقي، فمن الممكن أن نجد في أغنية مثال 

 .نبعث من روح إنسان يشاهد ويعبر عما يراه ت ،إذن فهي اجتماعي

 

ثير من األغاني الشعبية ليس الفرح هو المزاج العام و إنما ك - ت

(ىميلودام)
2

، كما أن البعض منها ترفرف عليه قسوة الحياة و مرارتها ، 

 .إن لم نقل مأستها

                                                           

ة المصرية ، الكسندر هجرتي كراب ، علم الفلكلور ، ترجمة رشدي صالح ، وزارة الثقاف - 1
 .311، ص3817دار الكتاب ، القاهرة 

دف -  2  .نوٌع من أنواع المسرحّيات تميل إلى تكثيف المشاعر والمبالغة واالعتماد على الصُّ
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هي إنفعالية للغاية ، غيرأن إنفعاليتها بسيطة غير : اإلنفعالية  - ث

 .لك أسلوبها بسيط جدا عقدة ، و كذم

تتسم األغنية الشعبية باالنفعالية رغم بساطتها التي تأتي في الغالب عفوية        

منبعثة من الذات الشعبية غير المعقدة وكما هو الحال بالنسبة للنص فاأللحان 

 .أيضا تصدر عن اإلنسان الشعبي البسيط

                                                               :اللهجة المحلية - ج

أغان  منطقةلمحلية، فنجد في كل تمتاز األغنية الشعبية أيضا باللهجة ا    

خاصة بها، وحتى في البلد الواحد نجد أيضا ما يميز المنطقة عن األخرى، 

وهذا راجع باألساس إلى اختالف اللهجات، والعادات والتقاليد والموروث 

ألخرى، كما يرتبط بأداء األغاني الشعبية، ارتداء الثقافي والديني من جهة 

شكل خاص من اللباس، يكون في الغالب اللباس المحلي للجهة التي ينتمي 

إليها المغني أو الفرقة الشعبية، أو لباس قديم، تناساه الناس مع مرور 

الزمن، فيريد المغني أن يبين عراقة فنه من خالل ارتدائه لهذا اللباس، الذي 

 .لكل عنهغفل ا

بالنسبة للخاصية األولى المتعلقة بجماعية األغنية الشعبية ،  و يالحظ       

فهي من أهم الخصائص األساسية ، ال لألغنية الشعبية فقط، بل و لكل التراث 

إال في حاالت  يالشفوي ، ألنه من صفات الجماعة ،ال يعرف له مبدع فرد

 .نادرة 
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 الفصل الثاني
 .اجلزائرية لشخصيات األنبياء و الرسل واألولياء الصاحلني متثالت األغنية الشعبية 

 .الرسل األنبياء و تمثالت األغنية الشعبية لشخصيات :  المبحث األول

 .األنبياء  -5

 .الّرسل -5

 .الشوق الى الرسول صلى هللا عليه و سلم  - أ

لقية لقيةالتغني بالصيفات الخ    - ب للرسول صلى هللا عليه  و الخ 

 .و سلم

 .التوسل بالرسول صلى هللا عليه و سلمأغاني  - ت

 .اإلشادة بمعجزات النبي و التغني بأهل البيت و الصحابة  - ث
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 :الرسلو  تمثالت االغنية الشعبية لشخصيات األنبياء : المبحث األول

 :األنبياء -0

األغنية الشعبية مكانة هامة ترقى بالمتتبع في  القصص القرآني حتلي     

ألحداثها الى أرقى القمم الثقافية والعلمية، فهي زيادة لما فيها من متعة وتشويق 

وعبر ، تستطيع غالبا ، ان تنتقل من حادث آلخر أشد غرابة منه تارة ، وأشد 

ل ْيك  أ ْحس ن  الق ص ِص :"  قال تعالى تأثير تارة أخرى ، حيث   "ْنحن  ن ق صُّ ع 
1  

ء قصة القرآنية هي الشعلة التي تضيأي نبين لك أحسن البيان والعبر وعليه فال

سبيل هذا اإلنسان لتصل حاضره بماضيه والنفحة الربانية التي تشرق بها 

.لسويالنفس والوثيقة الوحيدة الخالصة الصادقة التي ترسم له النمط ا
 2

     

منهاجا مغايرا و من بعده المغني الشعبي  إذ ينتهج الشاعر الشعبي         

ول ، يجري فيه الصراع بل إن عالم الق صاص عالم مجه"للقصص القرآني ، 

والباطل ولكنه صراع ال يرتبط بواقع الشر ، أو بين الحق  بين الخير و

معروف ، وال عصر محدد اال من حيث الرواية ومتعة سرد قصة تقع في 

مكان ما ، وبطلها ال يحمل اسم دمحم أو زيد ، وانما هو سلطان أو ملك أو وزير 

، أوشخص وهبه هللا قوة جسمية خارقة للعادة فإستطاع أن يصل الى مراكز 

" بهذا اإلنتصار الباهرالجاه والمجد ، واكتفى 
3 

                                                           

 .31سورة يوسف اآلية   –1
فتيحة بلحاجي ، قصة النبي أسماعيل عليه السالم بين الثابت القرآني والمتحول  – 2

 2،ص2331،2331بقسم الثقافة الشعبية ، الشعبي، مذكرة ماجيستير 
التلي بن شيخ ، منطلقات التفكير في األدب الشعبي الجزائري ، المؤسسة الوطنية  – 3

 7، ص3883للكتاب ، الجزائر 
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الشعبية على األساطير والخرافات والمبالغات  في األغنية وإذ تعتمد القصة     

بطريقة تشبه األلغاز ، أو تلبس بعض االحداث التاريخية وسير أشخاص لعبوا 

دورا هاما في التاريخ مالمح األسطورة والخرافة ،فإنها مع كل هذا تحاول أن 

اعر الطبقات الشعبية المعذبة بالطريقة التي اختارها تعبر عن أحاسيس ومش

.القاص الشعبي 
 1 

  في األغنية الشعبية  السالم  ماسماعيل عليهإبراهيم الخليل و إ: 

الشعبية بالرؤيا التي رآها والده  -عليه السالم–تبدأ أغنية سيدنا اسماعيل        

وجل ابراهيم عليه سيدنا ابراهيم الخليل في منامه ، حيث أمر المولى عز 

السالم بأن يضحي بإبنه الوحيد اسماعيل ، وبأمر الذبح هذا تجسدت ردة فعل 

األب الذي يأمر بتنفيده على وحيده الذي لطالما انتظر قدومه فيقول المغني 

:الشعبي 
 2

    

  هْ يـحِ ضْ  كْ ن بْ إِ  ه  ال  ق                ـــامْ ن الم   يْ فِ  كْ ال  م   هْ اْ ت  أ  

  يهْ لِ عْ  مْ وْ النُّ  ارْ ط  وْ              مْ ـــال  السّْ  يهِ لِ عْ  تْ ق  بْ س   

  ـيهْ لِ عْ  فْ ق  وْ ي   و  ه  وْ              ــــــالْ م  الكْ ي ب  لِ اي  لْ  ثْ لْ ت  

  يــــهْ لِ عْ  بْ ل  اطْ  هللاْ             الْ ز  ــــغ  ال كْ ن بْ ي اْ حِ ض  

                                                           

 .7التلي بن شيخ، نفس المرجع السابف ص   – 1
عبد الكريم أغنية النبي أسماعيل والنبي ابراهيم الخليل عليهما السالم ،  بصوت الشيخ  – 2

 cdدالي ، قرص مضغوط
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أهم شخصية في الم هنا برزت شخصية ابراهيم الخليل عليه الصالة والسّ     

فهو النبي اسماعيل عليه الشخصية الثانوية الذبح اما  وه الوحي واألغنية 

 .السالم

هت عليه بعد ما أتاه الملك في المنام بأمر من هللا أمر أباه يضحي بابنه ب   -

ع لدرجة أن النوم لم يراوده ثانية وطار من جثته ، السالم من هذا األمر وفز

موقفه وماذا سيفعل في  ىالتأمل في األمر والحسم لنرففر من مكانه قاصدا 

: األغنية الشعبية إذ يقول الفنان  
1 

  هْ ـــــــيلِ  ةْ ع  االطَّ  الْ ق  وْ            ولْ س  الرَّ  قْ دَّ ا ص  ي  ؤْ رُّ الّ بِ   

 ولْ ز  ـــــيْ  ال   لْ ي  اس   وْ ع  مْ د   
2
  يهْ لِ عْ  يزْ زِ عْ  يى اللِّ ل  ع          

حيث جاءه امر هللا ، وال  الشخصية الرئيسيةهنا تبدأ  بطولة ابراهيم الخليل  

مرد المره تعالى فقد اختار الطاعة على العصيان فقفل   االستسالم والتضحية 

 : على الجبن ومن ثمة البقاء على ابنه حيا إ ذ يقول المغني  الشعبي هنا

رْ ج  ـــالف   قْ يَّ ز   يفْ كِ  حْ بْ الصَّ 
3

  لْ ـيْ ـــــــــاعِ م  سْ ْط  إلِ يْ ع         

رّْ ف   ون  بْ اْ  
4
وم   اعْ تَّ مْ          ـــــــــرْ ج  حْ ال نْ م   

5 
  يــــنْ نِ الحْ 

ا ــــــض  فْ لْ لِ  ولْ س  الرَّ  جْ ر  خ  
6

  م  ث          
 هْ ـــــــــــينِ يْ ع   دْ ف  رْ أْ

ا ــــــــــض  ق  لْ لِ  رْ ب  الصْ  الْ ق  
7

امً غْ ر          
1
 يهْ ـــــــحِ ض  نْ  

                                                           

 عبد الكريم دالي ،نفس الألغنية – 1
 اليتوقف: ال يزول  – 2
 ظهر الفجر: زيق الفجر  – 3
 قفز ونهض مسرعا:  رّ ف – 4
 حجر أمه: متاع مر  – 5
 الى مكان خال من الناس: ضافلل – 6
 حكمالقضاء وال:  القضا – 7
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التي والذي يعتبر القوة  ر لنا هنا تمسك ابراهيم الخليل بطاعة المولىهظي

إذ أنه صدق الرؤيا وقرر تنفيذ أمر هللا دون تراجع ، حيث  تحرك القصة

حب معه ابنه اسماعيل قاصد تنفيذا أمره عز وجل بالرغم من إحتراقه طإص

إليه إذا يقول  عب ما سيقدمصعلى فراقه ألنه هو من سينفذ أمر الذبح وكم هو 

:المغني الشعبي بهذا الصدد
2 

اــــــــ  قالشَّ  وعْ م  دْ  فْ شَّ ن           
3

  يلْ اعِ م  سْ إِل  عْ ج  رْ أ  وْ       

ا ق  لْ           
4

 ينْ ـــــِ نحْ ا ل  ه  يدْ لِ وْ أْ        اق  ــــــــنْ ع  مْ  ةْ ج  وْ الزَّ 

يهْ و لِ وح  ى ر  ط  عْ أ  وْ       مْ ال  ى الغْ ل  و ع  د  ي   ىم  رْ أ            
5 

امْ ــــس  الب  ة بِ ج  وْ للزّ  الْ ق            
6

 يهْ بِ  سْ وَّ ح  نْ أْ  وحْ ر  نْ أ      

عندما ذهب الخليل ألخذ إسماعيل وجده في حجر أمه يغوص في حنانها  -

وعطفها، وهي تعانقه وتحضنه فأخذه منها وهو يبتسم، قاصدا عدم إبداء ما كان 

سيأخذه في نزهة، فزوجته بنوها لم تشك تخفيه من مشاعر، حيث أوهمها بأنه 

 فنانفي األمر تماما، بل وافقت على ذلك على أن تبدل إلسماعيل ثيابه فيقول ال

 :الشعبي

 يهْ ـــــــــــــقِّ ن  وحْ ر  نْ أ       ولْ س  ا رْ ي   رْ ب  صْ أ   تْ ال  ق            

ولْ ـــــل  الدَّ  وكْ د  وا ل  د  ب  نْ          
7

 يهْ اتِ و  ي يْ اللِّ  وبْ الثَّ و        

                                                                                                                                                                                

 أمر ال بد منه وارغاما عنه: رغما  – 1
 عبد الكريم دالي ، األغنية – 2
 الشقاء التعاسة:   الشقا – 3
 وجد:   لقا – 4
 نفس إليه:   روحوليه – 5
 اإلبتسام واإلبتهاج:   بالبسام – 6
 المالبس:   الدلول – 7
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بعدما غيرت هاجر ثياب إبنها، قبلته ثم أخذه والده من يده قاصدا به حاجته  -

دون أن يعلمها عليه السالم ، لكن قلب األم حساس جدا ، وكأن هاجر أحست 

حاجتها الوحيدة في هو  الوحيد، الذي بإبنهاوشعرت بما سيفعله زوجها 

:الشعبي فنانقائلة على لسان الالدنيا،فأخذت توصي الخليل على إسماعيل 
 1 

 هْ ــــــيبِ  حْ ي  ار   نْ اي  ا    ف  ـــــــم  الْ ع   يشْ اهِ و م  مُّ أ            

يلِ اه  ا     اتْ ـــــــم  الْ س   يهْ بِ  هْ ان ح  رْ ف            
2
 هْ ـــــــيفِ  

  هْ ــــيفِ  عْ ب  ت  ت  و مُّ أ  وْ      امْ ي  الخْ  نْ م   ارْ س  وْ  جْ ر  خْ أ           

 .دْ ـــــيرِ ا الفْ ه  يدْ لِ وْ ل       مْ ال  ي السَّ فِ  يدْ رِ ت  و و  ت  عْ بْ ت          

      خرج الخليل قاصد مكان الحادثة يتقدم في السير، يده وكأنه يقدم رجل  -

يأخر األخر، ليس ،  عصيانا وال تهاونا بل رفقة بإنه وخوفا عليه مما هو و

 :شاعرسيتنزه ومستمتع حيث يقول اليتبع والده ضانا أنه  ذاهب إليه وإسماعيل

اال  خْ الْ ف   دْ اي  ز   يمْ اهِ ر  بْ إِ           
3

 يهْ فِ  عْ ب  ت  و يْ ن  بْ أ  و       

أثناء سيرهم لقضاء أمر المولى عز وجل، إقترب من الجبل فحام فوقهم طائر  -

وهنا   الذي أراد إعالم إسماعيل بالحقيقة المخفاة ففعل وفضح مقصده الخليل

تضهر الصور الخيالية والبالغية في األغنية الشعبية وتضهر في الشخصية 

 :يقول الفنان الشعبيف، التي  يضيفها المغني الشعبي ويولجها في غمار األحداث

آشْ      ال  ي العْ ف   يرْ طِ الّ  عْ م  سْ اْ 
4
 ـــولْ ق  يْ  اهْ ر   

يانِ ر       يــــــزْ زِ عْ ي ل  نِ ابْ و ي  ل  قا  
5
 يهْ فِ  عْ م  سْ ن   

                                                           

 عبد الكريم دالي ، األغنية – 3
 حافظ عليه:  أتهالي  – 2
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 ِليـــــهْ عْ  ْن هللاْ عْ ل       يسْ حِ النْ  يسْ لِ بْ إِ  اكْ د  ه                       

سأل إسماعيل والده لما راه في تلك الحال عما يبكيه ويحزنه، فرد  -          

الخليل ردا صريحا، كاشفا عن الحقيقة التى لطالما أخفاها عن أمه، ولم يكن 

عز جل، عند ذلك أدرك إسماعيل بأن ما سنعه يعلم بما أحد عداه بعد المولي 

 :شاعرمن الطائر لم يكن من فعل شيطان بل كانت الحقيقة البتة يقول ال

 مْ ال  ــــــــالسَّ  يهْ لِ عْ      لْ ب  ــجْ للْ وا ِل  صْ ا و  مَّ ل                        

 .انْ م  ــحْ ا ر  ي   طْ يَّ ع       لْ ــــش  فْ  ةْ ق  رْ الح  و بِ ب  لْ ق  

 يهْ بِ  حْ ض  و فْ ع  مْ د       ينْ بِ الجْ  نْ م   يهْ لِ عْ  مْ لَّ س                       

 ؟ينْ زِ حْ  اكْ ك  ا بْ م        نْ ـــينِ حْ ا ل  وي  الب  ي  وا ال  ق  

 .يكْ ــلِ عْ  بْ ل  طْ أ   هللاْ      مْ ال  غْ ي لْ دِ بْ ا ك  وا ي  ال  ق  

 .       كْ ـــيحِ ظ  نْ  بْ ل  طْ أ       امْ ن ي المْ فِ  كْ ال  ي م  انِ ت  أ                      

فأدرك إسماعيل بأن والده جاء به  ليضحيه، طلبا وطاعة ألمر المولى عز      

 امِ ن ي الم  ى فِ ر  ي أ  نِّ إِ  يّ ن اب  ي  " وجل إذ يرد في النص القرآني هذا في قوله تعالى

 ".ىر  ا ت  م   رْ ظ  أنْ ف   كْ ح  ب  ذْ ي أ  نِّ أ  
1 

لكن إسماعيل كما وصفه المولى عز وجل في كتابه الكريم غالما حلما فلم 

" يمٍ لِ ح   مٍ ال  غ  بِ  اه  ن رْ شَّ فب  :"  يغضب والده ولم يعصى أمر ربه، لقوله تعالى
2 

حيث 

أبدي الطاعة التامة دون أي تردد أو تفكير، لكن األمر الذي حز في نفسه 

وخطر عندها على باله هو أمه الحنون، وطلب من الخليل إعالم أمه باألمر، 

                                                           

 .332صور الصافات اآلية  – 1
 .333صور الصافات اآلية  – 2
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وكان يود لو كان يعلم من قبل كي يتشبع من حنان أمه ويرتوي من عاطفتها، 

:مغني الشعبي يقول ال
1 

 

 يكْ حِ ض  نْ  بْ ل  طْ أ       امْ ن الم   يفِ  كْ ال  ي م  انِ ت  أ           

 اـــــه  مْ ل  عْ ي أْ مِّ أ       ولْ س  ارْ ي   ةْ اع  وا الطَّ ال  ق                            

 ــــــاه  نْ مِ  عْ ب  شْ ن     ـــولْ ق  ا تْ ا م  وي  اب  ي    شْ ال                            

فقد استسالما كل من الخليل وإسماعيل عليها السالم لقرار تنفيذ أمر إليه  -

جل، وقد أوكال أمر إخبار هاجر إلى المولى عز وجل ، بأن وعزالمولى 

يصبرها على فراق أبنها وأن يرزقهم الصبر جميعا فرد إسماعيل وهو يعانقه 

ا م   لْ ع  فْ إِ ي تِ ب  أ  ا ي   ال  ق  " بشدة قائال يرد هذا الموقف في القران في قوله تعالى 

" ينْ رِ ابِ الصَّ  ن  هللا مِ  اء  ش  نْ إِ ي ونِ د  جِ ت  س   رْ م  أْ ت  
2
  

فعندما قبل ابراهيم ابنه واخذا السكين ليذبحه نزل ملك من السماء بالبشرى ،  -

ق اسماعيل وأن ينظر الى ما وراءه ، وهو الذبح تعأتى خلفه وطلب منه حيث 

هبه هللا لهما على طاعتهما واستسالمهما المريهما و    العظيم نزل ، الذي 

فعوض اسماعيل بذبح الكبش فاحسن هللا اليهما بالفدية والجزاء الحسن 

: فيقول المبدع الشعبي : والمعجزه الكبرى 
3

   

يرِ جْ ا  ي  ا ج  مَّ ل                   
4

اهْ ف  قْ  لْ ز  نْ اْ  كْ ال  م              هْ ــيلِ عْ 
5
 

 

                                                           

 .عبد الكريم دالي،نفسه – 1
 332سورة الصافات األية  – 2
 عبد الكريم دالي – 3
 يذبح: يجري  – 4
 وراءه: قفاه – 5
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آشْ  مْ ك  حْ أ              يكْ دِّ ي   نْ يبِ  ام   قْ ت  عْ  الْ ق  
1
 اكْ فر   

 لْ ـــــْ ياعِ م  اسْ  قْ ت  عْ اْ            يلْ لِ الخ   يمْ اهِ ر  بْ ا اِ ي   الْ ق                   

      نْ ـــــيقِ ادِ الص   نْ م             لْ ــــــيلِ قْ  كْ ل  ثْ م   ان  ا ك  م                   

ه ذ ا  نَّ إِ : "تعالى فلقد كافأهما وجزاهما خير الجزاء وذالك يتجلى في قوله 

 ين  بِ الم   ء  ال  الب  و  ه  ل  
506
  "يمٍ ظِ ع   حٍ بْ ذِ بِ  اه  ن يْ د  ف  و   

2
  

 :الشعبية غنيةحسب تواتر ذكرها في األبالشخصيات تمثالت طبقات 

 

أمر هللا تعالى على نبي هللا وإبنه إسماعيل الذي أمر بتنفيذ : إبراهيم الخليل-5

 .إبنه الوحيد

 .الرسول الذي أنبأ الخليل بالرأيا: 5الملك رقم -5

 .إبن إبراهيم وهاجر الوحيد، الذي وقع عليه اإلبتالء: إسماعيل عليه السالم-7

 .زؤجة الخليل واألم الحنون إسماعيل عليه السالم: هاجر-4

    بغرض التحايل  غنيةشخصية ثانية أدخلها الفنان الشعبي في األ: إبليس -5

 . ول الطائرقالمخادعة والتضليل، حيث جسد الستار على الحقيقة ، فنفث و

هي أخر شخصية وردة في القصة الشعبية ، وتجلى دوره في : 5المالك رقم -7

 .اء بالذبح العظيم عوض إسماعيلفدالرسول الذي أرسله المولى بال

 .اء العظيم ليذبح مكانا إسماعيل عليه السالم فدهو ال: الكبش -1

إبراهيم الخليل وإسماعيل عليه السالم  غنيةمعظم الشخصيات المكونة أل

الشعبية تعد مركزية ، لكن كل شخصية مختلفة عن األخرى من حيث الطبقات 

، فالشخصية األكثر ظهورا هي ذات طابع الديني أي الشخصية الدينية، ثم نجد 

                                                           

 أي شئ: شآ – 1
 337-331ات األية فاصسورة ال – 2
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أيضا الشخصيات العامة من المخيال المبدع الشعبي رستقراطية والشخصية األ

الشعبية هي الشخصية إبراهيم  غنيةلكن الشخصية التى تحمل الصدارة في األ

عليه السالم وبعدها شخصية إسماعيل عليه السالم اللذان يجسدان طبقة األنبياء 

:يالشعب مغنيوالرسل أو السلطة الدينة ويتجسد ذلك في قول ال
 1 

 على مديرة الرسول     إبراهيم الخليل

 أتاه مالك في المنام     قالوا بنك ضحية

ثم نجد شخصية سارة التى تمثل الطبقة اإلرستقراطية، والشخصية المتسلطة  -

التي لم تمنعها مكانها اإلجتماعية من رغبتها ورغبة الخليل معها ، ثم تظهر 

ة فالزوجة واألم ، ثم تظهر هاجر والتي تمثل الطبقة الكادحة فهي الخاص

شخصية إبنها إسماعيل ولد هاجر وإبراهيم الخليل واالبن البار لوالديه والمطيع 

الشيطان ، و    لهما والوامر ربه ، ثم نلتقي شخصية  خيالية تمثلت في الطائر 

رق الطبقات االجتماعية والدينية أوعليه القصة الشعبية تطفوا على سطحها 

االيمان ، وبالمقابل نجد و        ومنه الوفاء والصبر والتضحية وهم األنبياء ، 

ن أالشيطان رمز الشر والخداع والنفاق ، وما يؤكد ر مزية هذه الشخصيات 

بقدر ما كان يعني  سلطانهاالحيز الذي يمتد اليه  يالمبدع الشعبي لم يكن يعن

تقديم الرمز ، ورسم نموذج بشري ، قبل أي شئ أخر
2
. 

  يم ابراه 55

شخصيات 

 رئيسية 

 اسماعيل  57

 الملك االول  4

                                                           

 . أغنية شعبية مسجلة: عبد الكريم دالي  – 1
، تحليل سيميائي تفكيكي لحكاية جمال بغداد، الف ليلة وليلة : عبد الملك مرتاض  – 2

 .12ص  3881ديوان المطبوعات الجامعية 
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  الملك الثاني   5

 هاجر  1 شخصيات ثانوية 

 الطائر  5

شخصيات بدون  إبليس  5

 شأن 

 

ً في تحديد البنية الشكلية للحن الموسيقي؛       ويلعب اإليقاع دوراً أساسيا

هي حفظ الوزن الموسيقي وضبط حركة في هذه األغنية فوظيفة اإليقاع 

الشعبية سمات خاصة، تمنحه هذه األغنية  وتهيمن على اإليقاع في . األلحان

القدرة على القيام بدور مؤثر في توجيه العمل الفني، وخلق أجواء نفسية معينة، 

ً متميزاً  من اإلبداع  سرعان ما تستحوذ على المستمع لتخلق من حوله عالما

 .     الفني الراقي 

على أوزان إيقاعية منتظمة عديدة لها عالقة إبراهيم الخليل  أغنية  وتبنى    

ً من العناصر الفنية  أساسية باللحن الخاص بها؛ فاإليقاع يشكل عنصراً رئيسيا

التي تقوم عليها األغنية الشعبية ، سواء في شكل إيقاعها الداخلي المتمثل في 

نغماتها داخل اللحن الواحد، أو في إيقاعها العالقة الزمنية بين مختلف 

الخارجي المتمثل في الضرب اإليقاعي الثابت المصاحب لكل أغنية، والمرتبط 

 .المحددة ابميزانها ووحداته

 :الّرسل -2
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تحت جمع عادة األغاني  الشعبية التي تتعامل مع الموضوع الديني ت        

،             ملسو هيلع هللا ىلصتكريما للنبي يان قصائد الهد" يح المد" تسميات مختلفة  ك 

...         ملسو هيلع هللا ىلصاألدعية الموجهة إلى هللا ، أو الصالة على النبي " )التوسل "و

والشعر الصوفي هو بطبيعة الحال جزء ال يتجزأ من هذا التوجه ، نجده في 

الكثير من األحيان ،قصائد تعبر عن الحنين للقاء النبي واألماكن المقدسة، كما 

 عبد هللا سيدي سعيد المنداسي        ، نراه عند شعراء الصوفية مثل ابن تريكي

سيدي لخضر بن خلوف وغيرهم ،ابو لطباق  الشيخ،   ابن سهلة، ابن مسايب،

 ...من الشعراء

وال شك أن نظم الملحون بلغته وشعرائه يحتل موقعا هاما في فنون األدب       

الشعبي خصوصا عندما يكون هذا النظم ملحنا مغنى ، فالعامل التأثيري 

للموسيقى المرافق يجعل السامع بال شك في عالم آخر اليكون بمثله عند سماعه 

ويكون المغني حادقا كالما عاديا وخاصة عندما يكون الناظم شاعرا متمكنا 

مجيدا وأكثر من هذا عندما يجتمع هذا وذاك في شخص واحد 
1
 . 

و اإلشادة  ملسو هيلع هللا ىلص فقد حفلت الدواوين الشعراء الشعبيين بمدح و التغني بالنبي     

برسالته العالمية السامية كما وصفوا جماله الخلقي و حسن جماله الذي سحر 

رسيخ حب النبي عليه الصالة و السالم في قلوب الناس العقول و حاول الشاعر ت

و شد نفوسهم الى السنة النبوية الشريفة ، و يمكننا أن نرصد جملة من 

 :في المديح النبوي وهيالموضوعات تتمحور 

 :صلى هللا عليه و سلم ق الى الرسولالشوأغاني  - أ

                                                           

 .7ديوان ابن مسايب  ، ص –1
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 عن النبيمن خالل قيصيدة ابن تريكي  عبد الكريم دالي  ر الشيخيستحض      

أمام هذا  الطيبة السامية شوقه لزيارة قبر النبي و حاول إستظهار مشاعره

في  تها، فقد أفنى ذ ملسو هيلع هللا ىلصلشخص النبي  و عشقه حبه االموقف الرهيب ، مظهر

، وهو في حاجة للحظة البوح و  أرهقت نوائب الدهر نفسهد و الفراق ، و البع

هلل تعالى أن يغفر اإلعتراف بالذنوب أمام سيد الخلق أجمعين ، و التضرع 

و هو يتغنى بقصيدة للشاعر  جليا و هذا ما يظهر تقصيره و إسرافه على نفسه

 :التي جاء في مطلعها " دمعي سكيب " قصيدة ابن تريكي من خالل 

ْْ     َدْمــــِعـــــــــي َســـِكــــ  ـــــاْر فــَـاْكـــــَبـــــــــاِدي ـيـــــــــ َـّ  َوالـــن

ــــْم َعــلَــــى الْــهَـــــــاِدي َـّ ْْ      َسـل  يـــَـاَشــْمـــــَس ْالـَمـِغـــــيـــــــ

مع شم  المغيب التي  ملسو هيلع هللا ىلصيرسل سالمه وشوقه للهادي  وتارة أخرى نراه    

ستسافر الى الرحاب القدسية وستلقي بانوارها على الروضة المحدية ،و ما 

و يواصل الشيخ يظهر حرقة الشاعر هو دمعه الجاري ونيران قلبه المشتعلة 

 1:  إذ يقول عبد الكريم دالي 

ـــــــــــالْم           لــِـَســـــيّـِـــــ ـــــــــــااْقـــــــــــَرا الـــــسَّ  ــــــِدي الأمَّ

                                                           

للشاعر ابن تريكي ،بصوت الشيخ عبد الكريم دالي ،ولنا نسخة " دمعي سكيب " قصيدة  –1
 .22ابن تريكي الديوان ص كذلك  ب،وموجودة (2أنظر الملحق )منهامن كناشه 
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لَـــــْه َرْحــــَمــــــا       
ِ
تـَــــــــاَج ْالــــِكـــــــــــــــَراْم    َخـلــْـُقــــــو اإل

ـــــا ُحــْرَمــــــــا             ِفــــي يَــــــْوَم الـــِّزَحـــــــــــامْ  َـّ  يَــْجــَعــــْل لـــَـن

سيد االمة وقائدها وحبيبها ،جاء رحمة وشفيعا للناس  ملسو هيلع هللا ىلص بالرسولو يشيد 

ويعشقونه بعد  ملسو هيلع هللا ىلص أجمعين يوم الهول األعظم ، ويبين للناس أن يحبوا الرسول

 :    هللا تعالى في قوله 

ْْ       ُهـــَو   غَـــــايَـــــــَة اْمـــــَراِديَطــــــَه ْالــَحــــِبـــــيــــــــــــــ

ــــْم َعـلَـــى ْالــهَــــــــاِدى َـّ ْْ       َسـل  يـَاَشـــْمـــــَس ْالـَمـِغـــــيـــــــ

مسايب يفصح عن شوقه المتأجج لزيارة قبر النبي إبن المغني لقصيدة كما نجد 

حيث  متجاهال طول الطريق و متاعبه فهي في نظره هينة من أجل الحبيب

:يقول 
1
 

 لَْو َصْبْت نَْمِشي لَهُ َزايَْر        لَعَْنُدْه تَُزوْل ْحَزانِــــــْي 

 لَْو ْجبَْرْت ْمَع الْرَجــــاالَ     ْنُشوْف الْحبِيْب َمْن َوالَنِْي 

 لَْوَكاْن قَْلبِي ِديَما َصانَْك      أَنَا َضِحيْت تَْحْت ْعاَلَمــكْ 

و نجده تارة أخرى يرى في زيارة النبي شفاءا لنفسه ، و تأنيسا لغربته و تنويرا 

 : لظلمات حياته ، و هذا ما يظهر جليا في قوله 

                                                           

 .عمار الزاهي للشاعر ابن مسايب ، بصوة الفنان "هاض  الوحش عليا" قصيدة  - 1
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 يبْ ــــبِ الحْ  الْ يَ خْ  شْ ح  وَ تْ نَ        يبْ بِ طْ  ىْ  لِ الَ  وَ  رْ الض   الْ طَ      

َ اقِ بَ        ا ــــــــــــي  لِ  يءْ ي شِ ل  ا وَ مَ         يبْ رِ ي غْ دِ حْ وَ  مْ يَ  ي ها

َ وَ هْ نَ  نْ مَ       ـــــــــــــةْ ب  سَ  االَ بَ  نْ  كَ الَ          ـــاتْ شَ ا مْ اهَ رَ لَ  اها

 ينْ كِ مْ  رْ دَ الغَ  ذاَ  نْ ي مَ انِ رَ          ــــــينْ نـِ حْ ي لَ بِ ا رَ يَ  بكْ لَ طْ نَ      

ومن بعده المغني الشعبي هذه األبيات نلحظ تعلق الشاعر الشعبي من خالل 

الكعبة المشرفة و قد يبدأ  ائري لألماكن المقدسة خاصة الروضة الدمحمية وزالج

بالشوق لمكان الرسالة، وهي عادة المدينة ألسباب معروفة لينطلق منها إلى  "

"تصوير هذا الجمال وإظهار مكانة صاحبه
1

بتعابيره وأساليبه إلى  ا، ويسمو

 التغزل بهما ويرمز إليهما بالمرأة في جمالها وحسنها وكثافة المشاعر المحبة 

 .الغرامية لهما وهذا ما نجده متكرر في ؛ أغلب قصائد الشعراء

رجالً  سيدي لخضر بن خلوف  وقد أسهمت البيئة الصوفية في جعل       

ً لنبيه عليه السالم، يتقرب من خالقه بالذكر  ً هلل وحده ومادحا زاهداً عابداً قائما

وكان يحب سماع ".مداح الرسول"والعبادة والتهليل واالستغفار، حتى سموه 

            2"المديح على آلة الطرب كالدف والرباب كما هي العادة إلى يومنا هذا

 3":قوا بالسالمةإب"في قصيدته  :وفي هذا يقول

 

                                                           

 .191، ص...هللا الركيبي ، الشعر الديني الجزائري الحديث عبد - 1
بخوشة دمحم الحاج الغوتي ، مؤلف ديوان سيدي األخضر بن خلوف ، مطبعة الشمال  – 2

 .      12، ص3829رب اإلفريقي المغ
، جمعه وقدمه دمحم بن الحاج (شاعر الدين والوطن)بن خلوف  ديوان سيدي األخضر، –3

 .383، ص2333تلمسان الجزائر –الغوتي بخوجة، نشر ابن خلدون 
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ْمسة وْعْشِرين ِحس اب  ْزْت ْمي ا وخ  و  ا س نِي س ْت ْشه ورْ       ج  ْن ْور  ت ِمْيت م   و 

ْبِعْين ْسن ة مثل السّ  ْنها ْمش ات ر  اب ــم  ورْ           ر  ا ب ق ى ْمش ى في ْمِديْح المْبر   ْوم 

 

من  لم يكن( ص)ونحن نعتقد أّن مدح سيدي لخضر بن خلوف للرسول    

أو " الخوف"أو " التكسب"النوع المدحي الذي ألفه الشعراء الذي يطفوا عليه 

وإنّما المدح يسير في درجة مقامية صوفية تعبر عن حقيقة تعبير " الهيبة"

بًّا ن اٌس : "المادح لممدوحه، وقد صدق رسول هللا حينما قال تِي ِلي ح  ِدّ أ مَّ ِمْن أ ش 

دُّ أ   اِلهِ ي ك ون ون  ب ْعِدي ي و  م  آنِي بِأ ْهِلِه و  د ه ْم ل ْو ر  مقام "فقد بلغ بقصائده   1"ح 

في كل وقت وحين، وطلب منه الشفاعة ( ص)حيث ذكر الرسول"العشق

في تراثنا ( ص)، بحيث إذا ذ كر الرسولسمه مع اسمهِ إوقرن  وتوسل إليه

كيف ال وهو . الّشعبي إالّ وذكر معه مداحه الشعبي سيدي لخضر بن خلوف

 : قائلال

افِي ٍلْيب ب ي ْض ص  وْز ك الح  ْفر  ْدِحي م  ْد الْقط وْف        م  افِي من ع ْسج   ص 

ْينِي تْش             يــــــــــــافـطصن ْمد ح ِسْيد الْعب اد ط ه  الم ْت ع  ا د ام   وفْ ـــــــــــم 

 

 :ملسو هيلع هللاىلص لرسولالتغني بالصيفات الَخلقية و الُخلقية ل  - ب

عادة الشعراء الصوفية في تعابيرهم العشقية الجيّاشة التي تفيض  هذه  

بمعاني الحب تجاه هللا تعالى والرسول عليه الصالة والسالم واألولياء 

ومن المعروف أن الصوفية كانوا على طول تاريخهم  يستشعرون . الصالحين

 الحرية كلها في التعبير عما يجيش بداخل أنفسهم من المشاعر والعواطف

الناتجة عن طبيعة العالقة التي تربطهم ( من الوجد)واألحاسيس والمواجيد
                                                           

 .رواه مسلم – 1
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. باهلل تعالى من خالل ما يمارسونه من عبادة وتقرب إلى حضرته القدسية

وهذا أمر هو في الواقع فوق . فاللغة الصوفية تنطلق عندما تعجز اللغة العادية

ار ألفاظهم أو التحري طاقة الصوفية، ألنهم ال يملكون القدرة حتى على اختي

في نحتها وتدقيقها، في الوقت الذي يكونون مأسورين داخل حالة الشهود 

ومن هنا فإن التعابير التي نجدها عند بن مسايب وغيره من شعراء . اإللهي

التي يوحي ظاهرها أنها تتعلق بغرام جسدي، هي ( المدح)الملحون في مجال 

من التعبير عن "الن المديح هو لون  في الواقع لغة ومفردات صوفية باطنية

العواطف الدينية ، وباب من االدب الرفيع ، النه يصدر عن قلوب مفعمة 

"بالصدق  االخالص 
1  

فإذا كان بن مسايب يمدح الرسول عليه الصالة . 

والسالم بألفاظ الحب الجسدي، فذلك ألنه في الواقع وتحت تأثير حالة الوجد 

الروحي بالنبي عليه «  االتصال »أو «  عاالجتما »التي تحدث خالل 

الصالة والسالم سواء في اليقظة أو في المنام، ال يجد الشاعر قاموسا آخر 

ألن ما يجيش داخل ( العشق)ينطق به سوى القاموس الذي يتحرك في حاالت 

على ( عشق)هو فعال   نفسه وروحه حيال شخص النبي عليه الصالة والسالم

تمثل في القاموس العربي درجة عالية من الحب، ( شقالع)اعتبار أن حالة 

وعلى اعتبار أن حب النبي عليه الصالة والسالم إلى أقصى درجة ممكنة، 

 مْ ك  اؤ  آب   ان  ك   نْ إِ  لْ ق  :"هو أمر مفروض بنص القرآن الكريم في قوله تعالى 

ا ه  اد  س  ك   ن  وْ ش  خْ ت   ةً ار  ج  تِ ا و  وه  م  ت  فْ ر  ت  قْ إِ  الٌ و  مْ أ  و   مْ ك  اج  و  زْ أ  و   مْ ك  ان  و  خْ إِ و   مْ ك  ؤ  نا  بْ أ  و  

 " هِ ولِ س  ر   و  للاِ  ن  مِ  مْ ك  يْ ل  إ   بُّ ح  ا أ  ه  ن وْ ض  رْ ت   ن  اكِ س  م  و  
2

أيضا بنص ومفروض . 

                                                           

المدائح النبوية في االدب العربي ، دار الكتاب العربي للنشر والطباعة ، : زكي مبارك – 1
 .37القاهرة ، دط،دت،ص

 .من سورة التوبة 2اآلية  – 2
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كتاب )قال اإلمام البخاري ـ رحمه هللا ـ في :السنة في الحديث الصحيح 

 :من صحيحه( اإليمان

علية عن عبد العزيز بن صهيب حدثنا يعقوب بن إبراهيم قال حدثنا ابن 

: وحدثنا آدم قال حدثنا شعبة عن قتادة عن أنس قال نبي ملسو هيلع هللا ىلص عن أنس عن ال

    :قال النبي ملسو هيلع هللا ىلص
1
 

ِعي"  النَّاِس أْجم  اِلِه و  م  أ ْهِلِه و  ب  إِل ْيِه ِمْن ن ْفِسِه و  تَّى أ ك ون  أ ح  د ك ْم ح   ". نْ ال  ي ْؤِمن  أ ح 

ويظهر أن بن مسايب أصيب بخيبات عاطفية عديدة دفعته إلى قطع عالقاته     

وهو . مع الحب الدنيوي حيث لم يكن أيضا بعيدا عن معاناة البسطاء من الناس

ال يخفي غضبه ومخاوفه إزاء محيط فاسد في أعماقه جراء ظلم الوالة األتراك 

هذه العوامل . كبرين من جهة أخرىمن جهة والمباالة األغنياء األنانيين والمت

مجتمعة هي التي حولت بن مسايب على ما يبدو من شاعر للحب الدنيوي إلى 

.شاعر للحب اإللهي بامتياز
 2
 

من هنا تنطلق مسألة الحرية اللغوية بالنسبة لصوفية في التعبير، سواء عن 

الحب اإللهي أو حب الرسول عليه الصالة والسالم، فأن تحب إنسانا أكثر من 

نفسك وأهلك ومالك والناس أجمعين، ال يجد الصوفية له مصطلحا يعبر عنه 

بن مسايب نجد ( ما وفاشي طلبي)سوى مصطلح العشق ودائما في أغنية 

                                                           

 .صحيحهرواه البخاري،في  – 1
دار ابن خلدون تلمسان ، نشر ابن خلدون ، كتاب الحب والمحبوب : دمحم بخوشة  – 2

 23. – 23ص ، 2331
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نبي صلى لبا يصرح منذ البيت الثاني أنه لم يكن في يوم من األيام يخفي ولعه

حيث يقول   هللا عليه وسلم 
:1                                                                     

ــــــــــْع قَــــــلْـــــِبــــــْي        ُكــنـْـْت ِمْن ِبــْكرِْي َظَاِهـْر َشَاِهـرْ  َـّ  ِبــــــــْه ْمــــــَول

بل «  محبوبه »ويتحدث عنه ال على أساس أنه نبيه فحسب بل على أساس أنه 

( وغالبا ال يصف الشاعر سوى ما يرى)ويصف الكثير من جماله الجسدي 

 :في نف  القصيدة  : فيقول

يْــــــــــْن        ِالْــــَوْرْد فََاتَــْح لُــُونـــُـْه ْمــَخـــَاِلــــ  ْف ِديْـــــَمــــــَا فُـــــُوْق ِالْــــَخـــّدِ

َتَانــُـْه ِفــــْيـــْه   نْـــــــــُوَاِورْ ُو َايْــــــــْن َكــــــَاْن ْمـــــــــَربّــــــــــــِْي        غَــْرْس بُس ْ

بدر "المسّمى ( زجله)أو باألحرى الشيخ رضوان بن صاري  وكذلك نجد   

على إيقاع  2(رهاوي)، الذي يغنّى في الطابع األندلسي او النوبة "الدجى عّساس

،فإن المستمع يتصّور أن هذا الزجل هو في الخمرة والغرام،فهو (االنصراف)

" : بدر الدجا "في قصيدته  يقول
3
   

                                                           

بصوة جوق رياض األندلس بتلمسان ،موجودة كذلك بكناش الشيخ " ماوفي طلبي"أغنية "– 1
 .3أنظر الملحق.دالي  عبد الكريم

نوبة , لرهاوي إسم ألّول طبع وفق ترتيت ناعورة الطبوع و هو نسبة لمدينة رها بتركيا ا -2
ولكن الطبع مازال مستعمال و كذلك يختص بالمالوف القسنطيني، الرهاوي فقدت في تونس 

 .العيساوية في الموسيقى الصوفية والطرقية
أنظر .)رحمه هللا " رضوان بن صاري "الفنان  بصوة" بدر الدجا عساس " أغنية  – 3

 (3الملحق
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َجـــــَا َعـــْســـَعـــــــــــَاْس         وِالْــــــــــــــلّـــــــــــــِْيــــــــــــْل َرَاحْ   بـــَـْدْر ِالـــْـدُّ

ــــــَرْب وِالـْـكـــَـَاَس         ِبـــــــــْيـــــــْن ِالْــــــِمـــــــــلْــــــــــــْح   يـِحـَلـــَى ِالْــــطَّ

ـْــــــــــــــــُيــــــــُوْس   ُقــــْم يَــــــَا نَــــــِديْـــــــْم ُقـــــــــــــْم          ِدْر ِالْـــــــــــــكـ

ـْـــــلـــِْس ْجــــــِلـــــــــْيـــــــْس   فَـــــَاِيــــــْق ِمـــــــْن ِالْـــــنُـــــــــُوْم          تـــــِج

في الواقع في مدح الرسول ـ صلّى هللا عليه وسلّم ـ ويعرف  وهذا النص هو

  1 اعرقارئ والمستمع ذلك عند قول الشال

 ُحــــــــبّـــــــــِْي َمــــْن نَــــــهْــــــَوَاْه          بَـــــــــــــْدْر ِالْـــــــــــــــُبـــــــــــُدُورْ 

ـُـــــــْل نُــــــــــــــــــــــُورْ ســُـْبــــــَحــــــــــَاْن   َمـــــْن َعـــــالَّْه          فَــــــَاْق كـ

 َعـــــُزْه ِالْْكرِيْـــــــْم وَاْعـــــَطــــــَاْه          َزْهــــــــــــــــُو ِالْـــــــــــُصـــــــــُدُورْ 

ـــــْه ْزَهـــــــــــَاْت ِالـــْـنَّ  ْْ ِالْـــــــــــــَفــــــــــــاَلحْ َمـــنُـّ  ــــــــاْس         ُقـــــْطـــــ

 ِيـــْحـــــََل ِالــْـُعـــــُوْد وِالــْـَكـــــَاْس         ِبــــــــــْيـــــْن ِالْــــــــــــــْمــــــــــــاَلحْ 

 ِســـــــــْيـــــــــْد ِالْـــــــــبَـــــــَشــــــرْ      َزْهـــِوْي وْعـــِشـــْيـــِقـــْي ِفـــــْيـــــتـــْه     

ــــــــــــْع ِبــــــــْه          َمــــــــــــــَالـــــــــــــِْي َصـــــبـــــــــِ  َـّ  رْ قــَـلــْـِبــــــْي ْمـــــَول

ِّـــــْيـــــْه       تِــــْفــــــــََن ِالْـــــــُعــــــــــــُمـــــــــــرْ      ِفـــــــْي ْمـــَحـــْبــــُتـــــــْه َخـــل

                                                                                                                                                                                

  
 .السابقة  رضوان بن صاري ، نفس  القصيدة – 1



 

                                                           78 

ْرتَــــــــــــــــــــــــــَاحْ   ِمــــــــْن ُكــــــــْل ُوْســـــــــــــُوَاْس          قـــَـلْــــــبــــِْي آ ِ

 ِبـــــــْيـــــْن ِالْـــــــــــــــْمــــــــــــــاَلحْ ِيــــْحــــََل ِالـــْـُعــــُوْد وِالـْـَكــــــَاْس          

 نَــــهْـــــَوى ْظرِيْـــــْف ِالْــــــَقــــــْد          َظــــــــِبــــــــــْي ِالْــــــــــــَفــــــــــــالَ 

ْة وِالْــــــَخــــــْد          بَـــــــــ  ــْدِر ِانْــــــــــــْجـــــــــــــــــــالَ بْـــــِالْــــــُغــــــــــرَّ

ـْْن ُســــــــــــــُوْد          َدفْـــــــــُعـــــــــُوَا ِالْـــــــــــــبَـــــــــالَ   ُو ِالْـــحـََاْجــــِبــــيــــ

في تقاطعات كثيرة مع الزجل األندلسي الذي يحمل  قصيدةذا الدخل هتو   

أقرب إلى  التلمسانيةيعتبر هذا اللون من الموسيقى   ،إذ لدنيويالطابع الجسدي ا

الميالدي، إذ  51وقد تعايش مع الشعر منذ القرن . منه إلى الموسيقى الشعر

، وكان العربية الفصحىظلت الموسيقى األندلسية منغلقة على مقامات باللغة 

ً الواقع  الحوزي هو األكثر تجدداً، مستنبطا كلماته من اللهجة العامية مستلهما

الموسيقى المعاش، مما جعله أكثر تجددا وأوسع انتشارا، رغم نسبه إلى 

القرن )الموسيقي بن مسايب  ثله الشاعروكان هذا النوع الموسيقي يم .األندلسية

وقد تفاعل مع موسيقى الشعبي، وهو . ، كما يمثله أيضا بن تريكي(السابع عشر

من أنواع الموسيقى المحلية السائدة في منطقة الجزائر، والتي ظهرت في 

يزرع فيه مفردات تنبه القارئ والمستمع إلى أنه ال  أنه، غير القرن العشرين

 1 : يحيد عن الرؤية الصوفية، يقول

 ْعـــــُيــــــــُوْن ْشـَمـــــــَاْل           غَــــــنْـــــــــْج ِالْــــــــْشـــــــــِفـــــــرْ َآبُـــــــــُو 
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 َذَاْك ِالْــــــــــــــقَــــــــــــــــَمـــــــــــرْ      َزَاْد ِبــــــهـَـــــــــآ  وْجـــــَمـــــــَاْل        

 ْه ْطــــــــــالَّْل           بَــــــــــــَاْن ِالْــــــَفـــــــــــــِجـــــــــــرْ ِمـــــْن نُـــــــــــــُورُ 

 َآبْــــــيَــــــْض ِمــــْن ُقــــْرَطـــــَاْس           ِبـــــــــــــْضـــــــــــــــيَـــــــــــــَاْه إَلحْ 

ـََْل ِالــْـُعــــــُوْد وِالْـــــكـــَـَاْس          ـْــــــْن ِالْــــــــبِ   يــــِح  ــــْمـــــــــــــاَلحْ ــــــــي

ـُـــــْه َمــــــــــِثـــــــــــْيـــــــــلْ   ِســــْيـــــْد ِالْـــــَوَرى ِالِْمِلـــــْيـــــــــْح           َمــــــَالـ

 ـــْن بِْديْــــــْع ْســـِمــــْيــــــــْح           بَــــــَاِهـــــــْي ْجـــــــــِمــــــــْيــــــــــلْ ُحـــْسـ

ــ  ــ يْـِصـــــِبـــــْيـــــْح         ِمــــنُّــــْه َضــــــَاْء ِالِْتـ      ــــــْيـــــــــلْ ـــْخــــَجــــْل ْخــــــِج

ـــــَاْس           ِاَذَا ِانْـــــــــــــــــــْفــــــــــتَـــــــــــــــحْ  ُو ِالـــْـَقـــــدْ   ُغـــْصـــْن ِالـــْــيَـّ

                                                             : 1إلى أن يقول

ـْــــــــــْن ِالْــــــــْمــــــــــــــاَلحْ ِيــــْحـــــََل ِالـــْـُعــــُوْد وِالــْـَكــــَاْس             ِبـــــــي

ـُـــــــــْه ْقــــــــِلـــــــْيــــــــــلْ  ْْ ِالـــْـَمـــــَاْل           ِربـــــح  ََيَ َكـــــــــَاِســـــــــــــ

ــ  ـــــــــْع ِيــــــــنَــــــــَاْل           ِمـــــ ـــــــْه ِالـــْـْدِلــــــــيـــــــــلْ َمـــــْن تْـــــبِّ ُـّ  ـــــن

ْْ قَــــــَاْل           َخــــلّــــِْي ِالْـــــْجــــــــِمــــــــْيـــــــــلْ   قَـــــــــَاْل ْمـــــَســــَاِيـــــ

ــــَاْس           يُــــــــُوْم ِالْـ  ـــــْفـــــــَضـــــــــــــــــَاحْ َمــــــْن ِيــــــْفـــــِدْي ِالَـــــنَـّ

ـْــــْن ِالْـــــــــــْمـــــــــــــــــاَلحْ   ِيـــْحــــلَـــى ِالـــْـُعـــــُوْد وِالـــْـكــََاْس           ِبـــــــي
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لكن هذه . مبالغ فيهالقصيدة قد يظهر للقارئ أن بعض ألفاظ ومفردات و    

للتجربة الفنية للشاعر  ،  شد  ة عن رد فعل طبيعيقد تكون عبار«  المبالغات »

المتلقي لموضوعاته بزرع مجموعة من المثيرات الفنية واللغوية واالسلوبية 

التي من شانها تعميق هذه التجربة الرائدة لديه، وهذا يعبر عن اصالة حقيقية في 

لما كان  ،الشاعر ، فهو ينتهج في قصائده الملحونة طابعا وصفيا لحالته الداخلية

سائدا على مر العصور من المبالغة األدبية من طرف الكتاب والشعراء منهم 

في حين قد يرى . على وجه الخصوص، في الحديث عن الحب الدنيوي

، وهم مصيبون في ذلك، أن تلك المفردات ما ينبغي أن تقال إال في حق لشعراءا

من نقل الشخصيات  هنا يظهر لنا تحديد كلمة المديح من حيثو. هللا تعالى

الصوفية الكثير من الشعر الفصيح في مجال المدح من الساحة البشرية إلى مدح 

 .الذات اإللهية 

إن المبالغة في توظيف المفردات العشقية فيما يتعلق بالحب الدنيوي جعلت      

عموما ينقلون تلك المبالغات في  شايخوفية أو شعراء الملحون  والمشعراء الص

 .أغانيهم إلى ساحة الحب اإللهي

يقتدي بالشعراء الصوفية  ر الزاهي االشيخ عم ويالحظ في هذا الصدد أن     

وهو درجة عالية من المحبّة هلل في التحدث عن الحب الذين ليست لديهم مشكلة 

ونالحظ األمر نفسه في أغنية . والّصالحينأو األولياء  ملسو هيلع هللا ىلص تعالى، أو الرسول 

:التي يتحدث فيها عن الكعبة المشرفة ويقول فيها" هاض الوحش عليّ "
 1  

ـــْش ْخـــــيــَـَاْل ِالْـــْحـــِبـــــيْ  ْْ       ِنــــْتـــَوحَّ ْْ َطــــَاْل ِالْــــُضـــــْر ُوإَللــــِْي ْطــِبــــْيــــ  ــــ
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ــــــاَ َآََن  َـّ ْْ       ِنـــــــْيـــــــَرانُـــــــْه ِمـــــْقـــــــِدي  ِنــــهْــــَوى غُــْصــْن ِالْـــْرِطـــْيـــــ

ــــاَ  ْْ      َمـــــــــَاُولّـَى ِشـــــــــــــــْي ِلـــــــيَـّ  بــــََاِقـــــْي َهَاِيــــــْم َوْحــــِدْي ْغــــرِيــْـ

ْْ َرَاَهَا ِاْقــــــــــــَدَاْت      ِمْن ِتــــْفــــَكــــَاُر ِاَمــــَاْم ِالــْـْبــــنَــــــــَاْت نَــــــاَ   ُرْه ِِفْ ِالْقَلْ

ـــــةْ   َمـــْن ِنـــهْــــــَوَاَهـــــَا َرَاَهـــَا ْمــــَشــــَاْت       إَلِكــــْن بْـــــــــــــاَلِســــــــــــــيَـّ

ْْ ِالـْـلّــــِْي ْجــــَفـــــَاْت       يَــــــَاَعــــــَاِلـــــــــــْم ِالْــــُخــــْفــــيَ ْص   ـــــاَ ــــَبــــْر ِالْقَلـــْـ

 ـــــِكـــــْيـــنْ ِنـــْطـــلــْـَبــــْك يـــَـَاَربّـــــِْي ِالْـــْحـــنـــِــْيــــْن       َرَاِنـــْي ِمْن َذَا ِالـــْـَعــــْذَرَا مْ 

ــــــــــاَ  ـْْن       ِمــــــــْكــــــِوْي َكـــــْم ِكــــــيَـّ  ُحـــــْبــــهــَـَا ِفـْي ْحــــَشــــَايـــََا ْسِكــــيــ

يلهج بمدحه ، ملسو هيلع هللا ىلص  كان سيدي لخضر كالظل الدال المالزم للرسولو      

ويعمل الشاعر في قصيدته المدحية للنبي ويتغنى بأوصافه، ويسرد غزواته، 

أخالقه  صفر األخالق والجمال معا معرجا على ويوتصالمزج بين »على ملسو هيلع هللا ىلص 

 فمما ينجر عنه العلم، مكررا ما ذكره من قبل، كما أنه يتبع األقدمين في وص

في  ، حيث يقول1«والجبين إلى آخر ما هو معروف العين والحاجب واألنف

 2: " دمحم خير اآلنام "دته قصي

 
ـْد خَ ـُمـحَ                ــ مَّ َ  ـْيـرَ ــــــــ  ْنْفَجى الْظاَلْم َيَ ــ اَلنَـاِم                َمْن نُوُره  ي

 اْم َيَ ـــــيَ ــ َل اإلَّ  نَْبلَْغ  الْص ـي ْعـَظاِمي               قَـبْ ـــَآْسَكْن ُحـبُّه فِ 
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َ ـــــــيَـا َرِبّـ َّْغ ْسـاَلِمي              لَلْهَـــــي ب  اِدي  تَـاَج اْلْكـَراْم َيَ ـــــل

ـْد َخـْْيْ اَلنَـامِ   ُمـَحمَّ

 َ ــ ْرتْـَجى            َملَْجائنِْي كُ ـــــــََي َمْن إَل ِسـَواْك  ي ِلـيـْك َيَ ــــــ  لْنَـا ا 

ــ بِ  ــ وِبـَِك نَـقْ    ْرَجـة         ــــــــــُبـْرَداتُـه َالْـْمـفَ ـــــ  َسْم ْعِليْك َيَ ــــــ

َجـا            نْـَصّّلِ َعـََل نـْ ـــــلَّْمِِن ْْف ْغِسـيـــــعَ  ــ ْق اّلْ  ِبيْك َيَ ـــــــ

َّمْ  ـهَاِمـي              ََي مَ ـــــــنِ ـ عَل  نَاْم َيَ ــ ـْن إَل  َعـْيُنه  تْ ــــي َمـْدَح التّْ

ــ نَْظـاِمي             يـَ ْجَعْل َمْن َعْسُُل  وَ   ْم َيَ ْل فـــَـــــْحـاَلُه كُ ــْستَ ـــ

َ ـــــــيَـا َرِبّـ َّْغ ْسـاَلِمي    ـــــي ب  اِدي  تَـاَج اْلْكـَراْم َيَ ـــــلَلْهَ          ل

 

فهذه الدرجة المرموقة التي حصل عليها سيدي لخضر بن خلوف، وبقاء   

ومحبة هللا   ه الصادق الذي ال ريب فيه،أشعاره إلى اليوم، نابعة عن حب

ورسوله من أعظم واجبات اإليمان وأكبر أصوله وأجل قواعد، بل هي أصل 

  . اإليمان والدين كل عمل من أعمال

ثم إّن هذا الولي أصبح مضرب المثل في األوساط الشعبية، ونعت بأنه      

ّداح  النَّبي" حه كان نقالً ومد ملسو هيلع هللا ىلص  حسان بن ثابت النبي ، كما كان يمدح" ملسو هيلع هللا ىلص  م 

لقية يقرأ لقية والخ  لع على صفاته الخ  طّ تأميناً عن سيرته وحياته، ومن أراد أن ي

أشعار سيدي لخضر بن خلوف، ألنها الرحيق المختوم والكنز المكنون 

 .ألوصاف وشمائل سيد الخلق دمحم بن عبد هللا

الكلمات والمعاني المعبرة عن حبه  فوف في رصويجتهد الشاعر ابن خل
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هللا ور التي توضح صفاته وأخالقه وقيمته عند ص، ويحشد مختلف ال ملسو هيلع هللا ىلص  للنبي

طبيعة وجمالها كل حسن ومن ال ملسو هيلع هللا ىلص  ، وعند الخلق أجمعين، جامعا للمصطفى

من  في هذا الشعر يستمد صوره ومعانيه ملسو هيلع هللا ىلص  فجمال الرسول»لكي لصفه به،

 وصفه النبوية، ومما ذكره السابقون في هذا المجال، بل هو تقليد بما  السيرة

صائد التي تعرض لهذه الناحية، قصحى، ويبدو هذا في بعض الفبه شعراء ال

هذا صف و قليلة غير أنها تمزج بين أشياء كثيرة من بينها  وهي وإن كانت 

« الجمال
1

:يقول، حيث 
2

                                                                                                                                                   

 4 ةْ ــيَّ الِ ش  والمْ  ادْ ر  الطَّ  مْ وْ ي                   3  انْ د  يْ الم   مْ وْ ي ي  فِ  اءْ د  الع   ارْ م  ا ضْ ي  

 ةْ يَّ لِ والعْ  ضْ رْ األ   ومْ خ  ت  و                        انْ ك  رْ أ   عْ بْ ي ر  فِ  مْ زَّ ح  تْ  نْ م   دْ يّ ا س  ي  

 ةْ ـيَّ اهِ الب   نْ اسِ ح  و الم  ا د  ي                        ــانْ ي  عْ األ   جْ اع  ا د  ي   رْ ف  الشّ  غْ ب  اا س  ي  

 ةْ ــدي  ـــِ عْ ة السَّ امن يْ  دْ لْ او  ي                        انْ ــــن سْ األ   جْ ل  فْ ا م  ي   مْ سْ اإِل  ينْ ا زِ ي  

                                ةْ ــــــــيَّ قِ ثْ األ   ةْ نَّ ج   هْ او  أْ م                        انْ ـم  ضْ م   كْ نْ ي ع  لِ ص  يْ  نْ م   دْ عْ اس  ي  
 ةْ ـيَّ اوِ اله  و   الْ و  هْ األ   مْ وْ ي                         انْ ر  ـيْ ى ح  ق  بْ ى ي  ل  ص   يكْ لِ عْ  ال   نْ م  

 

في التعبير  عن حبه والتقرب إليه ، ووصف "  ملسو هيلع هللا ىلص ويظهر في مدح الرسول   

وإبراز مهمته في إخراج البشرية   5"  مواقفه وسيرته التي هي المثل األعلى 

إلى الطريق المستقيم ، وإبعادهم عن النار ، وإذا تكلمنا عن المدائح النبوية في 
                                                           

 .191الشعر الديني الجزائري ،ص : عبد هللا الركيبي  – 1
ر ابن خلدون ، نش بخوشة دمحم الحاج الغوتي سيدي لخضر بن خلوف الديوان تحقيق – 2

 13تلمسان ،دط، دت،ص
 .مدمر األعداء أي قاهرهم وهازمهم:ضمار العداء  – 3
 .يوم الحرب والنفير :الطرد والمشالية –4
الشعر الديني الجزائري الحديث ، الشركة الجزائرية  للنشر والتوزيع ، : عبد هللا الركيبي  – 5

 . 191، ص 3893الجزائر ،
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، فكان كلما دخل شهر  المولد النبوي الشريفتظهر بمناسبة  االجزائر  فإنه

ربيع األول ،  شرع المغنيون والشعراء في نظم القصائد       والموشحات 

يلحنونها بألحان معجبة ، ويقرؤونها باألصوات المطربة ويصيحون  النبوية ، ثم

بها في اإلحتفاالت الكبرى ، والمجامع التي يحضرها الفضالء والعلماء 

ويتطيبون تقديرا للمولد النبوي  كان الناس يلبسون أجمل ثيابهموالرؤساء، و

 1 .الشريف 

 :ملسو هيلع هللا ىلص  ابلرسول ل التوسّ  -ت

والمشهورة أكثر باسم «  ليك نشكي »المعنونة في ديوانه األغنية وفي         

الفنان  الشاعر ابن مسايب ومن بعده يمارسر الزاهي للفنان عم «  الوحداني »

بالنبي وآله واألولياء، ويستعمل العديد من المصطلحات الصوفية مثل  التوسل

كما هي حال جميع ..بالبكاء على الذن ،السر ، باب هللا،أهل هللا  ،الذكر:

                                                                     2     :في قوله الصوفي

ْ ِنـْطـلَْبْك ِتـْعُفُو ْعــِليَّ   -ـيْ يـَـَا َالـَوْحَدَانِ  -يْ ْْلْ ِنـشِِكْ ِبـــَاْمـرِْي ِلَنّـ                                           َا                                                                                                                           يـَـَا َاَّللَّ

ـَا فـــَـَاْت ِفـْي ْزَمـــَاِنــــــْي    ِلــْيـْك ِنـــتْ  ــــْل بــَـَاْحـَمــــْد بُـــــُواِرْرِقــــيَّــــَا                                                               إَلتْـَحـَاِفــْيـِنــْي َعــمَّ  ـــَوسَّ

ــــاَ                يـََا َاَّللَّ ْطلـَـْبــــتــَـْك ِتـــْعـــُفـــــوُا ْعــِلــــيَـّ
                                                           

، ص  3889، دار الغرب اإلسالمي ،  3تاريخ الجزائر الثقافي ،ط ابو القاسم سعد هللا ، – 1
217. 

ر اعم شيخلل إلبن مسايب من أداء يا الوحداني"المعروفة ب" ليك نشتكي" قصيدة – 2
 .الزاهي
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ـــــْه َآنَـــــ        َـّ  َا َعــــْبـــــــَدْك       وِالــْـَعــــُفــــُو ِمــــنَّــــْك ِنـــْرَجــــآ هْ يـــَـا َالـــل

ــْل لَـــــْك       وِالـــْـْكــــتـــَـَاْب وَمــْن ِيــــْقـــَرَاهْ          يــَـَا ِلـــنـْـِبـــْي ِنــــْتـــَوسَّ

هاض  »قصيدته في ( ص)للرسول  أيضا عن مدى عشقه ابن مسايبويعبر

  وغرامه( ص)لنبي ه لحيث يقول إن حبه وعشق«  عني وحش المحبوب

وصل به إلى درجة الجنون  وهي كلها مصطلحات شائعة االستعمال عند  به،

إن من عرف وذاق أيضا ويقول .  نالصوفية ويضيف إليها مصطلح االخوا

يران قلبه في حبه ويذوب وتشتعل ن ، يكثر همه ملسو هيلع هللا ىلص  وجرب حقا حب الرسول

من كانت حاله هكذا سرعان ما يصل به ف  عقله فيه بل تذوب فيه كل جوارحه

حبه إلى درجة الجنون حيث يصير أسير ذلك الحب كما هي حال من يقع أسيرا 

داخل قلعة تحيط بها أسوار عالية وعليها حراس أشداء بحيث ال يستطيع منها 

يقول إنهم  .لشدة خفائهم( أين هم ؟)و( من هم ؟)  ثم يتساءل عن المحبين. فرارا

يعبدون هللا باليقين وهو يودهم بأسراره لكنهم ال يبالون بأحد في عالقتهم به 

 . وعبادتهم له

«  هاجت بالفكر شواقي »طلعها م ملسو هيلع هللا ىلص  قصيدة أخرى في مدح الرسولفي        

 :1على قافية القاف 

اِقي     ــاْلف ْكر  أْشو  ْت بـ  اء وْري اِحي تْـــــق ْلق وا          ه اج  ْل ب ْحِري م  وَّ  وتْـــــه 

اْج أْخال قِي      ْن ك ثْر  آْمـو  ــــْغْرق وا         م  اْرِحي يـ  ْم ْجو  ْنــــــه  اي ْف م  انِي خ   ر 

                                                           

بصوت فرقة غرناطة بتلمسان تحت قيادة الحاج حمي "هاجت بالفكر شواقي "مديح   – 1
 .الحامدي 
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ار  ْيال قِي    ْبت  ْنـــــه  ا ص  ي ن ْعْشق واه ْل ِلــ         م   ...ــــــي ب ْعد  اْلف ْرق ة ْمع  الذِّ

اقِي  ل وْ  ق وا           ذ اق وا اْلب ْعض  أْذو  زَّ ــــتْم  ْم يـ  ـــار  الشَّْوْق ْقل وْبـــــــه  ـْن نـ   ...م 

ا تْل ذَّْد ْبــــــــــــــِريقْ  ْن ن ار  الشَّـــــْوْق         م  ْر م   اآلخ 

ــــــْد ت   اح  وقْ و  ــــوْق         س اي ح  ْمع  اْلْطـــــر  ْطلـ   اي ْه م 

ْعش وْق         ع ْشْق ع ْشق ه ع ِشيقْ   ع اش ْق وْعش ْق م 

 : يستعمل فيها حشدا من المفردات الصوفية

الخمر ،الرحيق ،اللقاء ،المحبوب ،الحب ،الكاس  ،الساقي،العشق  ،الشوق

 .الهوى ،السكر،

مدح ب تغنتوالتي  1« نار الهوى » أغنيةالمالحظة نفسها يمكن أن نسوقها حول 

 ،الخمر ،الوجد ،الفراق،الهوى : أيضا حيث نجد المفردات التالية ملسو هيلع هللا ىلص  الرسول

 .الوصال،الشراب 

 حرية كبيرة في إرادته تقبيل الشاعريستشعر "نار الهوى" األغنيةوفي هذه 

إلنه اشتهى ل مرة أخرى من خده وكأنه فعل ذلك من قبل، بل ويقو ملسو هيلع هللا ىلص  الرسول

 : ذلك

ْْ       ِفـْي قـَـلِْبـْي وْدُمـُوِعــْي ِســـــــيَّــــَاحْ   نــَـَاْر ِالْـــــهْـــــُوى ِلــــهــْـِبــْت لْـــهــِــْيــــ

ـــــْه يَـــــَا َشـــْمـــــْس ِالــْـ  َـّ ِّــــْم ْعـــلَـــى ِســــْيـــــْد ِالـــْـْمــــاَلحْ ِلل ْْ       َسل  ْمــِغــــْيـــــ

ِّــــْم ْعــلَــى َزْهـــــُو ِالــْـْعـــقُ  ــــْه يـــَـَا َشــــْمــــْس ِالـــْـَعــــــِشــــــــْي        َســـــل َـّ  ـُولْ ِلل

                                                           

 .شاعر ابن مسايب، بصوت الشيخ رضوان بن صاري رحمهما هللا لل"نار الهوى "قصيدة   –1
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 لْ ُو ُقــــــــْل لـــُـُه َمــــَا ِطــــْقــــْت ِشــــــــْي       ْعــــلَــى ِالـــْـْفـَرَاْق بــَـْعـــْد ِالْــُوُصـــوُ 

 لْ ِســـــّرِْي لُــــــْه َمَا ِيـــْخــــَفـــــى ِشــــْي        َكـــــَاِثــــْمــــُتــــْه ْعـــلَــى ِالْـــــْعــــُدوُ 

ْْ        ِكــــْيــــْف َآْخــــِفــــْيــــْه ِســّرِْي بَــــ  ـَاحْ ِالــْـْدَمــــْع ِمـــْن َعــــْيـــِنــــْي ْســــِكــــْيـــــ

ْْ         َســــلــِّْم ْعــــلَــــى ِســـــْيــــْد ِالْ  ــــــْه يـــَـَا َشـــْمــــْس ِالـــْـْمــــِغـــــْيــــــ َـّ  ـــْمـــاَلحْ ِلل

 فُــــوْق ِالْــــْخـــــُدُوْد َدْمــِعــْي ْجـــــــَرَا        مـِْن ُمـــْقـــلـــْـِتـــْي فـَـَاْض وِانْـهـْـَمـرْ 

 ْحـــــَرَاْم َعـــــْن ِعــــــْيـــــنــِْي ِالــْـْكــــَرَا        لْـزِْمــــْت ِمـْن َوْجـِدْي ِالــْـَســهَــــرْ 

ــ لْ  ـْـــرْ ـــــَمــــــْن ِنـــــْشــــِكـــــْي بـْـَمــَا ْجــــَرَا        يـــَـَا قـــَـلـــْـِبــــْي ِتـــلْـــهـَـْم ِللْــصَّ  ب

ــ  ْْ        بـــَـْعــــْد ِالـــْـْمَســـآ يَـَاتِـْي ِالْ  ـْصـــَبــــَاحْ إَل ِتــــْقــــنَــــطْ شـــِْي ِالْـْفــَرَاْج ْقـــرِيـــْـ

ِّــــْم ْعــــلَـــى ِســــْيـــْد ِالــْـمْ  ْْ        َســـل ـــــْه يــَـَا َشـــْمــــْس ِالـــْـْمــــِغــــــْيـــــــ َـّ  ــــاَلحْ ِلل

ْْ يـــَـَا َهـــْل تَــــــَرى        يـــََاِتــــْي َزَاِيــ  ْر َمـــْن ْهــــــــُويـــْـْت بـــَـْعــــْد ِالـــْـْمـــِغـــــْيــــ

ْه ُآْخـــــــــــــــــَرى        ِمــْن َهـــَذَاْك ِالْــَخــْد ِاشـــْـْتـهـِــْيــــ  ْت نـــْـَقــــْبــــلــُـه َمــــــــــرَّ

 : ويصفه بقوله

ـُْمـْر ِالــْـْمــَرَاِشـــْف وِالْــــْخــــُدُودْ َشــهــْـْل ِالـــْـْعـــــُيـــُوْن غــَـنْـــْج ِالـْـْشـِفـــْر         ح

ــِمــْس ِفـْي َسْعـْد ِالــْـْسُعـُودْ   ِمـــْن ُحـــــْســــنـــُـْه غَـــــــَاْر ِالـــْـَقـــَمــــْر       وِالـــْـشَّ

من هنا يظهر لنا جليا مدى إعتناء الشعراء و من بعدهم الفنانون في قصائدهم 

نبي ملسو هيلع هللا ىلص ، وسرد سيرته العطرة للناس من خالل أخالقه و صيفاته بوصف ال
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،إذ نلتمس الكريمة الطيبة ، و قد إجتهدوا في الثناء عليه صلى هللا عليه و سلم 

صدق عاطفتهم وجمال إحساسهم و قوة إيمانهم و مدى تعلقهم بالنبي صلى هللا 

 .عليه وسلم 

 :و التغين أبهل البيت و الصحابةملسو هيلع هللا ىلص   النيب عجزاتاإلشادة مب  -ث

بن تريكي على الوقوف على األطالل يسائلها ا قصيدةواليتوانى المغني ل    

، ويحمل دموعه      (عرب نجد)نقل شوقه وسالمه للحبيب وأهله وقومه 

 :  1وحبه وعشقه للديار الدمحمية ، فيقول

ــــِه َحـــاِدي ْالـِقــَطــــــــــارْ  ِنــــلْـــــــَت الـــْـَمــــــــــــــــَراْم         َـّ  بـِالـل

ــــــــــــــــاَلمْ  َّــــاْر        َواْقــــــــــــــَرا الــــسَّ  ِقــــْف ِلـــي ِبـِتــلـــْـَك الـِدي

 ِد        َواْذُكـــْر َصـَبــــابــَـِتــــي َوَوْجــــِديَسلَّــــْم َعـلَــى َعـــْرَب نَــْجــــ

ُمــــــــــــوعْ   َكـــــْيـــــــــَف يُـــــــــــــــــاَلْم         َمــْن بـــَـاَدَرتْـــــُه الــــدُّ

بُـــــــوْع        الــــُمــــــــــَقـــــــــ  ـــــــــــــــــــــــامْ َشـْوقـــًـا ِلـِتـــلـــْـَك الــرُّ

ويؤكد الشاعر على الحادي أن يبلغ سالمه وشوقه لساكني الحرم              

والمدينة المنورة بشكل دائم ، وهذا ما يظهر تعلق الشاعر وبعده المغني 

الشعبيين باألماكن المقدسة تعلقا نفسيا ويعّد نفسه ناقصة تستكمل بالزيارة      

والطواف بالكعبة المشرفة ، وهي نظرة العوام من  الناس  ورؤية قبر الحبيب

                                                           

أنظر .)للشاعر ابن تريكي، بصوت فرقة نسيم األندلس وهران"نلت المرام " قصيدة   – 1
  (الملحق 
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عن طريق الحج فهم يسعون الى استكمال هذا الركن المهم في دينهم وفي 

 .حياتهم ويسترخصون في سبيله كل غال مهما كان 

  ،يحكي عن حياته      ملسو هيلع هللا ىلص  يتكلم عن ميالد الرسول المنداسي أما في المديح فنجد      

وجهاده ومعجزاته  إلى يوم وفاته ، ويشيد بفضله على األنبياء والرسل ، يعده 

 1".كيف يسلو "عين الوجود في بعض قصائده  كقصيدة الرائية 

أما الشعر الملحون ، ففيه من األغراض ما في شعره الفصيح ، وقد نحى        

 : ولهالمنحي الصوفي ، وقد أشار الى ذ لك األستاذ دمحم بخوشة  بق

 2"ومما الشك فيه أن الروح الدينية المتصوفة تتخلل جميع قصائد المنداسي " 

اإلسراء  مشيدا بها وخاصة ملسو هيلع هللا ىلص كما يحدثنا المنداسي عن معجزات النبي

، متخذا منها وسيلة إلبراز ملسو هيلع هللا ىلص تعالى حببيه دمحما هللاوالمعراج التي كرم بها 

الدعوة اإلسالمية  وقدره ومعلما الناس قيمة هذه الحادثة في مسار مكانة النبي

:قوليوالتي أيده بها المولى عزوجل، حيث 
 3

 

                                لْ ح  تْ رْ إِ  لْ صْ و  للِ  قْ رْ الب  ا ك  ق  افْ خ                          ءْ ال  ـــــع  لْ لِ  دْ او  الجْ  نْ تْ ى م  ط  ت  مْ أ  

 لْ ت  ت  بْ إِ  سْ نْ اإِل  نْ م   اد  رْ ى ف  م  ا س  ذ  إِ                       اءْ م  السّْ  جْ ر  عْ  نْ م   لْ وْ الق   قى  ل  تْ ي  

 لْ لْ الك   اجْ الدَّ  نْ ي م  وِ طْ ى ي  ن لم  ى                       لِ ق  تْ رْ إِ و   ال  يْ ل   للاْْ  ولْ س  ى ر  ر  سْ أ  

                                                           

 11ماجستير ، المديح الديني في تلمسان ، ص مذكرةبن ساحة بن عبد هللا  – 1
 .ديوان المنداسي ، تحقيق رابح بونار  – 2
 .22ص  الديوانالمنداسي  – 3
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و اإلشادة بدعوته و ما  ملسو هيلع هللا ىلص هنا في تعظيم شأن الرسول  وتتجلى األنشودة     

صاحبها من المعجزات التي تشكل مظهرا من مظاهر الدهشة و الممارسة 

أن يصدقها ألنها سلوكات تقع الفعلية العجائبية ، و يصعب على اإلنسان العادي 

ستنتاج العقلي ، أما إذا إنتقل اإلنسان إلى خارج قانون الطبيعة الذي هو وليد اإل

بر بالعيان ــجزة فهو اإلستغناء عن الخــــاهدة المعمش
1

،و هذه الطريقة في 

التفصيل و التنويع الهدف منها التأكيد على صحة النبوة و صدق الرسالة ومن 

ثم مقام الرسول صلى هللا عليه و سلم عند هللا  ،أن تكون ظاهرة للجميع من 

 . المسلمين و غيرهم فيكون العبد إما شكورا أو جحودا

 :تمثالت االغنية الشعبية لشخصيات االولياء الصالحين:  المبحث الثاني

    
 

األولياء الصالحين هم من جنس البشر ، يتمتعون "مما ال شك فيه أن      

سبحانه بقدرات خارقة وهذا راجع الى تلك الكرمات التي أعطاها لهم الّرب 

خيريون يفعلون ما فهم مقربون اليه أكثر من غيرهم  وهم في األصل وتعالى 

 "والعباد فيه صالح للناس
2

صفاء قلوبهم وإخالص تقواهم هلل "، وهذا بفضل 

سبحانه وتعالى ،  ويخصصون لهم القصائد ، يذكرون فيها خصالهم   ومناقبهم 

"ويمدحونهم     ويفتنون بكراماتهم 
 3      . 

                                                           

و معناه الذي رأى بعينه إمتنع "لي شافت عينوا بطل السوال" في ثقافتنا الشعبية يقال  -1
 .عن السؤال 

عبد الحميد بورايو ، القصص الشعبي في منطقة بسكرة ، دراسة ميدانية ، المؤسسة  – 2
  . 22، ص 3891الجزائر ،  الوطنية للكتاب ، 

يطس ، الشعر الملحون بمنطفة الجلفة ، شعراء حاسي بحبح نموذجا عبد القاد ف – 3
، 2331-2331ماجستير جامعة تلمسان  مذكرة(مخطوط)، جمع ودراسة  3912-3812

 .77ص 
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 الولي  إسم من أسماء هللا الحسنى ويعني الناصر ،         :    تعريف الولي

والولي أي القرب والدنو وتولي الشىء أي لزمه  
 1  

،و الولي في المجال 

الديني تعني الشخص التقي الصالح وتدل كلمة ولي على تلك الفئة من 

الشخصيات الدينة التي تحض بتكريم خاص من جانب الناس    وغالبا ما 

من مشايخ الصوفية أو معلمي القرآن " الولي الصالح المقرب الى هللا  يكون

".من الزهاد والمتنقلين وما شابه ذلك ، أو بعض الدعاة
2 

الشيخ هو الذي يحدد لمريده طريقة الوصول الى هللا و يساعده على " و

"السير 
3
 

فترقى في "سلك الطريق على يد شيخ واصل ،و الشيخ المسلِّك هو الذي 

ثم عاد إعتالء تلك المقامات ...مقامات من مقام التوبة الى مقام المشاهدة ال

،ليقيم الشريعة و يسلك الناس في مراحل الطريقة ، و يفتح لهم بإذن هللا 

"أبوابا و منافذ يشرفون منها على أضواء الحقيقة 
4
.

 

أبي مدين الغوث ، هو الولي الشهير أبو مدين بن الحسين األنصاري  الشيخ*   

أصله من ناحية إشبيلية باألندلس ،رحل الى المغرب حيث إتبع طريقة الصوفية 

غيرهم ، وأشتهر أمره و   خه أبو يعزي الدقاق ، وابن حرزهم اومن أشهر أشي

                                                           

عبد المجيد مزيان ، النظريات اإلقتصادية عند ابن خلدون ، الشركة الوطنية للنشر  – 1
 .381ص3893والتوزيع ، الجزائر ،

ابو بكر أحمد ، دار : رتز ، اإلسالم من وجهة نظر علم األناسة ، ترجمة كيلفوردغي – 2
 .18، ص3881المنتخب العربي ، بيروت ، 

عامر النجار ، الطرق الصوفية نشأتها نظمها روادها ، الرفاعي ، الجيالني ،البدوي ، - 3
 .22الشادلي ، مكتبة األنجلو المصرية،دت،ص

البدوي ، شيخ و طريقة سلسلة أعالم العرب ، طبعة دار السيد أحمد سعيدعاشور .د -4
 .391،ص2،3817الكتاب العربي ، وزارة الثقافة ،ط
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تداءا بطريقته ،  وفي ببجاية حيث تالمذته ، وأقبل الناس اليه التماسا لعلمه واق

استدعاه يعقوب المنصوري الموحدي الى عاصمة مراكش ، فرحل  ه524سنة 

                                                                                                                                  1.ولكنه توفي قرب مدينة تلمسان ، فدفن بقرية العباد  في اتجاهها 

الشيخ و  سيدي بومدين هو شيٌخ لقطبين كبيرن من أقطاب التصوف المغاربي

المباشر لمحيي الدين بن عربي الذي رحل إلى المشرق وذاع صيته وأصبحت 

وكتب أعظم موسوعة في تاريخ ( األكبرية)له طريقة صوفية تعرف باسمه 

لشيخ غير المباشر لسيدي وهو أيضا ا. « الفتوحات المكية »التصوف وهي 

هذا الغوث . عبد السالم بن مشيش، قطب المغرب وشيخ أبي الحسن الشاذلي

العظيم له أشعار فصيحة وشعبية، تغنى حتى اليوم في مجال الغناء األندلسي 

والشعبي ومجالس السماع الصوفي ضمن الطرق الصوفية، في الجزائر وكثير 

بومدين متحررة إلى أونصوص سيدي . من مناطق العالم العربي واإلسالمي

ه يتحدث بكل جرأة عن حد بعيد من قيود الخطاب الفقهي التحريمي، حيث نجد

(  العشاق)،( العشق)،( الهوى)،( الخمر)،( السكران)،( السكر: )

(.    رفع التكليف)،( التهتك)،( الرقص)،( الصبابة)،( الهوىشراب )،(الغرام)،

" تضيق بنا الدنيا "         "في قصيد ة     
(2)

 . 

                                                           

دمحم مرابط الجواهر الحسان في نظم أولياء تلمسان ، تقديم عبد الحميد حاجيات ،  – 1
 21،ص3892الشركة الوطنية للنشر والتوزيع ، الجزائر ،

بديار البشير ، مطبعة ابن سالم . جمع وتحقيق دديوان سيدي ابي مدين الغوث،  – 2
مديح يلقى في الزوايا ، اللحن بالصوت بدون )  .313ص2332، 3األغواط ،الجزائر ، ط

 (آلة موسيقية 
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                                                      (1)"   دارت علينا كؤوس"      : في قصيدته  ويقول أيضا 

رِِه الَبـــاِل                   َداَرْت عَلَْينَا ُكُؤوْس ِمْن ََخْ

إّل ِبآَْمثـَاِل                 
ِ
ُْ النُُّفـــــــــوْس ا  وإَل تَِطي

ِة املَْحبوْب            َدَاَرْت عَلَْينَا   ُكــُؤوْس   ِفـــي َحْْضَ

ْب             َو َآْهُل املََعاِنـي ُجلُوْس   وَمْن َدَخـــْل يَْْشَ

ُْ النُُّفـوس إلَّ ِلــَمـ              َو إَل تَِطي  ــــــــْن يَْقـُرْب ا 

َر املََعاِِن نَُغوْص َهذاَك ُهَو َحـــاِل                       ََبْ

إلَّ ِبآَْمثَــــــــــاِل                      ُْ النُُّفوْس ا   َوإل تَِطي

" سيد "ابن مسايب عند أهل مدينة تلمسان لي  شاعرا وحسب ، بل هو       

طيلة أيام األسبوع قرب ضريح الشيخ  وولي صالح ، قبره مزار مقصود

السنوسي رحمهما هللا ، وخاصة يوم الجمعة ، من قبل نساء تلمسان متوسالت ، 

وطالبات رجوع بعولتهن وأهلهن أحبتهن حتى شاع في أعتقادهن الشعبي المثل 

اْر ك ْل َغايِبْ :" السائر   ".ِسيِدي اْْبْن ْمَسايِْب َحضَّ
2
  

بيتةا نظمهةا فةي  557، وهي قصيدة مطولةة تضةم " هللايا اهل "في قصيدة و    

مةةدح األوليةةاء والصةةالحين، يوظةةف بةةن مسةةايب المفةةردات والعبةةارات الصةةوفية 

 :ةاليالت

                                                           

 .233نفسه ص  – 1
منشورات ( مقاربة منهجية)مباحث في الشعر الملحون الجزائري شعيب مقنونيف ،  – 2

 .72بي بالجزائر،دار الغرب للنشر و التوزيع، ص مخبر عادات و أشكال التعبير الشع
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أي ( الحضةور( )األغيةار( )القطةب( )أهل التصةريف) ( بركة أهل هللا)(الغوث)

( صةةةاحب السةةةر( )الكمةةةال( )العهةةةد)حةةةر الةةةولي أي ب( البحةةةر)حضةةةور الةةةولي 

أي الةةزوار ( الزيةةار( )الزيةةارة( )أوليةةاء هللا األسةةياد)(التصةةوفأهةةل )(الخمةةار)

 ( الشريف( )صاحب البرهان) (الحكمة)أي الولي ( غيثالم( )القطب)

أهةةل ( )الشةةرب( )الكةةاس( )المقةةام( )الكةةاتم سةةره( )صةةاحب الحكمةةة والبرهةةان) 

 (. العةةةةةةارف( )الوصةةةةةةال( )التوسةةةةةةل( )أهةةةةةةل الحةةةةةةال واالحةةةةةةوال( )الةةةةةةذوق

يظهر تبّحر محّمد بن مسايب في معرفةة االوليةاء  المطولةهذه القصيدة في و    

والصالحين من الصوفية حيث يذكرهم بأسمائهم وصةفاتهم وهةذه قائمةة أسةمائهم 

 :علةةةةةةةةةةةةةةةةةةى الترتيةةةةةةةةةةةةةةةةةةب الةةةةةةةةةةةةةةةةةةذي جةةةةةةةةةةةةةةةةةةاء فةةةةةةةةةةةةةةةةةةي القصةةةةةةةةةةةةةةةةةةيدة

سيدي عبد هللا، سيدي التهامي الحسني ، سيدي عبد القادر الجيالني، القطب أبو 

اس، سبعة رجال، سيدي دمحم بن عيسى، سةيدي المحجةوب، عزة، سيدي أبو العب

سيدي أحمد السوسي، سيدي المجدوب، سةيدي بوجيةدة، سةيدي الشةاوي، سةيدي 

بالحرازم، سيدي البرناوي، سيدي عبد الحق ، سيدي بلقاضةي، سةيدي الخمةار، 

سيدي بو شتا، سيدي معزوز، سيدي أحمد الخرشوش، سيدي عزوز، سيدي بن 

فضةيل، سةيدي عبةد الرحمةان، سةيدي الجيةدار، سةيدي وهةاب، بوزيان، سيدي ال

سيدي يعقوب، سيدي أحمد بن ناصر، سيدي بن يحيى، سيدي الرصةاع، سةيدي 

يوسةةف، سةةيدي الحسةةن بةةن مخلةةوف، سةةيدي موسةةى، سةةيدي بةةن زينةةة، سةةيدي 

الحبةةاك، سةةيدي أحمةةد بةةن بنةةة، سةةيدي الحلةةوي، سةةيدي سةةعيد البوزيةةدي، سةةيدي 

، سةةيدي حةةدوش، سةةيدي بةةن دريةةس، (لحفيةةد وجةةدها: يقةةول )همةةان بةةن مةةرزوق 

سيدي المريني، سيدي بوجمعة، سيدي الحاج العشري، سيدي السنوسي، سةيدي 

أو )ابةةن المقةةري، سةةيدي أحمةةد بةةن زكةةري، سةةيدي المغيلةةي، سةةيدي الشةةيبلي 

، سةةيدي بومةةدين، سةةيدي أو العةةال، سةةيدي عيةةاد، اإلمةةام علةةي ، سةةيدي (الشةةبيلي
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ميمةي، سةيدي بةن العطةار، سةيدي أبةو إسةحاق الطيةار، ابراهيم النعار، سيدي الت

سيدي الحوثي بن منصور، سيدي دمحم بن علي، سيدي الهواري، سيدي عثمان، 

، سةيدي عابةد، سةيدي عيسةى (خويا حمو)الوالي مولى مزغران، سيدي حمودة 

بن داود، سيدي ادمحم بن عودة، سيدي معروف أويةس، سةيدي أحمةد بةن ناصةر، 

ف، سيدي أحمد ، سيدي علي مبارك ، سيدي عبةد الةرحمن سيدي أحمد بن يوس

الثعالبي، سةيدي منصةور الشةريف، المغةراوي، سةيدي بةن سةليمان، سةيدي بةدر 

الةةدين، سةةيدي العروسةةي، سةةيدي علةةي الفاضةةل، سةةيدي بةةن يةةونس، أبةةو يزيةةد  ، 

الفقيةةه )سةةيدي البةةاجي، سةةيدي الةةزروق، سةةيدي أحمةةد البةةدراوي، ابةةن عرفةةة 

، (صاحب الصحيح)، البخاري (صاحب الصحيح)يل، مسلم ، سيدي خل(المالكي

، األنصةار، المهةاجرون، أبةو بكةر رضةي هللا (الصةحابي)أبو أيةوب األنصةاري 

عنه، عمر رضي هللا عنه، عثمان رضةي هللا عنةه، أهةل بةدر رضةي هللا عةنهم، 

، حمزة بن عبد المطلب رضي (من الصحابة رضي هللا عنهم)أصحاب البيعات 

عباس بةن عبةد المطلةب رضةي هللا عنةه، ويخةتم بعلةي بةن أبةي طالةب هللا عنه، ال

 .كةةةةةةةةةةةةةةرم هللا وجةةةةةةةةةةةةةةه ورضةةةةةةةةةةةةةةي هللا عنةةةةةةةةةةةةةةه وبةةةةةةةةةةةةةةأوالده وأهلةةةةةةةةةةةةةةه

وفي هذه القصيدة أيضا يتحدث بةن مسةايب عةن الشةرفة وهةم المنتسةبون آلل    

البيةةةت رضةةةي هللا عةةةنهم وهةةةم عتةةةرة النبةةةي عليةةةه الصةةةالة والسةةةالم، مةةةذكرا 

ومةةا خصةةهم هللا تعةةالى بةةه مةةن  ملسو هيلع هللا ىلص النبةةيبخصوصةةيتهم مةةن جهةةة قةةرابتهم مةةن 

 :اآليات الكريمة حيث قال عز من قائل في سورة األحزاب 

"ايرً هِ طْ ت   مْ ك  ر  هِّ ط  ي  و   يتِ بْ ال   لِ هْ أ   س  جْ الرِّ  م  ك  نْ ع   ب  ذهِ ي  لِ  هللا   يد  رِ ا ي  م  نَّ إِ " 
1

 وكذلك. 

وفي هذا . مئات وربما آالف النصوص الواردة بحقهم في السنة النبوية الشريفة

السياق يذكر بن مسايب كلما دعت الحاجة إلى ذلك، بهذه الخصوصية التي 
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أهل الفرع األصلي من اوالد دمحم )لألشراف المنتسبين آلل البيت الذين يسميهم 

"  يا أهل هللا:" ويقول( وعلي
1 

ــــْد َوْعـــِلــــــيَوايْـــــْن اهْ   ...ـــــَل الـــَفـــــْرْع اإَلْصــلـــِي        َمــــْن آأْوإَلْد ُمـــَحـــمَّ

ِّــي َمـْدُحــوهْ   ...نــَـَمـــْدُحـــه ِســــيــــِدي بْــــْن ِســـــيــــِدي        ونْــــزِيــــْد ْجـِمــيـــْع الل

 ...وابْــــْن َعــــــالَّْل      الــْْشِيــــْف الــــَواِفـــــي َعــــــهـــْـُدهاْهــــل َجـــــنْـــــَدْل 

 ...َمـــْن ْعــــَظــــْم فَـى اْهــــْل الـُجـْمـهُـوْر         وْعـَظـْم فَـى َمــَزْغــنــَـة َحــــْرُمــه

َحــــْيــــَضــــرة واْوإَلُدْه اْهــــلُـــــــه         َوايْــــــن الـــْبـَطــــْل ْشـــِديــــْد الــبَــــاْس 

 .بـِهــَـْم َســــآَلـــــْت ْرُســــــــــــوْل اللَّـــه          يُـــــوَصـــْل لـِي الــــُيــــــوْم نْــــــَراْه 

وفي هذه القصيدة أيضا يتحدث بن مسايب عن كرامات األولياء بأسلوب يوحي 

 :لشاعر يؤمن بها إيمانا عميقا حيث يقول لقارئ أن ا

ْْ الــَبــْرَهــــاْن الــَمــــْذُكـــــورْ   َوايْـــْن الـُحوِتـي ابْــــْن َمـــنْــــُصــــــوْر      َصــاَحـــ

 ــُضـوهْ الـَمـْسلــَْك َمـــْن ُهــــَو ِمــــيــــُصـــــور      فَـى يـَـْد الأْعـــَدآ  بـَـْعــْد اْن قـَـبْ 
 

ــــدْ  ـــاَعـــة َمــــن يــَـْقـــَصــــد       آأيْــــن َعــِلــي ســـــْيــــِدي ْمـــَحــــمَّ  َآقــَـْل َذا الـــسَّ

ْر اللــّـَه َضـــْمـــــُتـــــــْه     َمــــْن ْدَخـــــْل ْحــــَمـــــاْه وَســـــنَّــــْد      يــَـْتــــَحـــــــــرَّ
 

ــــاْس الـبَـْرَهـــاْن      وانْـَشــــهَـــــْر َخـــْبـــُره َواضـْح ََبنْ  َـّ  َشــــاْهــــَدْت لـــُـه الــــن

 َشاَعــــْت اْخـــبَــــاُره فَــــى الـُبلْــــــَداْن      قَــــــــاَل لُــــو َصـْبـــنـــَـا نْـــــــــــُزوُره
 

 ...َمــــْن َزاُره يــَـا َســـــــــاَداْت      َمـــــايْــــــُروْح بـــَـاَلِشـــي ْهـــْيـهـَـاْت ُكــــــــْل 

ـــاَهــرْ  ْْ الـُبـْرَهــــاْن الــــظَّ  َوايْــــْن ِســـــيـــِدي  اْحــَمـْد بَـْن نــَاَصــْر       َصـــاَحــــ

فْـلـــَـة تَـْبــُعـوهَمــــْن ْقـــَطــــْع الــــَواْد   ثَـــــــــمَّ َجــــــْر       والأْحـــَجــــاْر والــدَّ
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ــــاْر وبــْـنُــــو يـَْخــلـــَـْف   َوايْـــْن ِســــيــِدي اْحـَمـد بْــن يُـــوَسْف       آأْهـــَل َزكَـّ

ْْ َوَعـــــْف      ِّـي َظـلْـُموهْ   َوايْـــْن َمـــْن بــْــيـــَـُده غـــَـلــَـ  ... وْعـــتَــــْق ْجـِمـــيــْع الــل

ْْ الـــَحـْكـــَمـــة َوالـَبـَراَكــة  ...َوابْــــن اْحــــَمــــْد ُمــــوََل َصــــاَكـــــــــة        َصاَحــــ

ْْ اَّللَّ   .. يَــــْرفَــــــْع ُضـــُره َمـــْن ْدَخــــل َمـــَقــــاُمـــــه وْشـــــَكــــى       يَــــْرغـــَـ

َوايْــــن ُهـــَمــــاْن َاْهــــْل الـــُخْطـَواْت           َمــْن َمـــَشـى فُـوْق الـَمـــآ  بَـثْـبَـاْت 
 

 

وفي مقام التوسل باألنبياء واألولياء والصالحين يقول بن مسايب في     

الصالحين ،  بحيث يذكر العديد أعلن توسله باألولياء بحيث  القصيدة نفسها

:مدينة تلمسان ، ويقول بأن من يتوسل بهم حاجته مقضية امنهم، الذين جالو
 1 

 َوايْـــْن آأْهــــَل الـــتُّـــَقــــــى والــّدِيــــن        ُكــــلْــــهُــــم  الـُمـوتَـى َوالـَحـــيّـ ـيــــــنْ 

ــــْل  ـــــْر َكــــْســـــُرهَمــــْن تَــــَوسَّ  ...بـِهُـــــْم فَــى الـِحــيـْن      يــَـنْـــَجــــى ويـََجــبَـّ

ــى  َوايْــــن اْهـــــْل َوَطـــــْن َمــــِتـــــيـــَجــــى       ِفــــيـهـــُـم َآنـــــا َراِنـــــــي نَـْتـــَرجَّ

 ...ي الـَحــاَجـة      ِلــــُكـــــْل َمـْن ْمـَشـْوا وقَــْصـُدوهْعــــِلــي الـــْمـَبــاَرك يـَـْقـــِضـــ

ُســــْل َمـــــَع الأْوِلــــــيَـــــآ   ــــْل بـالأنْـِبــــيَـــــــاْء             والــــرُّ  َمـــــْن يـــَـْتــــَوسَّ

ــيـَة             اَذا ْعــَمـــلْـــهَـــــا َحـــقُّــــه يَـْرُضـوه  َحاَجــــُتـــــه يــَـْبــــَشـــــر َمـــْقــّضِ

ى الـْوَصـــالْ  ــــْل بـِهـــُـم يـــْـنَـــــاْل            فَـــــْرْح وْهــــنـــَـا َحـتَـّ  َمــــْن يــَـْتـــــَوسَّ

 الــَحـــْمـــــْد َعــلـى َوفَـُقــــه يــْـنْـتــَـَقـــْل َمــْن َحــــاْل ِالَـــى َحـــاْل             ِللّـــــه 

ْوِفـيــْق  ه الــتَـّ ْْ َمـــْن اللَـّ ــــْل بـِهـــُـم تَـْحــِقــيـْق             يَـــْطــــلـــَـ  َمـــْن يــَـْتــــَوسَّ

 َّ ـيـْق             يـــَـْسبـَـْل ْعـــِلــيه الل َدة والــّضِ ـه سـَْتــــــــُرهيــْـَســـلـــْـُكـه َمْن الشَّ
 

أن : " يطلب من هللا التوفيق      من يتوسل بهم تحقيق"ويتضح من قوله       

بن مسايب يفهم جيدا اإلطار الذي ترد فيه مسألة التوسل، وأن التوسل ليس إ

عتقاد بانفراد األنبياء أواألولياء بالقدرة أو القوة من دون هللا واردا في باب اإل
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تعالى، بل هو وارد من باب أن هللا تعالى يكرم أنبياءه وأولياءه وخاصته 

وذلك مشروع ووارد في حديث عثمان بن . باستجابة دعاء من يتوسل بجاههم

ل ليس وفي هذا السياق يشير بن مسايب إلى أن التوس. حنيف في صحيح مسلم

اللهم إني أسألك كذا بجاه : "بل أن تقول ( يا رسول هللا أعطني كذا)أن تقول 

بل . وهذا أمر مشروع ال غبار عليه "نبيك دمحم ملسو هيلع هللا ىلص أو بجاه وليك الصالح فالن

إن التوسل جائز أيضا عند جماهير الفقهاء والمحدثين بأسماء هللا الحسنى 

 .وبصالح األعمال كما 

في قصيدة  الشيخ   يرسل سالمه وشوقه للولي عبد القادر الجيالني و      

 « هاج غرامك »
1
: 

 َهــــــاْج ْغـــــَراَمـــــْك وْهـــــــــــَواكْ 

ــــْه َصـــــاَدفْـــــــــْت ْهـــــاَلْك       ُـّ  َمــــــن

 َداِوي قَـــــلـــْـِبـــــــــي بْـــــــــــــُدَواكْ   
 

ـــــــــْه   َـّ  َداِوي قَــــــــلْـــــــِبـــــــي ِلــــــل

ـــــــــْه    َـّ  يـَا ُغــــوْث ْعـــــبَـــــــــــاْد الــــل

ــــــــــْه  َـّ ـــــْك َواْعـــــَطــــــاْك  الل  َحــــبَـّ

ــــــــْه  َـّ  انْـــــــــــَت الـــــَعـــــــاَرْف بــِالل

 ــــْبــــَخــــْل َمــــــــْرَوا َجـــــــــــاْك   إَل تَ   

 َعـــــالــــــِي الــــُعـــلْــــــيَــــآ  َعــــــــــالَّكْ  
 

َداِوي قَــــــلْــــــبــــــِي يَـــــــــــْبــــــــَرا    

 يَـــــا ْجــــــيَــــــاْب الـــــُيــــْســـــتـــــــَرى     

 تْـــــْقـــــوَّ َجـــْيــــُشـــْه َواتـــْـَكــــاثَــْر       

 قــَـلـْـِبـــِي َصــــابَــــْر ويــْـَكــــابَــــْر       

 يـــَـا ِســـــيــــِدي َعــــْبــــْد الـــــَقــــاَدرْ       
 

       ْْ  يَــــــَا نَــــــْدَهـــــْة ُكـــْل ْغــرِيْـ

       ْْ ْْ ْطــــِبــــيـــــــــ  ْآنـــْـَت لَلـــْـَقــــلـــْـ

ْْ  َمـــــنْ        ـِْخــيـ  قَــْصـَدْك ِكــيـْف ي

       ْْ  َطــــْوْعـــــلـــَـْك كـُـْل ْصـــِعـــيــــ

ــــْع وقـــَـاَصــرْ        َـّ  َســــاِعــــي َمــــَول

 تـــْـْقـــِضـــي فَـى الـَحـْق وتـَـاَمــرْ 
 

 يــَـا ْوِنــــيـــْس فـِي َآْرْض الـُخــوْف 

ِّــي َمـــلْــــهُـــوْف يــَـا غَــــْوْث   الـــل

                                                           

 .للشاعر ابن مسايب ، بأداء الشيخ رضوان بن صاري "هاج غرامك"قصيدة  – 1



 

                                                           99 

 ْقــــــــــــاَلْع الـــــَكــــــْشـــــــــَرا         يَـــــا

 َعـــــنْـــــْد تـــْـَمــــــــــاْم الــــُعــــْشـــــــــَرا   

 َســــاَعـــــْدنـــــِي َحــــَّتَّ  نَـــــــــــــــَراْك 

 قَــــــــاَدْر َرافَــــــــــــْع الأفْـــــــــــــاَلْك 

 ـا ُســـلْـــــَطــــــــــاْن اَلْوِلـــــــيـــــــآ     يَــــ

ــــــــــاْر الـــــَخــــــــــْزيَـــــــــا      يَـــــا َدمَّ

 فَـــى َمـــــقَـــــــاَمــــْك ُكـــــْل اْشـــــيَـــــا

 ْعـلَــــى َمـــــَداَحــــــــــْك ُروْف 

 يــْـثــَـَبــــْت لــْـَســـانـِي بَـْحــــــُروْف       

 نَــــْضـَحـى فَــْرَحـــاْن وَزاَهــــــرْ       

ى لَلْـَكـــــافَرْ   يـــَـْغـــــَفـــــــْر َحــــتَـّ

ـــــاْر الـْمـْكـــُســــــورْ         يَـــــا َجــــبَـّ

 َخــــْبـــَرْك َشــــايَـــــْع َمــــْذُكــــــورْ 

 ِبـــــْك الـــَخــــالـــِي ْمــــــْعــــُمــورْ 
 

«  يا الورشان » رحيلية ع المفردات الصوفية أيضا في وتشي   
1
حيث يستهل  

فينقل لنا شعره تلك الرحالت الطويلة ، بحيث رسم لنا "ذهابه الى الحج ، الشيخ

خريطة مفصلة ترتكز على أسماء األولياء المشهورين في ذلك الوقت حيث لكل 

2 وقدوة ودعامةمازال األهالي يعتمدونه مرجعا منطقة وليها الصالح الذي 
 

 .ىالهو ،الشوق،الفراق  ،المخمر ،الخمور ،كيسان الراح:

 َمـــْن بَـــــَاْب تْـلَـْمــــَســَاْن         َســـْر ِفــْي َحـْفـْض اَّلّل وِاَلَمــــَالْ نَــْرَسلـــَْك 

 ـــهـَـاَ بــَـْعــــْدَمــــَا تْــــــُزُوْر بـــْـاَل تـَـْمـــــنـــَـَاْن          ُكــــْل َمــــْن ُهـــَو َوَاِلـــــْي ِفـــــيْ 

ْْ ِالـْـعُ   ــَبــــَاْد وِزيْـــــــــــــْد          ِللــْـْســنُــــُوِِسْ ُمــــُوََل ِالــتِّـــُوِحـْيدْ ُزْر قَــْطـــ

  :الى ان يقول.......

 بـــَـاْت يَـاِطـــيــْر َمـــَع الـُجـْمـــهُـــوْر       فَــــى َزْهــــْو وافْـــــراَوْح وْســــُرورْ 

 نـَـنــْـْســَقــى َمـْن ِكـــيــَسـاْن ْخــُموْر       فَـــْرْجــــــتـــَـْك يـــَـْبِلـــــيـــِنــــي بْــــــهَــــــا 
                                                           

 .311المصدر نفسه ص الديوان، ابن مسايب – 1
مقدمة ديوان ابن مسايب إعداد وتقديم الحنفاوي أمران السحنوني ، وأسماء سيفاوي ،  – 2

 .33،ص3898المؤسسة الوطنية للكتاب 



 

                                                           100 

 : القصيدة  نجد المفردات التالية هذه  وفي

العالم  ،المقام،الحال  ، الشرب ، سقاني ، لكاس،االخمر ،الزيارة ر،البح ،الفناء

 . السانجاق كلمة تركية تعني العلم/أي العلم أو السنجاق

هذه القصيدة نداء للولي الصالح دفين العباد قرب تلمسان أبو هنا نجد          

"  طب للقلب دواه" مدين شعيب الغوث ، البن عبد هللا سعيد المنداسي ، قصيدة 

(1) 
 .من تأدية الفنان نصر الدين الشاولي 

ْْ َدَواهْ  ْْ لَـلـْـَقــلـــْـ  َطــ

ْْ  ْدَواْه            يـــَـا ُعــــاَلْج الــَخــــاَطـــــْر ُســــلْــَطــــاِنـــي ْْ  لـَـلـــْـَقـــــلْــــــ  َطــــــ

 ــوفـــَـْك بـــَـْعـــــيَــــاِنــــيَابــْـِغــــيـْت ُحـْسـنَـْك وابْـــهَـــــاْه           ِفــي الـْـْمــــنـــَـاْم نـــْـشُ      

ـــــْه           يـــَـا الـــُغــــوِتــــي  بـــَـالـــَـْك تـــَـنْــــَســــ      َـّ  اِنـــــييَـــــا ِاَمــــــاْم َاْهــــــْل الــــل

في هذه األبيات يخاطب الشاعر ، ابا مدين شعيب ، ويتمنى أن يراه ولو  

 :و يقول ايضا في نف  القصيدة في المنام ويطلب منه أن ال ينساه 

 ـــَمــــاِدييـــَـا بُـــوَمــــْديَـــــــْن َحــــبّـــِــيـــــْت            ِفــي الـــْـْمـــنـــَـاْم نـــْـُشـــوفـــَـْك بـــَـاثْ 

ُســوْل الــُمـْصــَطــَفــى الـــهَـــــاِدي      نْـــــــُزوْر ْمـــَعـــــْك الــــِبـــــيـــــْت         ، والــرَّ

  َحــْمــِلــي َطـــايَـــْح وَالـــْـِقـــــيــــْت            ْعــِلـــيــْك َدْرِكــي وَانـــْـَت اْعــــِتــــَمـــــاِدي

ــــْه            ْهـُربــْـ َـّ  ْت تَـْحــْت اْجــنــَـاَحــْك تَــْرَعـــاِنـــيقـــَـاْصـــــَدْك ِضـــــيـــــْف الــل
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 يَشـــــاْع قَــــــْدَرْك َمــــا اَعـــــاَلْه            ِلــــيــــْك يـــَـْمــــنـــَـْع َمـــْن ُهــــَو َجـــــاِنـــــ

ويتمنى أن يزور بيت هللا معه ويرعاه ويدخله تحت جنانه ، ويقول له بأن سره   

 .هر ، وبان للعيان وقد عال شأنه ويمنع عنه كل مكروه يأتيهقد ظ

ـــــــْل بـــَـالــــَكــــْعــــَبـــــة            والــنـــَـبّـِــي وَاْزَواُجـــــه وَانْـــَصـــــارُ   هنـــَـْتـــــَوسَّ

ْْ الــَمـــْغــــنَـــــْم ْزيَـــــــاَرهيـــَـا غُـــوْت َاْهــــْل الـــنــَـْســــَبـــــة            يـــَـا   ْشــــِعـــــيـــــ

 تــْـَفــِجــي َعــــنّـِــي الــــُكــــْربَــــــة            ْمــَحــــايَـــْن الــَوْقـــــْت ْعـــِلـــيَّ َجـــــاُره

بـــْـَعــــة َاْرَكــــاِنـــــيَجــــــاْك قَــــــْدَرْك َمــــْعــــــــاَلْه            يـــَـا   الــَشــــايـــَـْع ِفــي الــرَّ

 بَـــــاْن فَــْضــــلَـــــْك َواتـــْـنَــــــاْن            ِبــــْك يـــَـنْــــــَدْه ُحـــــــْر َاْو ُســــوَداِنــــي

عبة ثم يطلب منه أن يفرج عنه ما أصابه من نوائب الدهر ، ويتوسل بالك  

والنبي وأزواجه ، وبأن فضلك قد ظهر وبان ، ثم يقصد الشيخ ويطلب منه أن 

يأن  خاطره  به ، ويتمنى أن يغرف من بحر أنواره ، ويتوسل به بجاه مكة ، 

:والرسول العربي العدناني إذ يقول 
 1 

 تـــَـْه يـــَـا تـــَـآِْنـــــيــــْس الــَخــــاَطــــرْ ُكــــْل َمـــْن َجــــاِلـــيـــْك َاْمـــنَـــــْع             ْســلــَـْكــــ 

 بْــَحــــْر َانْــــَواَرْك  َشــــْعــــَشــــْع            فــَـاُض ْمــَوَجــْه َمــْن ُســـوْس لـَـَمـــاَصــرْ 

 ـْت نـــَـْعــَرْف َمـْن بَـْحـَرْك يــَـاَســرْ بــْـِغــــي             َانَـــــا ِجـــــيــــتَــــــْك َطـــــاَمـــــْع      

 وَعـــَســــاْك َانـــْـَت يـــَـا ُســـلْـــَطـــــاِنـــــي َمــْن ْقــَصــــْد ِشــــيـــْخ َاْغــــنَـــــاْه           

                                                           

 .غنية بصوة الفنان نصر الدين شاولي أل نفس ا – 1
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ــــة فــَـالْــَجـــــاْه     ُســـوْل الــَعـــْرِبـــي  الــَعـــْدنـــَـاِنــــي        َجـــْبـــــْت َمــــكَـّ  والــرَّ

ـــــه            يـــَـا الـــُغـــوِتـــي بـــَـالَـــــْك تـــَـْنــــَســــ َـّ  ـاِنـــييَـــــا ِاَمــــــاْم َاْهــــــْل الــــل

من بحر  و هنا  يفتخر بالشيخ ابي مدين الغوث ، ويتمنى كل واحد أن يغرف

 : فضله ،و ببهاه يفتخر كل تلمساني ، فيقول 

ْْ َمــْن إَل َعــــنْـــــَدْه َواِلـــــ  ييـــَـنْــــــَدْه ِبــــْك الــَمــْضـــــُيـــــــوْم            والــْغـــرِيــــ

 َاْخــــِديــــَمــــْك ِبــــيـــْن َاْمـــثـــَـاِلــي َخـــْبـــَرْك َظــــاَهـــْر  َمـــْعـــلُـــــوْم            تَـــْرفـــَـْد 

 ــيَرايـــَـْس ِفــي الــْبــَحـــْر يـــْـُعــــوْم            ْســــُفـــوتَـــــْه تـــَـنْــــــَدْه ِبـــــْك َاْدإَللّـِــ

 ْمــَكـــاِنـــي  ِفـي ُكــّلْ ِحـنْي وِفـي ُكـّلْ    الــَجـــــاْه           ُكـــّلْ َمــْن قَـــْصـــــَدهْ    

 ــــيُحــــْســـْن فَــْضــلـــَـْك ْوابْـــهَـــــاْه             ِبــــْه يـــَـْفــَخــــْر ُكــــّلْ تــْـلــَـْمــــَســـــانِ     

شباب و يقول في األبيات التالية بأنه تحمل عن أهل تلمسان كل مصائبها وأن ال

والشياب كلهم في حمايته، وأن نوره قد بان للعيان ثم يطلب من الشيخ أبي مدين 

:أن الينسى الشاعر سعيد بن عبد هللا المنداسي 
 1 

ْْ ايَــَصــــالْـــــْت ِبــــْك تــْـلــَـْمــــَســـــاْن            تَـــْرفـــَـْد َاْعـــِلـــــيــهَــــا ُكـــّلْ َاْمــَصــــ   ـــ

 ْْ ْْ َاْه الــــِّديــــــــَواْن            ِبـــْك يـــَـنْــــَدْه  َاْشــــَبـــــاْب وَشــــايَـــــ  يـــَـا قُـــْطـــــ

 ْْ  َشـــْعـــَشــــْع بُـــْرَهـــانَـــــْك بَـــــاْن            ِبــْه َعــنْــــْد َمـْن ُهـَو َحــاَضــْر وغـَـايــَـ

 ـــيــــاْعــــــــَرْك إَل تـــَـنْـــــَســـــــاْه            نـــَـَمــــْدَحــــْك َمــــاَداْمــــِنـــي فْـــْزَمـــــاِنـشَ 
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َّــْه              ــــْه       ْســــِعـــــيــــْد بَــْن َعــــْبــــْد الــــل َـّ ْْ َمــْن الـــل  الـــُغــــْفــــَراِنــــيَطــــالَـــــ

تبع عمود الشعر العربي و قد صح ذلك و نحن نقطع شعرا شعبيا تال فاألغنية  

مرد ذلك أن هاته األغنية تجمع بين لغتين " طب للقلب دواه"لهاته األغنية 

العامية و الفصحى ،فقد جعلها ال تستقر على أي بحر من البحور الشعرية  

حداث ،لكن ما يالحظ على هاته القصيدة هو كونها تحافظ على القافية وذلك أل

يرقى وألفاظ األغنية نغمة موسيقية و هذا حتى يتسنى لمغنيها إختيار لحن 

 ،بح هادفةــحكم لكي تص، ناهيك عن إدخال بعض األمثال و ال لجلب اإلستماع

األغنية غنية باإلستعارات و الكنايات و الصور البيانية هذه ضف الى ذلك أن 

في البيت السابع ابو مدين  ىالرائعة فعلى سبيل المثال ال الحصر حين يتغن

ـْرع ـــانِـــي هناك : الشطر الثاني من القصيدة  ــْك تـ  ــاح  ْحــْت اْجــنـ  ْبـــْت تـ  ْهـر 

" بحر أنوارك : "كناية عن الحماية لم يصرح بها بالتفصيل ، كذلك حين يقول 

 .فقد جعل النور بحر فهي إستعارة مكنية فقد شبه األمان بالبحر 

بين اللحن والموسيقى يجعل األمر مستحيل خاصة عند إختيار اللحن  إن الفصل

بعضهما عالقة وطيدة وهذا مانستشفه في هاته بالالئق بالقصيدة ، فعالقتهما 

األغنية، فبساطتها جعلت الكثير من محبي هذا الفن يتغنون بها كما كان لها وقع 

ادفة نابعة من فة صادقة هطم والخاص ، فإحتوائها على عااالع لدى  خاص

كيف ال وهي تجمع بين عاطفة دينية وإنسانية أبعد من ذلك ، عقيدة و لغة راقية 

بإستحضار نجد فيها عاطفة روحية فالمغني هنا نجده دائما في مناجات لربه 

مما يدفعنا بالقول أن هذه األغنية تكتسي لشخصية الولي الصالح و كأنه معه، 

: طابع صوفيا ، فإختيار األلفاظ الصوفية التي تعبر عن المناجات مثال في قوله 

بحر نوارك ،كلها ألفاظ وعبارات تستدعي  -يالغوث -أهل هللا–ضيف هللا 

هذا من جهة ، اا راقيا مميزالوقوف عندها ألنها تترك في أذهان السامع حسّ 
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 نا بالولي الصالح دفين العبادخرى فهي تكتسي طابعا إجتماعيا مزيّ ومن جهة أ

: ألمين لها، فالعبارات  جاعال من نفسه الحارس ا،الذي زين تاريخ تلمسان 

يا إمام  -ياقطب الديوان -حسن فضلك–رايس في البحر  –صالت بيك تلمسان 

ولي ل على تقديس روح العلى شيء إنما تدلت هل هللا فهي كلمات إن دأ

ستحق من المغني والسامع والعام و الخاص أن تابي مدين الغوث ، الصالح 

تأخد هذه األغنية مكانة كبيرة عند المجتمع العربي و الجزائري عامة 

والتلمساني خاصة ، ،ويختم كل مغني لهاته األغنية اإلستعطاف و مناداة الولى 

 .ياالغوتي باالك تنساني عدم نسيانه في الدعاء له بقوله لالصالح سيدي بومدين 

ومن هنا نجد جميع الشعراء الشعبيين ، كانوا يستحضرون من ثقافتهم    

التراثية المتواضعة ،و خاصة ما كان متعلقا بالسيرة النبوية أسماء          

، ومن خالل ما مر معنا من قصائد ابن تريكي     ملسو هيلع هللا ىلص وأوصاف   ونعوت الرسول 

بن مسايب وقبلهما المنداسي وسيدي األخضر بن خلوف غيرهم من ومعاصره ا

لعب دورا هاما ، وأثر الدين ة تالشعبي مكننا التأكيد أن األغنيةشعراء الملحون ، ي

واضح في النصوص التي أشرنا إليها
1
. 

كما أن كل شاعر إتبع طريقة أستاذه  في تقديم قصائده                      

وموضوعاته ، من حيث التوسل باألولياء الصالحين ، او بالرسول ملسو هيلع هللا ىلص ،و ذلك 

 .عندما يسود الظلم والفساد والطغيان  يتجه الشاعر الى هللا داعيا ومبتهال

                                                           

بن صافي آمال ، المديح النبوي  في شعر أحمد ابن تريكي ، مذكرة ماجيستير ،  – 1
 .99، ص 2337
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  :الخصائص الفنية/ األغنية الشعبية

  :وزاناأل -1

في علم  لوزن ظاهرة طبيعية للعبارة ما دامت تؤدي معني انفعاليا، فقد ثبت      

ه انفعال تبدو عليه ظاهرات جسمانية عملية كلنسان حين يمإلالنفس أن ا

كاضطراب النبض، وضعف الحركة أو قوتها، وسرعة التنفس، حركة األيدي 

تكون موزونة ذات  قبضا وبسطا، وهذه نفسها دليل على ما في النفس من قوة أن

مظاهر لفظية متباينة لتالئم معناها وتكون صداه الصحيح
1
 . 

النثري هو الجانب الموسيقي بوصفه  عن النص النص الشعبيميز يإن ما     

الموسيقي للقصيدة هو  والضروري في النظم، فالبناءالعنصر األساسي 

.الصورة الحسية
2
ألنه أول ما يصادف المتلقي أو القارئ منها، من ثم اكتسب  

هذا البناء عناية خاصة في القصيدة الرسمية، أما في حقل الدراسات الشعبية 

فإن الذين تناولوا القصيدة الشعبية بالدراسة والتحليل لم تكن نتائجهم فاصلة 

ها على أنها ، فمنهم من نظر إلياألوزان التي تحكم الشعر الشعبيجامعة لكل 

أساسية في القصيدة الشعبية ومنهم من حاول ضبط أوزانها عروضيا على 

الطريقة الخليلية، والبعض اآلخر تجاوز كل ذلك واّدعى أن هذه األشعار ال 

                                                           

 .، بتصرف بدون تاريخ2الشايب أحمد ، النقد األدبي ، ط -  1
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أوزان لها، فضال عن الذاهبين إلى القول أن األوزان في هذه األشعار دخيلة 

.على المجتمع العربي
1
  

 الخليل احمد المتوفي في أواخر القرن الثاني للهجرة، والذين جاؤوا وقد صاغ     

القصيد، البيت، الصدر، العجز، : بعده الكثير من المصطلحات العروضية مثل

 .الضرب، الحشو، القافية، الوزين، التفعيالت الشعرية، البحور

 ويتميز الشعر الشعبي عن الشعر الفصيح بانه اليتبع عمود الشعر العربي

فالشعر الشعبي يستخدم في فنونه اوزانا شتى واليراعي فيها اال اإلنسجام مع 

لم  فنوبمعنى أوضح ان هذا ال. فالشاعر ال يؤديه إال غناء  الموسيقى والغناء ،

كما ان الشاعر اليغفل مالئمة تلك األوزان لمعانيه  ى وينشد،نيؤلف ليقرأ بل ليغ

                                     .وأفكاره التي يضمنها هذا الفن المغنى

يب، والزجل لالموشح، والدو: هي ( سبعة)ي ن فنون الشعر الشعبأوقد ذكر 

 راج منها في البيئة وإن كنت قد الحظت أن ما. ،والمواليا، والكان كان، والقوما

 .يبلالجزائرية  منها هو الموشح والزجل والدو

الشعر الملحون وفهم أساليبه العروضية أن دراسة : "ويرى دمحم الفاسي    

أنواعه ي يستعملها أصحابه لتسمية أسماء والموسيقية يتطلب معرفة األسماء الت

".إلى غير ذلك من المصطلحات التي تجري على ألسنتهم،وأجزاء القصيدة 
2
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وكان من أهم ما اتجهت إليه :"كما يسترسل للكشف عن نتائج أبحاثه قائال    

م قصائدهم وقد وض التي يتبعها أهل الملحون في نظقواعد العر أبحاثي معرفة

هالني ما فيها من تنوع في النظم، وفي عدد أشطار األبيات وفي أشكال القوافي 

وفي كيفية تقسيم القصيدة ، فحاولت أوال أن أرى هل هناك شبه بأساليب 

خليل عروض الشعر الفصيح، وتبين لي أن ال عالقة مطلقا للملحون ببحور ال

ألنها ال . بن أحمد، التي تظهر بالمقارنة مع التنوع المشار إليه بسيطة لحد بعيد

وخاطبت رجال الملحون ... تخرج عن بناء البيت العربي على شطرين بأوتاد

من أشياخ السجية وأشياخ القريحة وحفاظه، فوجدتهم كشعراء الجاهلية ينظمون 

نوا يطلقون على بعض البحور شعرهم سجية وال يعرفون لذلك قاعدة وإن كا

أسماء خاصة كبحر المشرقي مثال وهو أبسطها، ويستعملونه في مواطن الوعظ 

"وال لفظ لهم للتعبير عنه. والحكم واألدعية، وهو عندهم معنى
1
. 

المبيت : ويخلص إلى أن الملحون خمسة أنواع من حيث العروض هي    

لذكر واألنواع ذاتها توصل ومكسور الجناح والمشتبيت والسوسي المزلوك وا

باستثناء النوع األخير" عباس الجيراري"إليها 
2
" أبو علي الغوثي"، وراح  

لما كان فن الزجل ال تكلف فيه :" يعلل ظاهرة كثرة أوزان الزجل بقوله 

لإلعراب صار يتكلم به حتى من ال يحسن الفاتحة، وصارت قصائده تعّد 

لفت فيه المقاصد فمنهم من اتخذه ذريعة باأللوف والمئات واتسعت بحوره واخت
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للتوبة والخشوع واالفتكار ومنهم من اتخذه للتشبيب بحسان األبكار وآخرون 

"للهجو وهتك األعراض واألنساب
1
. 

الذي اهتدى بعد دراسة " أحمد طاهر"وال يفوتنا في هذا المقام ذكر الباحث     

ضع سبعة أبحر تحكمه أشكال وأوزان وبحور الشعر الشعبي الجزائري إلى و

"العتيق والمتوازن، المترادف، المتوسط، المتعاقب، الممدود والمبسوط: وهي
2
 

كما استنبط الباحث من هذه األبحر بعد عملية االشتقاق الناتجة عن بعض     

التغيرات، أنواع أخرى لكل بحر
3
" أحمد طاهر"غير أن األوزان التي ابتدعها  

تطبيق تفعيالت تلك " العربي دحو"اول قوبلت بالنقد خصوصا عندما ح

األوزان على الشعر الشعبي، فاتضح له أنها ال تطابق األبيات المختارة، ضف 

لشروح عن الكيفية التي توصل بها إلى " أحمد طاهر"إلى ذلك عدم تقديم 

التفعيالت المشكلة ألوزانه، وما مدى اعتماده في القراءة العروضية لألبيات 

طق الشعبي أم على النطق الرسمي؟ ولهذه األسباب يرى المقطعة على الن

ال يمكن االطمئنان إلى تفعيالت هذه األوزان التي اعتقد "بأنه " العربي دحو"

"أنها بحور الملحون الجزائري
4
 . 
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فبعد محاولة تقطيع نماذج شعرية من الشعر " العزيز المقالح"أما عبد     

المعروفة في عروض الشعر الرسمي  الديني، استنتج أنه من الستة عشر بحرا

تلعب أربعة عشر بحرا دورها في الشعر الحميني المستعمل في الغناء 

الصنعاني وكما يظهر من تشطير أوزان القصائد الحمينية التي بلغ عددها مائة 

.وثالثا فإن سبعين منها يمكن توزيعها على هذه األبحر
1
أما القصائد الباقية  

فإنها فيما عدا حاالت قابلة لالستثناء ال تمت بصلة إلى وعددها ثالث وثالثون 

األبحر المستعملة في الشعر الرسمي
2 . 

ونظرا لكثرة اآلراء وتشعبها، وحسب رأيي فإن الشعر الشعبي ال يحكمه    

شعر الرسمي من تفعيالت الخليل وزن محدد وال يخضع إلى ما يخضع إليه ال

وره ما دام ال يخضع إلى أحكا م النحو والصرف وما دامت ألفاظه تختلف وبد

             . نطقا وتصويرا من منطقة ألخرى وإالّ كيف يمكن ضبطها وكتابتها عروضيا

إن متابعة هذه األشعار عن طريق بحور " العربي دحو"كما يرى الدكتور 

ما لم تخلق له الخليل ضرب من التجنّي على هذه النصوص وإقحامها في

".أصال
3
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إننا حين نحاول تطبيق بحور الشعر العربي "كما يرى التلي بن الشيخ أيضا     

على الشعر الشعبي نجد هذا األخير يختلف اختالفا عن األوزان العربية، وال 

يخضع لتفعيالته وكثيرا ما يجمع الشاعر في القطعة الواحدة بين أكثر من وزن 

.ع الشعر الشعبي لبحور الخليل تبدو لنا غير ممكنةولهذا فإن محاولة إخضا
1
 

و في محاولتنا وضع الرموز العروضية لعينة من أبيات األغاني التي 

الطويل، البسيط، )حور دراستنا الراهنة، الحظنا عدم انطباق الب شملتها

 : األغاني الشعبية ومن األمثلة على ذلك على( لخإ...الكامل

ى  ِعـــيْ ِلْهـبِــْت ْلـهِ ن ـــا ْر اِْلـْهـو  ـو  ـْلبِـْي وْدم   ـا حْ ْي سـيَّ ـْب  فِـْي قـ 

//0 /00/0 /0/0   0/00       /0 /0/0 /0/0/0  /0/00 

ــــْن ن   ــبّــْي م  ا هْ ــــــْهــح  رْ ــْدْر اِْلــــــب ــــ      ـو  ــــــــــد و   ـبـ 

/0/0         /0    /0/00        /00        /0//00 

ْمــــِعـــي س ـــِكـيْب      ـــاِدي د  ــاْكـبـ  ار  فـ  الـنَـّ  و 

/0/0     //00           //00//   //0//0
 

  إن تطبيق المصطلحات العروضية على األغاني الشعبية يقودنا إلى إثارة حملة من 
القضايا المتعلقة بطبيعة األغاني الشعبية واألغاني العربية الفصيحة، فضال عن النمط األول 
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األمر الذي يعوق ضبطها من ناحية الحركات    الذي يستند إلى األلفاظ الدارجة وغير العربية
 .وكذلك كتابة الكلمة

نه و ذكرنا فيما سبق أن الشعر الشعبي ال يخضع إلى تفعيالت الخليل و      ا 
والحديث عن أشكال القصيدة الشعبية . من الجور إذا حاولنا تطبيق عكس ذلك

في معرض حديثه عن " عبد العزيز المقالح"يحيلنا إلى بعض اآلراء حيث يرى 
في أغلب أشكالها تتألف من مقاطع تتنوع وزنا "أشكال القصيدة العامية 

 1".وقافية

 : أما عبد هللا الركيبي فالحظ ثالثة أشكاال في القصيدة الشعبية هي

ويمكن رصد أشكال ثالثة للقصيدة :" القصيدة التقليدية، الموشح، الزجل بقوله
الشكل العادي الذي قلد القصيدة : في الشعر الملحون تماشيا مع تعريفنا له

 . 2"األزجالالعربية التقليدية وشكل الموشحات ثم أخيرا شكل 

و على أية حال فان اعتماد األغاني الشعبية التي درستها على األلحان جعلها تبتعد 
أغلب األحيان  عن أوزان الخليل، إلى جانب تأثير األلفاظ المشتقة من العربية الفصحى في

و هذا العنوا ن من أصل فصيح ، " دمعي سكيب"فإذا أخدنا على سبيل المثال عنوان أغنية 
مع وجمع دموع التي تتقاطر من العينين و هو ماء العين من حزن أو سرور تعني الد   فدمعي

ْمَع ونحَوهما ، سكيب فتأتي من الفعل َسَكَب  ْكُب أي َصبُّ الماِء َسَكَب الماَء والدَّ السَّ
  . 3 َيْسُكُبه َسْكبا  
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و بعد تتبعنا للقصائد التي بين أيدينا توصلنا إلى أن القصيدة الشعبية  
المغناة من طرف الفنانين أمثال عبد الكريم دالي ، عمار الزاهي ، الشيخ 

وغيرهم متعددة .. .رضوان بن صاري ،ابراهيم الحاج قاسم  ، صالح بوكلي 
، األندلسي ،  الحوزي )قصائدهم في أكثر من طابع موسيقي  األشكال أي تغنى

 ....(.المالوف ، العروبي 

 :الموسيقى و اللحن -2

أي  المحكية األغنية الشعبية من حيث النص عبارة عن كلمات مقفاة تغلب عليها اللغة     
  .اللهجة العامية يكسرها لحن موسيقي بسيط رشيق

ذا     حسابنا  أسقطنا  من وتشكل نصوص األغاني الشعبية جزءا هاما من الشعر الشعبي،وا 
مثال  القافية الي تميز الشعر عن غيْره من أنواع األدب، فإن كل الصيغ االخرى كاأللغاز

 .وغيرها يمكن ان يكون لها نظام عروضي واضح
إذا كان إجماع النقاد واقعا على أن الموسيقى الخارجية تتأتى من عنصرين    

د ماهية الموسيقى فإن الخالف بينهم ظل قائما حول تحدي. هما الوزن والقافية
الداخلية والعناصر المكونة لها، وهل هي ناتجة عن تقارب الحروف وتجانسها 
داخل الل فظة الواحدة، أم عن تآلف األلفاظ داخل العبارة الشعرية، ولكل رأيه 

   1.وحججه عما يراه هو عين الصواب
لسطح هو اإليقاع الذي يتسلط على الصياغة "وعلى كل فإن اإليقاع الداخلي 

النص الشعري خصوصا واألدبي عموما، فيتخذ مظاهر إيقاعية تتالءم فيما 
 2".بينها داخليا لتظهر اإليقاع الخارجي وتنسجم معه
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ويدرك اإليقاع الداخلي للقصيدة بالقراءة المسموعة إذ هو النغم الذي يجمع بين 
زاوجة بين بين وقع الكالم والحالة النفسية للشاعر، إنها الم. األلفاظ والصور

المعنى والشكل وبين الشاعر والمتلقي، إنه في آخر األمر تعبير عن االنفعال 
  1.الداخلي كما توقعه نفس الشاعر فتتردد نغماته في أعماقه

 .كلمات بسيطة فهي غنية باالستعارات والكنايات والصور البيانية الجميلة ، والمكثفة في
شفاها أيضا بين افراد الجماعة ولكنها التغنى، بينما  وهذه األلغاز واألمثال والحكم تتواتر  

األغنية تتواتر غناء ، ومن ثم فإن النص الشعبي، واللحن الموسيقي هما وجها لعملة واحدة، 
والغنى لألغنية عن احدهما، فالموسيقى تبعث الحياة في الكلمات وتجعلها تتدفق في تناغم 

الطويل بحيث يصعب بل يستحيل  عبر التداولجميل، ويشتد االتصال بين الكلمات واللحن 
الفصل بينهما وبذلك تشق األغنية طريقا لها عبر ذاكرة المغنين والناس على حد سواء وتتجلى 

غة المالئمة للتوازن يين هذين العنصرين في بناء رائع و الصي عبقرية الفنان الشعبي في إيجاده
فاألغنية الشعبية من هذه  طغيان أو تجاوز ، اآلخر  بالقدرالال زم دون  بحيث يخدم  كل منهما

 .الزاوية هي التزاوج العبقري بين الكلمة واللحن

 الناس، ين عامةلبساطة لكي يجد طريقا سهال بي لألغنية الشعبية بانويتميز البناء اللح
بساطة يتصف لى جانب الع ومعرفته المتواضعة بالموسيقى وعولكي يتناسب مع خبرة المجتم

سمح للمغني الشعبي في كل زمان ومكان أن يسبغ عليه روحه والهامه لمرونة حتى  ياللحن با
 بيةوهذا اليقتصرعلى األغنية الشع. وهذا ما يفسر وجود صور متعددة ألغنية واحدة الخاص،

 .الجزائرية فقط أو يوجد في بلد دون آخر

 :العاطفة -3
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األغراض  العاطفية في األغاني الشعبية متباينة ومتقاربة، متباينة من حيث األلوان
 .العقيدة واللغة: ومتقاربة ألنها نابعة من مصادر واحدة متمثلة في

كما أن العواطف الكبرى تشترك بين كافة أبناء المنطقة، كالعاطفة الدينية، والعاطفة    
تكون قريبة مما  خدمها عام ة الشعب، ومن ثماإلنسانية، وتعكس آالمهم بالطريقة التي يست

 . يسمى بالضمير أو العقل الجمعي
كما يجب اإلشارة على صعيد التجربة الفنية للشعراء ، هو تشخيصهم    

المباشر لتجربتهم الفنية، شد المتلقي لموضوعه بزرع مجموعة من المثيرات 
هذا التجربة الرائدة لديهم، و الفنية واللغوية واألسلوبية التي من شأنها تعميق هذه 

عراء، فهم ينتهجون في قصائدهم الملحونة يعبر عن أصالة حقيقية في الش
خالص  طابعا وصفيا لحالتهم الداخلية، وما يشعرون به من جمال وحب وا 
للمحبوب مهما كان نوعه، وهذا ما يغلب على عالم األدب فهو عالم الذات 

التجاهات بعيدا عن التقسيمات، فالشعراء  اإلنسانية التي تتمازج بداخلها كل ا
حاولوا جاهدين أن يسيروا على هذا الخط الشعري والمنهج الفني بواسطة 

 :أهمها مجموعة من التقنيات
طول النصوص الشعرية الذي تجنح إلى التقريرية الوصية في أحيان  -

 .كثيرة
النزعة الرومانسية الصارخة البارزة في مقاطع كثيرة من خطابه األشعري  -

تنوع معمار القصيدة عنى مستوى الشكل، مما أودع فيها دالالت شعرية 
متنوعة كانت ترفع من قيمة بنائها الفني، لما تضمنته هذه الطريقة من 
ومضات فنية عالية المستوى وربما هذه التضمينات كانت متأثرة على 

عيدد الشكل الفنى بحياة الشاعر المتغيرة غير المستقرة، فانعكس ذلك ص
على تصويره الفنى، إذر لم يكن الشاعر باحثا عن المجهول، بقدر ما 
كان مراعيا للصقل، والترتيب، والصنعة، والمحافظة على النظام، والميل 
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 . 1 الكليات العامة، التي يشترك فى فهمها الناس جميعا إلى تصوير
 

األنا "االجتماعيين واألنثربولوجيين مسالة  2و بهذا الخصوص يناقش بعض الباحثين     
ة ية وثقافيط االجتماعية التي تحكمها روابط جغرافبم والعادات والروايالذي تشكله الق" الشعبي

 .ميةية وتنظينفس
والتمحيص،  إن تفاعل هذه العوامل يؤدي الى تشكيل ظواهر اجتماعية تستحق الدراسة

ومن " األنا الشعبي"ماشى وية يحاولون التعبير عنها بأسلوب يتوهنا نجد مؤلفي األغنية الشعب
ثم يمكننا الحديث عن صدق العاطفة وبساطتها، نظرا لطبيعة األلفاظ المستخدمة وغلبة الطابع 

 .الشعبي الموسيقى عليها
شعبية وواقعه وظهور متغيرات غير أنه مع هذه الزيادة التفاعلية بين مؤلف األغنية ال

ترتبط بالتحوالت االجتماعية، وما ترتب عنها من اختالل في النظم االجتماعية، أصبحت 
الصورة التقليدية لألغنية الشعبية ال تتالءم وظروف العصر، كما ال تتالءم مع الخصائص 

 .الحضرية كطريقة في الحياة
مراكز القوة  من األغنية الشعبية يخدمولقد قادت هذه الوضعية الجديدة إلى ظهور نمط 

التفاعالت االجتماعية  ويخدم جهات معينة طلبا للعيش والرزق ولهذا السبب توصف
لسطحية أحيانا والعمق أحيا نا أخرى  با واالرتباطات الي تبرزها األغنية الشعبية في وقتنا الراهن

 .لتملق أحيا نا أخرى  وبا نا، بصدق العاطفة أحيا 
في هذه الدراسة نالحظ بعض اإلختالف بين أيدينا وع إلى األغاني التي و بالرج

 .والتباين في مدى االرتباط والتغيير عن الظاهرة
                                                           

قيم والحديث، دار النهضة العربية، دمحم زكي العشماوي، قضايا النقد األدبي بين ال – 1
 .22م، ص  3878بيروت، لبنان، د ط، 

خرون، دراسات في آالجوهري، أحمد مرسي، نبيلة إبراهيم، و  دمحم يد،ز أحمد أبو : منهم- 2
 .1972 الفلكلور، دارالثقافة للطباعة والنشر، القاهرة،
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شوقه  نجد أن تلقائية وبساطة في تعبير المؤلف عن "َدْمـِعـي سكيب"   ففي أغنية
لزيارة قبر النبي و محاولت إستظهار مشاعره الطيبة السامية أمام هذا الموقف 

 بحثا  من العوامل   وربطها بعدد الرهيب ، مظهرا حبه و عشقه لشخص النبي ملسو هيلع هللا ىلص ،  
 . التناغم بين األلفاظ  عن 
بهامها كما فعظمة الشعر ال تكمن في غرابة األلفاظ وال في عمق المعاني و     ا 

إن هذا الكالم العادي البسيط استطاع أن ": "عبد المالك مرتاض"يرى الدكتور 
يكون شعرا عظيما، ألن األمر ال يكمن في غرابة األلفاظ وال في عمق المعاني 
في الشعر، قدر ما يقوم في هذا النسيج الذي نطلق عليه نحن الخطاب 

مرتبطة بالمجتمع الذي تربى بين فالل غة في األغاني  الدينية . 1"الشعري 
 .أحضانه

المؤلف  إن الجمع بين شتات من األلفاظ يدفع الكثير من النقاد إلى وصف عاطفة
نالحظ أن عاطفة صاحبها متأججة " هاض الوحش عليا :" ي قصيدةفأما " بالضعف"

يفصح عن شوقه المتأجج لزيارة قبر النبي متجاهال طول الطريق و وصادقة، فهو 
من خلفية مرجعية  فهو هنا ينطلق. ه فهي في نظره هينة من أجل الحبيبمتاعب

 .لتصوير الحاضر الذي تميزه عالقة الالتكافؤ بين المستَغل والمستِغل
و في هذا السياق، أكدت التحليالت الكمية والكيفية لألغاني المشار إليها سابقا أن 

يعبرون بصدق عن قضية  العشق و الحب  ،ارتباطها بالقضية الدينية جدل أصحاب األغاني
و التعلق و تقديس الرسول الكريم صلى هللا عليه و سلم  الذي يعتبر المثل األعلى في 

هذه  بهم أمام هللا سبحانه تعالى ،ومنو التوسل اإلخالص ، كدا األولياء الصالحين للتدرع 
 :األغاني المدروسة أذكر

 دمعي سكيب  —
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 هاض الوحش عليا —
 واه حبي من نه —
 ...طب للقلب دواه —

، الفرح، الحزن، الواقع، بكل أبعاده الندم هذا وتعكس األغاني الشعبية التي عبرت عن 
 .وتضاريسه ومن ثم فهي صادقة ومعبرة في آن واحد

أصبح  أما التطورات التي حدثت في حياتنا االجتماعية وما آلت إليه عملية التحضر،
 .العقلية الحضرية والدقة والتوقيت والعد والحساب مؤلفوا األغنية الشعبية يتحدثون عن

 وبناء على ما تقدم يتضح أن العاطفة ترتبط بمجموعة من المؤشرات النفسية
 .واالجتماعية والثقافية واالقتصادية والسياسية

مختلف  و هذه العوامل ترتبط بطبيعة الحال بمكونات البناء االجتماعي الذي يشكل
 .الخ...المتعايشة ، الطبقات اإلجتماعية ، القيم و النظم أساليب  اإلنتاج  

اه النتائج التي حصلنا عليها في هذه الدراسة أن درجة قرئ من اتجيمكن أن نست
 .التماسك والتضامن الداخلي توثر على طبيعة العاطفة تميل في هذه الحالة إلى الصدق

سم بالالتجانس، الطابع جزؤ الحياة الحضرية التي تتفي حين تتجزأ العاطفة مع ت
الثانوي للعالقات االجتماعية، السامح االجتماعي سيطرة الضبط الرسمي والثانوي، الروابط 

 .الطوعية الفردية
و يتمخض ذلك كله عن نوع من تفتيت الحياة االجتماعية وتميزها بالطابع الفردي 

وتقف الروابط والمنظمات حيث يقف األفراد بمالهم من وعي ذاتي بالتمييز والتفرد في جانب، 
 .الطرفين  الكبرى في المدينة في جانب آخر وال وسط

       عتبار، فة في األغاني الشعبية تأخذ هذه المتغيرات بعين اإلو عليه فإن دراسة العاط 
  .الديني  اقها االجتماعي التاريخيية عن سيدون عزل أية أغن

 

 :األغنية الشعبية و خصائصها الفنية 
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تؤكد الشواهد الواقعية و النظريات السابقة أن األغنية الشعبية ترتبط         

بالجدور التاريخية للمجتمع و تحوالته المختلفة، كما تبرز خصوصيات ثقافية و 

جهوية ، تعبر في نفس الوقت عن الشخصية النفسية و اإلجتماعية لسكان 

يم إجتماعي معين ينطوي المجتمعات المحليو بإعتبارها وحدات مكانية ذات تنظ

 .على الروابط و عالقات مشتركة بين أفرادها 

تعتبر اللّغة الوسيلة التي يعبر بها الشاعر عن خوالجه فهي مجموعة من  إذ     

األصوات يتصل بها مع الغير إال أن الدارس لألدب الشعبي يجد اللّغة تحمل 

واللهجة هي العالقة بين  فالعالقة بين اللّغة"معنى اللهجة المحلية لكل جهة، 

"العام والخاص
1
. 

وهذا يشير الى التنوع و الثراء الثقافي و اللغوي و اليتوقف أنصار هذا      

اإلتجاه عند هذا الحد ، بل يربطون بين عناصر و مكونات األغنية الشعبية 

 .بمستوى التحضر و التقدم و الطبيعة و البيئة 

وأسلوبية عديدة  الجزائري جماليات لغويةاألغنية الشعبية تضمن وت      

المميز ، لذلك يستمد هذا المقال  اوآدائه اوملفوظاته اتختبىء وراء بنيته

شرعيته في كشف هذه اآلليات اللغوية واألسلوبية التي إستطاع الشاعر الشعبي 

أن يرسل خطابه ويحسس المتلقي بموضوعاته الوجدانية ، وعمق تجربته 

مشاعره   وذلك بتوظيف التقنيات البالغية نحو الصور  الشعرية ، وحقيقة

 .البيانية واالسلوبية مثل التناص ، والتكرار، وغيرها

 كما اعتمد الشعراء على تقنيات وآليات فنية وبالغية كثيرة لتجسيد هذه         

المعادلة وتوضيحها للمتلقى، مما اكسب نصوصهم الشعرية قوة لغوية، ومتانة 
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طعة النظير، تظهر بجالء من خالل تعابيرهم المختلفة والمتجددة في أسلوبية منق

كل قصيدة، بواسطة  ألفاظهم الشعرية الموحية ومجازاتهم، التي تعقد الصلة بين 

األشياء في حذر ودقة، وليعرف أنهما وسيلتان لالبانة عن جوهر المعاني، ال 

بهم إلى خلل في لضرب نطاق من الضباب الحالك القاتم فان ذلك قد ينتهي 

أبانته عن األسرار والخفايا التي ال نهاية لها في النفس والطبيعة والتي تكمن 

هم حقا يستعينون فيها منتظرة الشاعر البارع ليكشف عنها الستار بكلماته، و

لفاظهم الموجزة ومجازاتهم وأشعارهم ولكن شرط أن ال أعلى هذا الكشف ب

متأللئة من األلفاظ أو شاعراء رمزيين يتحولوا إلى شاعراء لفظيين عقودا 

مبهمين، يقفزون بنا في سحب المجازات واالستعارات من مجهول إلى مجهول 

نفهم شيئا  حتى ال نكاد
1
.

   

وأثناء دراستنا لألغنية الشعبية ذات الطابع الديني تستوقفنا هذه الظاهرة   

 .حيث نجد القصيدة تحمل من الخصوصيات ما يجعلها منفردة

بحكم طبيعة المواضيع التي عالجوها           الشعبية فشعراء هذه األغنية  

والحكم المستبد والظلم ، التي عانوها انعكس ذلك على لغتهم فجاءت بسيطة 

 .محاكية لكل طبقات المجتمع بغية تبليغ رسالتها

من هذا المنطلق تؤكد الشواهد الواقية و التاريخية أن األغنية الشعبية الدينية     

و هذا راجع الى تنوع مكونات و تتنوع و تتباين رغم ما بين بعضها من تشابه ،

روابط منطقة بأخرى ، فضال عن درجة التحضر التي يربطها الباحثون بنسق 

  .و مستوى فكري معين 

  :اللغة -1
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اهرة إجتماعية تنشأ غيرها من الظواهر اإلجتماعية فتخلقها في اللغة ظ    
   .صور تلقائية طبيعية ، و تنبعث عن الحياة الجمعية وما تقتضيه من شؤون 

يمكن معرفة  الشعبية مميزة وبسيطة، الل غة في األغنيةو هذا ما يجعل      
وتحديد المنطقة من خاللها، والشيء نفسه في األدب الشعبي عامة، حيث يرى 

إن األدب الشعبي يمتاز بلغة معينة من الصعب وصفها أو : "محمود ذهبي
تحليلها ولكنها على وجه القطع ليست عامية وعلى أساس الترجيح فصحى 

 .1 ..."راعت السهولة في إنشائها
الموضوع التي تفرض علينا االلتزام باألغنية الدينية فإننا وبحكم طبيعة       

نجد جل هاته األغاني قريبة من الرسمية لكنها تفتقر إلى الضوابط النحوية 
والصرفية كما أن النطق له دور في هذا المجال خاصة وأن ميزة الشعر الشعبي 

إلى هذه أن مفرداته تبتدأ بساكن وتنتهي به أيضا، وعلى سبيل المثال ننظر 
 2"نار الهوى "األغنية 

ْْ       ِفـْي قـَـلِْبـْي وْدُمـُوِعــْي ِســـــــيَّــــَاحْ   نــَـَاْر ِالْـــــهْـــــُوى ِلــــهــْـِبــْت لْـــهــِــْيــــ

ِّــــمْ  ْْ       َسل ـــــْه يَـــــَا َشـــْمـــــْس ِالــْـْمــِغــــْيـــــ َـّ  ْعـــلَـــى ِســــْيـــــْد ِالـــْـْمــــاَلْح  ِلل

ِّــــْم ْعــلَــى َزْهـــــُو ِالــْـْعـــقُ  ــــْه يـــَـَا َشــــْمــــْس ِالـــْـَعــــــِشــــــــْي        َســـــل َـّ  ـُولْ ِلل

 ْعــــلَــى ِالـــْـْفـَرَاْق بــَـْعـــْد ِالْــُوُصـــُولْ        ُو ُقــــــــْل لـــُـُه َمــــَا ِطــــْقــــْت ِشــــــــيْ 

 لْ ِســـــّرِْي لُــــــْه َمَا ِيـــْخــــَفـــــى ِشــــْي        َكـــــَاِثــــْمــــُتــــْه ْعـــلَــى ِالْـــــْعــــُدوُ 
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ْْ        ِكــــْيــــْف َآْخــــِفــــْيــــْه ِســّرِْي بَـــــَاحْ ِالــْـْدَمــــْع ِمـــْن َعــــْيـــِنــــْي ْســــِكــــْيــ  ـــ

ْْ         َســــلــِّْم ْعــــلَــــى ِســـــْيــــْد ِالــْـ ــــــْه يـــَـَا َشـــْمــــْس ِالـــْـْمــــِغـــــْيــــــ َـّ  ْمـــاَلحْ ِلل

كنها تفتقر إلى الضوابط فالكلمات المشكلة لهذه المقطوعة جلها رسمية ل    
والشاعر إذ   1"فهي ليست فصحى تماما وليست عامية نهائيا"النحوية ليس إال 

تقوم بدور "يختارها لتكون جسر تواصل بينه وبين المتلقي، فاأللفاظ المستعملة 
إظهار القصيدة إلى الوجود، أي أن القصيدة بما تحوي ال يمكن أن تظهر لنا 

ساس إيجاد عالقات لغوية غير مألوفة، وهذا قد يعني إال في شكل فني وعلى أ
 2"أن كل قصيدة لها بناؤها  اللغوي الخاص بها

وهذا ما نلمسه في األغاني الدينية فالغرض يفرض على الشعر لغة تناسب     
المقام فإذا كان في مجال الهجاء فإنه يختار ما يؤثر في نفسية المهجو فرغم 

 :3مها في قالب فني مالئمبساطة األلفاظ غير أنه يقد
 ْ  ِخــــْيــــَفــــَاْن ِجــــــْيــــْت ِعــنـْـَدْك قــَـَاِصـْد       ِالْـــــُحــــــْرْم يَــــــَا ْرُســـــــُوْل اَّللَّ

ْْ ِالَْشَفــــَاَعـــ  ْة ِاإَل ْمــــَجدْ ِخــــْيــــَفــــَاْن ِجــــــْيــــْت ِعــنـْـَدْك قــَـَاِصـْد       ََيَ َصَاِحـــ

 ْ  ُخُوِفــــْي بْـــزِلــْـتـــْي ِنــــْتـــــَمــــــْرَمــــــْد       يُـــــُوْم ِالْــــُوُقــــُوْف ِعــــــنْــــْد ِاَّللَّ

ــــْد        َعــــَاْر ِالـــْـْغــــــالَ   ْم ْعـــلـــَى ُمــــْوإَلهْ َعـــــَاِرْي ْعــــِلـــــْيـــــْك يـــَـَا ُمــــَحــــمَّ
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ِّـــــــــــُوَاْء وِالْـــَخــــاَ  ْْ ِالْل  ِتــــمْ َعــــــَاِرْي ْعــــلــــِْيــــْك يَـــــَا بــَـَا ِالَْقَاِســــْم       َصَاِح

"بدر الدجا عّساس: "ومن أغنية  
1 

 بَـــــــــــــْدْر ِالْـــــــــــــــُبـــــــــــُدُورْ       ُحــــــــبّـــــــــِْي َمــــْن نَــــــهْــــــَوَاْه    

ـُـــــــْل نُــــــــــــــــــــــُورْ   ســُـْبــــــَحــــــــــَاْن َمـــــْن َعـــــالَّْه          فَــــــَاْق كـ

 ــــــــــــُو ِالْـــــــــــُصـــــــــُدُورْ َعـــــُزْه ِالْْكرِيْـــــــْم وَاْعـــــَطــــــَاْه          َزْهــــ

ْْ ِالْـــــــــــــَفــــــــــــاَلحْ  ـــــــاْس         ُقـــــْطـــــ ـــــْه ْزَهـــــــــــَاْت ِالـــْـنَـّ  َمـــنُـّ

 لْــــــــــــــْمــــــــــــاَلحْ ِيـــْحـــــََل ِالــْـُعـــــُوْد وِالــْـَكـــــَاْس         ِبــــــــــْيـــــْن اِ 

فاللّغة كانت وما تزال منطلق القصيدة الشعرية بل الهيكل العاكس لتجربة "

"الشاعر في مختلف المواقف
2
. 

كما أن اإلتجاه الديني  في األغنية الشعبية حركت جوانح الشاعروتجعله   

فاللّغة "لفاظ يتصور تلك األماكن فعيبر عن وجدانه ويختار ما يالئمه من األ

هي التعبير المنسق الجميل المناسب للشعور المنبثق عن تجربة ...الشعرية 

شعورية معينة بل هو التعبير المستنفذ للطاقات الوجدانية في نسيج محكم يشكل 

"وحدة تعبيرية متالئمة أجراسا وظالال وصورا وإيقاعات
3
. 

                                                           

 .للشيخ رضوان بن صاري رحمه هللا " بدر الدجا"أغنية  – 1
 .113ص. وطنية في الشعر الشعبيبعض النماذج ال: العربي دحو. د – 2
المؤسسة الوطنية . البعد الفني والفكري عند الشاعر مصطفى العماري : يحياوي الطاهر – 3

 .44، صم1983. الجزائر. للكتاب
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التي تبين مدى حبه فطبيعة الموضوع دفعت بالشاعر إلى اختيار اللّغة   

فالشاعر . وعشقه للرسول  من جهة وتؤثر في نفسية المتلقي من جهة ثانية

 :عرف كيف يصف محبوبه وصفا جسديا ، ثم أخذ يناجيه ويتوسل به 

َاِلْف  ْْ وِالْسَّ  َمْحـــُبـــــُوبــــِي ْكـــَحــــــْل ِالــْـِعــــْيـــــْن        وِالـْـْشـِفـْر وِالَْحَاِج

ـْــــــــْن        ِيــْسَحـْر ِالَْعَاِشْق بـْـِِسْ ْمـَخـــَاِلـــْف   َحْسنُــــــْه َمْكـُمــــــُوْل ِالْــــــّزِي

يْــــــــــْن        ِالْــــَوْرْد فََاتَــْح لُــُونـــُـْه ْمــَخـــَاِلــــ  ْف ِديْـــــَمــــــَا فُـــــُوْق ِالْــــَخـــّدِ

ـــ َـّ  ـييَـا الـــُغـوِتـي  بـــَـاَْلْ تـــَـنْــــَســــاِنــ   ــْه      ــــــــيَـــــا ِاَمــــــاْم َاْهــــــْل الــــل
1
 

ــيْ  نّــ                                              تِــْعــُفــُو ْعــِلــــيَّــــَا                                                                                             يـَـَا َالـلَّـــْه ِنـْطـلـــْـَبــْك  -يـَـَا َالْــَوْحــَدَاِنـــيْ  -لـيـــْك ِنـــشـِكــــْي ِبـــَاْمـــِرْي ِلَ

ـَا فـــَـَاْت ِفـْي ْزَمـــَاِنــــــْي    ِلــْيـْك  ــــْل بــَـَاْحـَمــــْد بُـــــُواِرْرِقــــيَّــــاَ إَلتْـَحـَاِفــْيـِنــْي َعــمَّ  ِنـــْتـــَوسَّ

ــــَا             يـََا َاَّللَّ ْطلـَـْبــــتــَـْك ِتـــْعـــُفـــــوُا ْعــِلــــيَـّ
 

                              

ـــــْه َآنَـــــَا َعــــْبـــــــَدْك       وِالْ  َـّ                           ـــَعــــُفــــُو ِمــــنَّــــْك ِنـــْرَجــــآ هْ يـــَـا َالـــل

ــْل لَـــــْك       وِالـــْـْكــــتـــَـَاْب وَمــْن ِيــــْقـــَرَاه                      يــَـَا ِلـــنـْـِبـــْي ِنــــْتـــَوسَّ

ـيَـــــا ِاَمــــــاْم َاهْ  َـّ  ـيــــْه    يَـا الـُغوِتـي  بـــَـاَْلْ تـــَـنْــــَساِنـــــــْل الــــل
2
 
 

ينتقي الكلمات التي يرسم من خاللها الحالة النفسية لحظة اإلبداع  فالشاعر  
مستوى الل غة الموحد الذي ال نجد فيه الصنعة والتكلف بل نالحظ "كما يظهر 

ينمو بنمو الموضوع ويتعمق بغوص . خطا بيانيا صاعدا في كل القصائد
                                                           

 327عمار الزاهي ،أغنية ليك نشتكي ، ابن مسايب ص – 1
 .نصر الدين شاولي ، نفس األغنية – 2
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" قضية أكثر الشاعر في
1
من  فهذه األلفاظ تثير متعة جمالية يستحضر . 

يجب أن يكون اتصالها بالكلمات األخرى ومن هنا  ،ي  خاللها الشاعر ماضي ولِ 
. 2"اتصاال إيقاعيا بحيث يؤدي هذا التلوين اإليقاعي إلى الغاية المطلوبة

فالشاعر يرتجل القصيدة بصفة عفوية فتنساب له الل غة فتظهر كأنها مرصوفة 
 .أمامه
والواقع اللغوي يعرف في األدب الشعبي بتعدد المستويات اللغوية ، فال    

تقتصرعلى تلك الثنائية المتمثلة في الفصحى و اللهجات فقط، بل هناك 
مستويات اخرى عرفتها عدة بيئات ، منها عامية المدن ، ومنها المستويات 

 .اللغوية لألغاني الشعبية 

 : تخدمةاألغنية الشعبية و األلفاظ المس -2

إعادتها ، يمكن  النصوص الغنائية فاأللفاظ و الكلمات التي استخدمت في    
الى العربية الفصحى ، ألن دراسة األغنية الشعبية تقوم على عدة أسس متكاملة 
، و ألنها اللغة األولى للجنس البشري حسب ما يرى المفكر األلماني هاردر 

سة البنية اللغوية لألغنية الشعبية ،فهي إبتكار فردي و تقبل جماعي ، و درا
 .جانب مهم من جوانب بحثها 

و على سبيل المثال ننظر في هذه األبيات لنرى مدى صلة العربية الفصحى    
 :باللهجة العامية 

استعمال حرف الهمزة لتفرده بمميزات صوتية خاصة فالهمزة صوت    -1  
وهي محققة . بالمجهور وال بالمهموس وهي أكثر األصوات الساكنة شدةليس 

                                                           

 .351ص. لجمالية في النقد العربياألسس ا: عز الدين اسماعيل. د – 1
 .51ص. 1968، سنة 2ط. األسس الجمالية في النقد العربي: عز الدين اسماعيل– 2
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من أشق العمليات الصوتية ألن مخرجها فتحة المزمار التي تنطبق بها ثم تنفتح 
 .فجأة فيسمع ذلك الصوت االنفجاري الذي نسميه بالهمزة المحققة

األصوات  فالشدة التي يحققها هذا الصوت جعلت الشاعر ُيثبُته دون سواه من   
 :في مواطن عدة ليست أصلية ومن بعض تلك الحاالت نذكر

التي تصير ( على)زيادتها في أول بعض حروف الجر مثل قوله  - أ

 (:أعلى)

ْه  ْي لـ  ا  يِـــْخــف ى ِشــــْي     ك ــا ثِــــْمــتـ ِســـــّرِ لْ  ْعـــلَــىْه م  اِْلـــــْعــــد و 
1 

 :مثلحذفها من األسماء الممدودة  - ب

وْر      بِـــْيــــْن  ْسر  ــْح م  ا ِهــْي وا ْصــبـ  ــا ْت ز  ــورْ  َمـــآبـ  ــاْزه وْقـص  وْمــنـ 
2 

بحذف الهمزة من آخر الكلمة وذلك ( الما)قال ( الماء)فعوضا من قوله 

:                   للضرورة الشعرية، تحذف أيضا من بعض األفعال مثل

ــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــاْن اَلْوِلـــــــيـــــــآ   يَـــــا ُســـلْـــــطَ 
3
                

 (.األوليا)قوله ( األولياء)في عوض قوله 

                                                    :قلبها أحيانا إلى ياء -ج

 ْغـنَـايــَـم ِبـــــيـْن الـْصــُفــوْف تْــزِيـدْ ـــــــ    ــــــــــــــــــــــــــــــــــ
4

                  

إلى صوت مهموس مرقق " الهمزة"كان القلب هنا من الصوت المجهور 

                                                           

 323رضوان بن صاري  ، أغنية  نار الهوى ، ابن مسايب ص – 1
 311مديح يا الورشان ، نفسه ص – 2
 371، ابن مسايب ص"هاج غرامك "رضوان بن صاري  ، أغنية ، – 3
 21أغنية دمعي سكيب  ، ديوان ابن تريكي ، ص:الكريم دالي عبد  – 4
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جنوحا إلى السهولة والتخفيف، فقد قلبت الهمزة في ( الياء)

.                                                                      (غنايم)في"ياء"إلى(غنائم)

 : قبل الياء في أول المضارع كقوله –د 

1َبــــاْنــــَشــــــاِدي ْمـــَولَّـــــــعْ اَلِنــــــــي َلــــِبـــــيــــــــــــــْب        َوا     
                               

قبل الياء في أول الفعل ( الهمزة المخففة)جاءت في هذا المثال همزة الوصل 

وذلك جنوحا إلى السهولة والتخفيف ( مولع)بدال من ( امولع)المضارع فجاء 

             .                                                    في تولي الحركات

        :ين الميم كما في المثالالظرفية مع تسك( مع)زيادتها في أول  -ه

َســاِكــــِنـــــيـــَن ْالــِخـــــيَــــــــامْ  اْمــعَ ِذْكـــــــــَر ْالــِخـــــيَــــــــــــــاْم         
2

 

:                وينطق بها مضمومة وذلك في قوله" الواو"إثباتها قبل حرف  -و

َصـبَــــابــَـِتــــي َوَوْجــــِدي َواْذُكـــرْ   ِد ــى َعـــْرَب نَــْجــــَسلَّــــْم َعـلَ 
3
              

هذا عن أهم الحاالت التي حقق فيها الشاعر حرف الهمزة، ويرى الدكتور 

أن هذا الصوت في اللهجات الجزائرية تحكمه ثالث ": عبد المالك مرتاض"

تحذف وإما أن  إما أن: أمر الهمزة عندهم بين ثالث: حاالت لخصها فيما يلي

                                             4".تسهل وإما أن تنطق همزة وصل

استبدل حرف الذال " الذي"للداللة على االسم الموصول ( اللي)كما نجد لفظة 
                                                           

 21نفس األغنية ،ص  – 1
 331أغنية ابوعالم عبد القادر ، ديوان ابن مسايب ،ص– 2
 .أغنية دمعي سكيب  – 3
الشركة الوطنية للنشر " العامية الجزائرية وصلتها بالفصحى: عبد المالك مرتاض. د – 4

 .11، ص1981والتوزيع، الجزائر، 
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مرتاضى في " عبد المالك"بحرف الالم، وهي خاصية أيضا رصدها الدكتور 

إن االسم الموصول ال يوجد : "ضبط القواعد التي تحكم اللهجة الجزائرية فيقول

في لهجاتهم البتة، وهم يستعملون للداللة عليه لفظا واحدا في كافة األحوال وهو 

" اللي"
1

 :كما جاء فيما يلي  

 2َيـــا َغــــْوْث الـــلِ ــي َمـــْلــــُهـــوْف  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــ     ـــــــــــــــــ

يــــْن الــَبــاِهي الَمْوُصوْف          ِســـيــــِدي َســْعــد اللِ ـي َشــاُفــــوه  3ُحْسنَّـــه الـــزِ 

ْوهْ     اْهــَل َمـْنـــَداْس َواْهـــْل وْنـْشـــِريــــْس      4واْشــَلـــْف َوْجـِمــيـْع الـلِ ـي َحدُّ

 :مكان حرف الهاء، مثل" الواو"استخدام  -1

                     5 واين حالو كيفاش يكون                      من عرف مقدارو
 6ياهلل كمل يا رحمان                           قودني لكوثارو

( مقداره" )الهاء"محل حرف " الواو"حرف  حل(كوثارو)و( مقدارو)ففي كلمة 
 (.كوثاره)و

ناتج دائما عن إشباع الضمة في أغلب " الهاء"مكان " الواو"إن استخدام 
 .الحاالت ليتمكن الفنان من مد الصوت

                                                           

 .33نفسه ص– 1
 .أغنية دمعي سكيب  رضوان بن صاري ،  – 2
 .أغنية يا أهل هللا  – 3
 .أغنية يا أهل هللا  – 4
 .نفسه ، أغنية هاض عني وحش المحبوب – 5
 .نفسه ، أغنية هاض عني وحش المحبوب – 6
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في بعض المواطن التي ليست أصلية فيها، وهي " الياء"زيادة حرف  -5

" بضواه"للضمة ومن ذلك  التي تشبع الكسرة في الغالب كما هو الشأن بالنسبة

  :مثل" بضياه"التي تصير بعد إشباع الكسرة 

 1اَلحْ  بِــــــــــْضــــــيَــــــــــاَهْ  أَبْـــــيَــــــْض ِمــــْن قُــــْرطَـــــَاْس          

 
إلى إشباع الكسرة قصد التخفيف من ثقل الحركات المتتابعة على  والجنوح

توالت فيها الفتحة مرتين وذلك ثقيل على الشاعر فمال " لك"صورة واحدة ف 

وقد الحظ . بكسر الالم، وأشبع الكسرة بالياء فتحقق عنده صوت مد طويل

لمة القدماء أنفسهم في بعض المواطن النفور من الحركات المتتالية في الك

الواحدة من صنف واحد ألنها تؤدي إلى الرتابة والثقل في النطق بها لذلك 

أسكنوا حروفا ليست ساكنة أصال
2
.                                 

فينتقل من الهمزة الحرف الشديد إلى النون الحرف المائع المجهور فصوت  - 3

صوت من األصوات التي  النون إضافة إلى تعبيره عن الضمير الجمعي ،فهو

هي عبارة عن ّصدى ورنين يحدث في الخياشيم بإزالة "و تحدث عنـــه،

االعتراض العضوي ،فانفتاح الفتحة الخلفية لتجويف الفم بانخفاض اللهاة 

فيضاف الصدى الخيشومي لالهتزاز العضوي األصلي داخل تجويف الفم 

" -عند النطق بها نونا –والشفتين 
3 

 اشفى)   أي ( نبرا)مة فاستعمل كل  

 (. مرضي من واستريح

                                                           

 .أغنية بدر الدجا   – 1
 .19ص. 1961القاهرة ، 3ط. األصوات العربية، دار النهظة: إبراهيم أنيس – 2
 .18،ص  2331،دار القصبة للنشر2،طمبادئ في اللسانيات: يخولة طالب إبراهيم – 3
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ه َمــــــا اْقــــــَوانــــــِ   ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ نــَـْبــَرا 1بْــيــَـدُّ
                                                                                                                                                    

 :ونجده في ( إني ) بدل كلمة ( راني) فاستخدام كلمة 

 2فــَـاِنـــي وَعـــْقـــِلـي َطـايَــْر    ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ َرانـــِي

3ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ    َراِنــــــيَمـــا ْمــــلــَـْكــــْت ْصــــَبــــْر 
 

ْْ َراِنـــــي ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ   والــــيَــــْوم  4ِللّــــــه تَـــــايَـــــ
 

فحدفوا الهمزة بكثرة " إنني"آت من " راني " و الصواب هنا هو أن قولهم 

 .اإلستعمال ، و لميولهم الشديد الى حذف الحروف المهموزة

كلمة  لذكر وجهة نظر الدكتور عبد المالك مرتاض في أص يمكن لما   

و حجته في ذلك" أراني"والى "أرى أني " الذي يرجعها الى " راني"
5

 : 

 العربية أن الرجل يقول  طبيعة اإلستعمال ، فإن من الثابت في األساليب
حين يوقن بوقوع آخر ، أو يدرك وشوك حادث مؤكد "أرني"أو "أرى أني :"

 ".أراني ميتا:"التحقيق ، كان يقول قائلهم حين يشعر بحلول منيته 
طبيعة النحت العربي عندالعوام ، و حتى لدى األعراب قديما ، و هذا يتمثل 

                                                                                                                    "أرى أني:"رأينا ألدنى سببفي أنهم يحدفون الهمزة من كالمهم ، كما 

                                                           

 .391أغنية يا اهل هللا ، ديوان ابن مسايب ،  – 1
 .378مديح  ابوعالم عبد القادر ، ديوان ابن مسايب ،ص  – 2
 378نفسه ، ص – 3
 378نفسه ،ص – 4
للطباعة ، بغداد ، ، دار الحيرة 33، السنة 2و3لشعبي ، عبد المالك مرتاض ، التراث ا -5

 .28،ص3878عام 
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فإن " راني"حدف همزتها و أبقى على الحروف األخرى كما هي فصارت 
فإن المحدوف  وهو أصبح األحتمالين لدى"أراني"إفترضنا بأنه آت من عبارة 

 .يكون همزة واحدة ، وهو همزة المضارعة 
 :ونجده في( إنها ) بدل كلمة ( راها) واستخدام كلمة 

 ْْ 1ِاْقــــــــــــَدَاْت      ِمْن ِتــــْفــــَكــــَاُر ِاَمــــَاْم ِالــْـْبــــنَــــــــَاْت  َرَاَهاَ نَــــــَاُرْه ِِفْ ِالْقَلْ
 

ــــــةْ َرَاَهـــَا  ِنـــهْــــــَوَاَهـــــاَ َمـــْن  ْمــــَشــــَاْت       إَلِكــــْن بْـــــــــــــاَلِســــــــــــــيَـّ
2
 

خلو نصوص األغاني الدينية من الكلمات الدخيلةة أو الغريبةة ،فكةل كلماتةه ذات 

 .أصول عربية جاءت في قالب عامي

يةوحي فةي كثيةر مةن األحيةان أن األغنيةة إن التقارب فةي األلفةاظ المسةتخدمة    

ريةف الشعبية ماهي إال مجموعة من الكلمات العربية التةي خضةعت لةبعض التح

سةتخدام ألفةاظ عربيةة فصةيحة  ذات اإلرتبةاط و و التشويه ، ومن ناحية أخرى إ

  .لتطور البنية اإلجتماعية الجزائرية اإلمتداد التاريخي 

ونصةوص األغنيةةة الشةعبية الجزائريةةة ذات الطةةابع الةديني لةةم تأخةذ مةةن لغةةة     

 .الحياة اليومية فقط بل أخذت من لغة المعاجم ولغة الشعراء السابقين 

  كانت تلك أغلب خصائص اللغة الشعرية في أغاني ابن مسايب وابن تركي      

صةوات ومنهةا مةا المنداسي  غيرهم ،فمنها ما كان على مستوى الحةروف واألو

كةةان علةةى مسةةتوى الخةةرق للقواعةةد النحويةةة والصةةرفية ،ومنهةةا مةةا كةةان علةةى 

 .مستوى الرسمي 

                                                           

 " .هاض الوحش علي"عمار الزاهي ،أغنية  – 1
 .نفسها – 2
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يرتبط اإلخالل بقواعد اللغة بطبيعة األلفاظ المستخدمة و التي تخضع لنطق     

و شكل يجعلها تبدوا مختلفة عن األلفاظ العربية ، لكن إعادة إدراجها في النسق 

 .األلفاظ أن تأخد مكانتها ضمن األلفاظ العربية  اللغوي يسمح لهذه

و يبدوا أن هناك بعض الصعوبات تواجه هذه العملية خاصة إذا أخدنا بعين    

 . اإلعتبار الوزن و ارتباط األلفاظ المستخدمة لفترة زمنية و شريحة إجتماعية 

 :األغنية الشعبية و القواعد النحوية   -6

أن إلتزامها نسق يبعد  يجمع الدارسون للخصائص الفنية لألغنية الشعبية    

دد من األغاني عن اإللتزام بالنسق اللغوي الصحيح ،فمن خالل تصفحنا لع

الشعبية الدينية ، تبين لنا أن هذه األغاني ال يمكن إدراجها ضمن الشعر العربي 

الشعر ، وفي مقدمته عدم الفصيح نظرا لعدم استفائنا لكثير من خصائص هذا 

من خالل تتبعنا للمعجم اللغوي الخاص بالقصائد استخدام الحركات في أماكنها ،

المغناة يتبين أنه معجم بسيط في مفرداته وهو معجم مرتبط ارتباطا وثيقا بالبيئة 

األنبياء والرسل واألولياء   الجزائرية إذ ال يخلو من ذكر مقومات شخصية

 .الصالحين  

ولو طغى عليه الرسمي من األلفاظ إذ من الضروري اإللمام بكل الجوانب     

 .التي تحيط بهذه اللّغة ومعرفة البيئة التي نبتت فيها

 :إال أن هناك خصائص ميزت اللّغة الشعرية في األغاني الدينية 
نشاط ذهني العتمادها على مخيلة "إن الصورة الشعرية وبكل بساطة  

"الصة التجربة الشعرية له بصدق وشفافيةالشاعر للتعبير عن خ
1
. 

                                                           

ص  1981بيروت، لبنان  4التفسير النفسي لألدب دار العودة ط: عز الدين إسماعيل – 1
71. 
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شعبية مسيرته الحافلة باألحداث التي ال يستعرض المغني في األغنية 

وموضحا صورتها را عنها ومشخصا حالتها جعلته يتفاعل معها فينبري معب

لشاعر الجزائري ،كما  اعتمد والعميق  لبجمالية تكشف لنا عن الحس الفياض 

تتبّع لنصوص أغاني ابن مسايب وابن تريكي والمنداسي مخزونه الثقافي ،والم

وغيرهم  يجد أساليبها كما سبق الذكر في مجملها بسيطة تتوخى السهولة 

تحيل الملتقي إلى التعرف على الموضوع منذ البداية،  والبساطة المباشرة التي 

 .فال يحتاج بعدها للمتابعة والتقصي للوصول إلى المعنى أو الغاية المقصودة

حبه وتعلقه به وأظهر  ىبدللنبي ملسو هيلع هللا ىلص ، وقد أمدحه   وقدم المغني الشعبي     

واإللتفات ، وأظهر تعلقه باألماكن  ة  رائدة تستحق الدراسةتجربة صوفي

 سبحانه وتعالى وإقامة الصالة فيها ودعاء هللا المقدسة ، وجسد شوقه لزيارتها  

في أسلوب لغوي جميل ومتين عن رأيه وحسه وشعوره ،  ، وعبر  المغني

وجدير بنا أن نشير أن قصائده كانت مثال في النظم والموضوعات ، يقتدي به 

وفعالية   تنطوي بطبيعتها على شفافية" ه شعراء الملحون في الجزائر ، فلغت

وحروفه حيوية ، ولكنها صادقة وجميلة إال إذا كانت متصلة بمنشئها محتفظة 

برفاهيتها وقدرتها على التعبير في مستوى بالغي رفيع، وهي رغم عدم 

 .1 "تمسكها بالقواعد النحوية التي ال تخلوا من أوجه البالغة

       
فالخروج عن النحو، وقواعد اللغة ال يفسد البالغة، وال ينقص من وصول  

ال الدين خياري بقول أبن األثير مإلى المتلقي، حيث يستشهد األستاذ ج الفكرة

إن الجهل بالنحو ال يقدح في :" النحو في البالغة، فيقول على عدم دخل

                                                           

بالموشحات واألزجال، مجلة جمال الدين خياري، الشعر الشعبي في الجزائر وعالقته  – 1
، صفر ربيع األول 17قافة نصدر عن وزارة الثقافة، الجزائر، السنة السابعة، العدد ثال

 .92، ص 3877فبرور مارس  —3187
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والدليل على ذلك أن الشاعر . ..في الجاهل نفسه فصاحة، وبالغة، ولكنه يقدح

جرى  ال به أو ملم ينظم شعره، وغرضه منه رفع الفاعل، ونصب المفعو

اللفظ المتصففين بصفة  معنى الحسن فيمجراهما، وإنما غرضه إيراد ال

  :الفصاحة، والبالغة، ولهذا لم يكن الملحن، قادحا في حسن الكالم ألنه إذا قيل

" جاء راكبا:"ع إن لم يكن حسنا، إال أن يقالبالرف" جاء زيد راكبا"

إلى نفس الرأي ... بالنصب،لكان النحو شرطا في حسن الكالم، وليس كذلك الخ

يذهب ابن خلدون
 1 

. 

 

 :األغنية الشعبية والصور البالغية  -7

يجب اإلشارة على صعيد التجربة الفنية للشعراء ، هو تشخيصهم        

المباشر لتجربتهم الفنية، شد المتلقي لموضوعه بزرع مجموعة من المثيرات 

الفنية واللغوية واألسلوبية التي من شأنها تعميق هذه التجربة الرائدة لديهم، 

عراء، فهم ينتهجون في قصائدهم الملحونة عن أصالة حقيقية في الشا يعبر وهذ

طابعا وصفيا لحالتهم الداخلية، وما يشعرون به من جمال وحب وإخالص 

للمحبوب مهما كان نوعه، وهذا ما يغلب على عالم األدب فهو عالم الذات 

عراء  فالش اإلنسانية التي تتمازج بداخلها كل االتجاهات بعيدا عن التقسيمات،

حاولوا جاهدين أن يسيروا على هذا الخط الشعري والمنهج الفني بواسطة 

 :أهمها مجموعة من التقنيات

ية في أحيان فطول النصوص الشعرية الذي تجنح إلى التقريرية الوص -

 .كثيرة

 خطابالارزة في مقاطع كثيرة من النزعة الرومانسية الصارخة الب -

                                                           

 .92نفسه ص – 1
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مستوى الشكل، مما أودع فيها ى لعشعري تنوع معمار القصيدة ال

دالالت شعرية متنوعة كانت ترفع من قيمة بنائها الفني، لما تضمنته هذه 

التضمينات كانت  الطريقة من ومضات فنية عالية المستوى وربما هذه

الشكل الفنى بحياة الشاعر المتغيرة غير المستقرة،  متأثرة على صعيد

ن الشاعر باحثا عن المجهول، لم يك فانعكس ذلك على تصويره الفنى، إذ

بقدر ما كان مراعيا للصقل، والترتيب، والصنعة، والمحافظة على 

الكليات العامة، التي يشترك فى فهمها الناس  النظام، والميل إلى تصوير

جميعا
 1 

. 

المتميز الذي ظهر به الشعراء فى شعرهم الملحون،  إن هذا األسلوب     

الفنية، ومدى كفاءتها فى  ءوكوامنه الداخلية وتقليب بنااه نفتش فى خباي يجعلنا

مدى قدرتها على تحقيق وظيفتها  ي، وبالتاليتحقيق التواصل بينها وبين المتلق

انطلقنا من أن هاتين الناحيتين تشكالن الوظيفتين  الفكرية والجمالية، إذا

 .الرئيستين لألدب

 حث، عن الجماليات اللغويةيمكننا الب يانطالقا من هذا التصور المنهج    

 المميزة عند الشعراء ، الذي عكس حقيقة تجريتهم في أقصى واألسلوبية

درجاته، بالحديث عن نفسهم الحالمة المحبة الطيبة، وعكس كذلك جانبا مخفيا 

 .الصوفية فى أعمق تجاربها، وجمالياتها الروحية منها هو

ب الممثل فى الغزل والمديح على فكرة الح اذكرناه التيال األغانيتقوم       

في األغنية الشعبية الدينية، حيث نلمس وجود عدة بؤر داللية تضافرت  الممثل

                                                           

دمحم زكي العشماوي، قضايا النقد األدبي بين القيم والحديث، دار النهضة العربية،  – 1
 .22ص م،  3878بيروت، لبنان، د ط، 
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وتكاتفت في تشكيلهما ملخصة فى بؤر العشق والهيام، وطلب الوصال للمحبوب 

الدنيا  يز فعلى مستوى الغزل، وبؤر الحب وطمع نيل الشفاعة والغفران، والفو

، حيث تعتمد هذه البؤر الداللية على ثنائية غير مكافئة ممثلة فى  واآلخرة

الشاعر، وهو طرف ضعيف ال يملك لنفسه حيلة وال وصوال للمحبوب البعيد، 

والطرف الثاني المجسد فى شخص  ،(ص) الرسول إليه من اأو تحقيق ما يصبو

به الذي تتمنى كل المؤمنين اإلخالص فى ح ،(ص) الحبيب القوي والرسول

 .ومجازاة هللا على العمل بسنته

 كما اعتمد الشعراء على تقنيات وآليات فنية وبالغية كثيرة لتجسيد هذه         

المعادلة وتوضيحها للمتلقى، مما اكسب نصوصهم الشعرية قوة لغوية، ومتانة 

أسلوبية منقطعة النظير، تظهر بجالء من خالل تعابيرهم المختلفة والمتجددة في 

دة، بواسطة  ألفاظهم الشعرية الموحية ومجازاتهم، التي تعقد الصلة بين كل قصي

األشياء في حذر ودقة، وليعرف أنهما وسيلتان لالبانة عن جوهر المعاني، ال 

ن ذلك قد ينتهي بهم إلى خلل في إنطاق من الضباب الحالك القاتم ف لضرب

والطبيعة والتي تكمن  أبانته عن األسرار والخفايا التي ال نهاية لها في النفس

هم حقا يستعينون فيها منتظرة الشاعر البارع ليكشف عنها الستار بكلماته، و

هم ولكن شرط أن ال لفاظهم الموجزة ومجازاتهم وأشعارأعلى هذا الكشف ب

عراء رمزيين ن عقودا متأللئة من األلفاظ أو شعراء لفظيييتحولوا إلى ش

واالستعارات من مجهول إلى مجهول  مبهمين، يقفزون بنا في سحب المجازات

نفهم شيئا  حتى ال نكاد
1   .

  

مستوى القصيدة  الديوان على تمتاز الصور الشعرية بالكثافة الموظفة في      
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الواحدة، حيث اعتمدها الشعراء للتعبير عن حالته النفسية، وما اصابها من 

ويظهر ذلك من ضرر وألم من جراء الغرام والمحبة التي توطنت في نفسهم، 

خالل تجنيدهم كل من االستعارة والتشبيه والكناية للقيام بهذه المهمة التعبيرية، 

وكل مطالع لهذه الدواوين يتلمس هذه المعالم البالغية الجميلة الوضاحة، فال 

 يتطلع " من نهوى "في أغنيةهنا   .إال وقفوا عليها يغادرون كبيرة وال صغيرة

، حتى سرقةال سطة االستعارة المكنية وهو في حالةبوا لليلةصورة االمغني 

:حب األحبة وفراقهم، يقول المسروق من العمرفي يومأضح كال
 1 

وال ه ا  ا م  تْه  وق ْة ِمن  الع ْمْر         ف وَّ ْسر      ل ْيلْة م 

 غرام األحبة ألموهذه الصورة إسقاط لما يعانيه ابن مسايب من         

ذلك فهو يسعى لتصوير ما في نفسه وحالتها ، لوعشقهم، فهو شاعر حساس 

للمتلقي، وصور قمة شوقه لحبيبه، إلى درجة أن نارشوقه قد اشعلت قلبه وهي 

صورة جميلة التأليف قوية الداللة مبلغة للمعنى في لمحة إشارية إلى عشقه 

اإلنساني على وشوقه، صاغتها كفاءة االستعارة المكنية، حيث أدخل الفعل 

:بالنار التي تلتهب في القلب   ، فيقول ( ص)النار، فشبه الشوق للرسول 
 2

  

ْْ َرَاَهَا ِاْقــــــــــــَدَاْت      ِمْن ِتــــْفــــَكــــَاُر ِاَمــــَاْم ِالــْـْبــــنَـ ـــــــَاْت  نَــــــَاُرْه ِِفْ ِالْقَلْ

  َمـــاَصــرْ ـَمــْن ُســـوْس لْ  ََبْن فَْضَلْ   ـْع      ــــــــــــَشــــْعــــَشـــبْــَحــــْر َانْــــَواَرْك  

   
 

الصورة  نالحظ شحن األبيات اآلتية بجملة من األليات البالغية التي تنقلو     

 الشاعر وما  ةضمن فى طياتها رؤيا كاملة عن حال، وتتيكاملة واضحة للمتلق
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لكؤوس حركة ل يصور فرحته بلقاء حبيبه، مجسدا ف يشعر به فى نفسه، حيث

الحبيبين، والليلة مسروقة من العمر فهي غير  يالتي قبحت تدور بالخمر تسق

المستقبل، فهذه الصور صيغت على سبيل االستعارة  متكررة وغير موجودة في

 المكنية، يقول
1
: 

ْر ْبــــِاْلــْخــــمْ ْن تْــــــا  اِْلـــِكـــْيــس ــ  ــْر     ـــتِــــْلــسَّـــــا قِـــــــْي يِـــْمـــــال  ْبـــــال  ْفــا ــْر د و 

ـــْر  ــــْة ِمــْن اِْلـــْعـم  قـ  و  ــْســــر  ــــــ    ِلـــْيـــل ــــْة م  تْـــــه  ــوَّ ال ه ـــــــــــــا  فـ  ـــــــــو  ــا  م 

ـــــْة ِمـــْن  م  ـــو  ـــْقــــيـ  ـــا  ْذِكـم  ـــــــا ه ـــــــــا  ِمــْن ب ــــْكــــ        ـــْر      ـــك ــــْل م   ِرْي ه ــــيَـّ

ويوظف الشاعراء  التشبيه بكل أنواعه، لتصوير جمال حبيبهم، وتفرده       

بالبهاء والحسن، متطرقين إلى كل جمالية فى جسده، التي تعد مقياسا في 

 نخلة) الطول يتشخيص الرقبة التي هي كالنخلة ف البليغ هالجمال، فيقوم التشبي

كداللة على ( الزند كأنه سيف) ، والتشبيه المفصل فى تصوير الذراع(مفردا

:الرقة والبياض والجمال، يقول
 2

 

ْقـــَبـــــــْة ِبــــْيــــَضــــــــــَا ْمـــَجــــــْرَدَا          ِفـــْي ِاْلــَصــْحـــــَرَا َنــْخــَلــــْة ِمـــِفــــــْرَداَ     ْلـــرَّ
 ــاَ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــَا ُمــــــــُواَلَهـِمـــْن ُفــــــُوْق ِاألَْثــــَمـــــــَاْر وَاْجـــــــــَدَا          َصــــيَّــــْلــــَهـــــــــــ

 ــــــــــــــــْه ـــــــــــــــــــــِبــْمـــَقـــــَاِيـــــــْس ْعــِلــــْيـــــــــ     ِاْلـــِزْنـــــــْد ِاْشـــــَرْق ِحــــْيــــْن َمــــْدتُــــــْه           
اإلسراء  مشيدا بها وخاصة( ص)كما يحدثنا المنداسي عن معجزات النبي        

واصفا "  الكاف"فيستعمل الشاعر ( ص)كرم بها هللا تعالى حببيه دمحماوالمعراج التي 

بالبرق الخافق إذ يقول( ص)سرعة الجواد الذي إمتطاه الرسول 
3
:              

اْد ِلْلع   تْْن الْجو  ْء       أ ْمت ط ى م  ْل     ـــــال  ْصْل إِْرتْح  اْفق ا ك الب ْرْق لِلو   خ 
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خلفت الصور البيانية المودعة في األبيات  أثرا معنويا مكثفا عاد على المعنى         

العام للقصيدة الغزلية ونقلت للمتلقي الصورة المفصلة للحبيبة وجمالها الذي سلب لب 

وتقوم الكناية بوصف حالة البعاد والفراق التي يعاني منها الشاعر فى .الشاعر وعقله

:يات، حيث يقولآخر، من خالل هذه األب موقف
 1

 

ْل بَـْحرِْي َمآ ُوْرِيـْح وتْـْقلْـُقُواَ   َهَاَجـــــْت بــْـِالــْـِفــــْكـــْر َآْشـــــــُوَاِقــــْي      وتْـهَـوَّ

 ْرُقُواَ ِمـــْن ِكــــثْــْر َاْمـــُوَاُجــــْه ِاْخــــاَلِقــــــــْي      َرَاِنـْي َخَاِيـْف ِمنْـهُْم ْجَوَاْرِحـْي ِيغْ 

 َمَا ِصـــْبـــــْت نْــــــهَــــَاْر يــــــــاَلِقـــــْي       َهْل بَْعْد ِالُْفْرقَـْة نُْشُوْف َمْن ِنْعْشُقُواَ 

من خالل عرضنا لبعض الصور البيانية التى تزدحم بها المذكرة وبقوة     

للمتلقي ،وكانت  ةعتمد على آلية البيان لنقل الصورنستنتج أن الشاعر ا كبيرة،

الحب والعشق والغرام التى عاناها الشاعر، كما زادت  وسيلة إقناعية بحالة

  .خطابه متانة وقوة معنوية

إن التجربة الشعرية التي عاشها الشعراء، ومارسوا طقوسها جلية للمتلقي،    

حيث بينها بنجاح البيان، ألنهم يعتمدون على اإليجاز والتوضيح في آن واحد، 

وكانوا يوظفون اإلشارة دون تفصيل في وصف ذاتهم وحالتهم وبعض التجارب 

ة البيانية الممتعة، ألنهم ايصال المعنى بواسطة الصور المختلفة، كما نجحوا في

خلود األعمال األدبية، ونجاح الخطاب  انتهجوا الصدق الفني الذي هو أساس

 .بمختلف تشكيالته، والصورة في تبليغ المعنى
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 :الخاتمة 

فّمما قدم نفهم أن مصطلح : جمل بنا أن نسجل النتائج التي توصلنا إليهاي        

سياسي إديولوجي إرتبط مفهومه في الثقافة الجزائرية  الشعبية هو مصطلح

برباط مقدس ،  و بالحديث عن األغنية الشعبية الجزائرية بصفتها رمز الشعب 

دةً إياه عن باقي الشعوب ،فتتنوع بتنوع البيئة التي ينتمي  تعبر عن تقاليده ،مفّرِ

 .إليها ،و تنوع المناسبات التي تلقى فيها

ل الشعبي إلبراز شخصيات األنبياء و الرسل و األولياء و ارتبط المخيا    

الصالحين بالشعر الملحون الذي كان أغلب ناظميه من منتسبي الطريقة 

الصوفية ، فكان وعاءا يستقي منه المدّاح أغراضه و مواضيعه ،خاصة ما 

و التوجد ...(بالعشق، اإلصالح ، الجهاد ، الكرم ، الوفاء،و حب الوطن )يتعلق 

ة أكثر فعالية إليصال هذه الخطابات الى الناس من المديح أو الغناء ،و هذا وسيل

هو بالضبط الدور الذي كان يقوم به المداح الذي يعتبر في متخيلة المجتمع 

الشعبي الجزائري إختراقا فنيا عن طريق المبادىء الصوفية ، أو بتعبير آخر 

لخطاب الديني على مستوى توظيف األسلوب الغنائي اإليقاعي كوسيلة لتحريك ا

الطبقات اإلجتماعية المختلفة وخاصة البسيطة منها ،فيظهر من خالل الشعائر    

و الطقوس الدينية شخصية األنبياء إعتمادا على القصص القرآني بالدرجة 

األولى مضيفين له بعض التغييرات في األحداث لشدِّ و إعجاب المتلقي ، كما 

صلى هللا عليه و سلم من خالل المديح ، التوسل   تظهر شخصية الرسول الكريم

من خالل  و الشوق إليه ، و تظهر شخصية األولياء الصالحين باإلستعانة بهم

رصد األبعاد الدينية التاريخية  و الثقافية و اإلجتماعية بالتعرض للطرق 

الصوفية بإعتبارها الظاهرة الرائدة في تقدي  األولياء ، إذ يظهر لنا دور 

زوايا كونها مؤسسات ثقافية الوحيدة المسيطرة على الفكر الديني و الواقع ال



 

                                                           142 

يظهر هذا جليا عند المغني ف لياء  ، الثقافي اإلجتماعي في تكوين شخصية األو

 .الشعبي 

وفي هذا اإلطار تأتي األغنية الشعبية الدينية على أساس الوسائل التي وظفتها    

الطرق الصوفية ممثلة الدافع الرئيسي الذي أدّى بكل من الشاعر و المغني 

الشعبيين الى ذكر هذه الشخصيات فال شك أن نصوص الشعراء كإبن مسايب ، 

و غيرهم  ... مدين شعيبابن تريكي ،المنداسي ، سيدي لخضر بن خلوف ، أبي 

بلغت إنتشارا أوسع ، و بقاؤها أطول عندما تحولت إلى طبوع و أناشيد غنائية 

يتهافت عليها أعمدة الفن في الجزائر أمثال الشيوخ عبد الكريم دالي ، العربي 

بن صاري ، إبنه رضوان بن صاري ، معزوز بوعجاج و غيرهم من الفنانين ، 

زة الصوفية التي غزت أرواحهم و ولعهم بالحبيب إذ أن هذا راجع الى الغري

المصطفى صلى هللا عليه و سلم ،بحيث جمعت جالل الكلمة و قوتها، وصدق 

والين و حملتها فوق موجات العبارة وجزالتها ، فحفظتها شفاه الرواة و الق

 .األثير

كما كان دافعهم في التعامل مع الشخصية المحمدية من خالل مالمحها    

في وجه الهموم الذاتية ،  اة     و العامة ، بغرض الدفاع عنها و الدفاع بهالخاص

و اإلسالمية      و القومية فتركز إهتمامهم عن الشوق لألماكن المقدسة التي 

إرتبطت بالنبي الكريم صلى هللا عليه و سلم مثل الكعبة الشريفة ، المدينة 

الخ ، فقد كان صلى هللا عليه ...المنورة ، بير زمزم ، غار حراء و جبل عرفات 

و سلم مركز المشاعر و العواطف التي يعيش بها الشعراء حيث مثّلوا أروع 

األمثلة على ذلك فكّونوا صورة الحب لجميل الغمر التي عبروا عنها بأكثر من 

 ".ديار الحبيب " وسيلة ، فأفاضوا في الحديث عنها و الشوق إليها بوصفها
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الشعر على مكانته األولى بين الفنون اإلسالمية عامة و  افظ هذامن هنا حَ     

الجزائر خاصة ،بعد أن كان أقدمها فتطور مع الحداثة عند الفنانين ليصبح أول 

هذه الفنون إنتشارا في العالم اإلسالمي و خارجه ، و شعبية و رواجا لقربه 

معه في كافة رتهم على التفاعل موضوعا و فنا ألفئدة الشعوب اإلسالمية،  و لقد

روف و على إختالف أعمارهم و أجناسهم و مستوياتهم الفكرية و ميوالتهم الظ

 .الفنية 

ولهذه األناشيد و األغاني الدينية مناسبات كثيرة حسب البيئة و الوسط الذي     

تلقى فيه  ، نذكر على سبيل المثال مناسية عيد األضحى المبارك ، المولد النبوي 

ربيع األول ، شرع المغنيون والشعراء في نظم القصائد ، ، فكلما دخل شهر 

األزجال و الموشحات النبوية ثم يلحنونها بألحان معجبة ، ويقرؤونها باألصوات 

المطربة و يصيحون بها في اإلحتفاالت الكبرى ، و المجامع التي يحضرها 

الفضالء و العلماء و الرؤساء ،و مناسباتها كذلك وفق إستحضار روحاني 

 .لشخصية الولّي برصد مسيرته الدينية و اإلجتماعية للتبرك به و التوسل بجاهه
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نصوص القصائد لبعض الشعراء التراث : 3الملحق 
 .الشعبي الجزائري موضوع البحث 
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 1للشاعرابن تريكي " َدْمـِعــي َسـِكـيـــبْ "قصيدة 
 2من أدء الشيخ عبد الكرمي دايل 

 

     ْْ ـــــاْر فــَـاْكـــــَبـــــــــاِدي َدْمــــِعـــــــــي َســـِكـــــيـــــــــ َـّ  َوالـــن

ــــْم َعــلَــــى الْــهَـــــــاِدي َـّ ْْ      َسـل  يـــَـاَشــْمـــــَس ْالـَمـِغـــــيـــــــ

000 

ـــــــــــااْقـــــــــــَرا  ــــــــــــالْم      لــِـَســـــيّـِـــــــــــِدي الأمَّ  الـــــسَّ

لَـــــْه َرْحــــَمــــــا
ِ
 تـَــــــــاَج ْالــــِكــــــــــــــــــَراْم      َخـلــْـُقــــــو اإل

ـــــا ُحــْرَمــــــــا        ِفــــي يَــــــْوَم الـــِّزَحــــــــــامْ  َـّ  يَــْجــَعــــْل لـــَـن

                                                           

أحمد ابن تريكي تصغير تركي ، التلمساني الدار والنشأة ولد في أواسط القرن الحادي  -1
ألن أباه كان موصوفا بالخشونة والشدة والعنف ،يعد من فحول " بابن الزنقلي"عشرة ، لقب 

كي احمد ابن تري.)الشعر الملحون الجزائري ، توفي  في أوائل القرن الثاني عشرة الهجري 
الملقب ابن الزنقلي الديوان ، جمع وتحقيق عبد الحق زريوح ، ابن خلدون للنشر والتوزيع ، 

 . ( 22، ص 2333،  3تلمسان ، الجزائر ، ط
أّول من اكتشف مواهبه هو الّشيخ  3831سنة ( الجزائر)ولد بتلمسان عبد الكريم دالي *  2

اصل رحلته الموسيقّية مع عبد السالم و . شي الذي عّلمه مبادئ الموسيقى األندلسّيةخعمر ب
اري ومع الّشيخ يحيى بندالي الذي كان يمّثل حينئذ الموسيقى صاري، أخ العربي بن صبن 

ثّم على الكمان والّناي وأخيرا على العود، إنظّم إلى أهّم . الغرناطّية عزف على آلة المندولين
أم كلثوم ومحّمد عبد الوهاب، اري حيث أّدى أغاني صالفرق آنذاك وهي فرقة العربي بن 

ثّم انضّم إلى فرقة الّشيخة ( ابن العربي)اري صواصل مسيرته بعد ذلك مع رضوان بن 
 .بالجزائر العاصمة، ودفن بمقبرة سيدي يحيى 3879فيفري  23مة، توّفي في طيط

 

http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%AC%D8%B2%D8%A7%D8%A6%D8%B1_%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A7%D8%B5%D9%85%D8%A9
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000 

ْْ       ُهـــَو غَـــــايَـــــــَة اْمـــــَراِدي  َطــــــَه ْالــَحــــِبـــــيــــــــــــــ

ــــْم َعـلَـــى ْالــهَــــــــاِدى َـّ ْْ       َسـل  يـَاَشـــْمـــــَس ْالـَمـِغـــــيـــــــ

000 

ـــو َســَكـــــْن قــَـلــْـِبــــي       يـــَـا َعـــــــاِشـــــِقـــــيـــــــــــــنْ   ُحــــبُـّ

 َو ابْـِقـــــيــــــــــْت َرِهــــيـــــــْن       َوْانـــِصـــــيــــــــْح يَـــــاَربـّـِـــــي

 يــَـنْــَطـــَفــــى لَــهـــْـِبــــي بـــَـاْش ُكـــــْن ِلــــــي ُمــِعـــــيـــــــــــْن       

ْْ       َوَخـــــانَـــــِنـــــــــــــــي َزادي  َجـــــاِنــــــي َصـِعـــــيــــــــــ

ـــــْم َعـــلَـــى ْالــهَــــــاِدي َـّ ْْ       َسـل  يـَـاَشــــْمـــــَس ْالــَمـِغــــيــــــ

000 

 لـــِبــــــَعــــــــــــاْد       َوإلِبــــــْيــــــــــِدي قُـــــــــْدَراَحـــــــــاَل اْ 

 تَـــْجــــــــــرِي َوإل فـــَـْتــــــــَرا         َدْمــــِعـــــــي انـــْـِثـــــَمــــــــــادْ 

ـــــــــْل ِلـــــيَـــــــــا َزْوَرا  َربَّ ْالــــِعــــــَبـــــــــــــــــــــاْد       َســـهـَـّ

000 

ْْ       ِبــُحــــْرَمـــــــَة اْســـــيَـــــــاِدي  ِفـــــيــــَمـــــــا قَـــــرِيـــــــــــــ

    ْْ ـــــْم َعــلَـــى ْالــهَـــــاِدي   يــَـاَشـــْمـــــَس ْالــَمـِغـــــيــــــ َـّ  َســل

000 

ــــــِد ْالــــُمــْخــــتَـــــــارْ  ــــــــــــوا َعــــلَـــــــــــى       ُمــَحــــمَّ  َصــــلـُـّ

 ارْ تـَــــــــــــــاَج ْالــــُعــــلَـــــــــــى       ُسـلْــَطـــــاْن ُكــــلَّ اْقــــَمــــــ

 ِبـــــــْه يـــَـنْــــَجـــــــلَـــــــــــى       َعـــنّـِــي َجـِمـــيــــْع الاْغـــــَيـــــارْ 
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000 

ْرَشــــــــــــاِدي ْْ       ِعــــــــــِّزى َوا  ِجـــــيــــــ ُْ ْالــــنَـّ  َصـــاِحـــــ

       ْْ ـــــْم َعــلَـــى ْالــهَـــــادِ يـَـاَشــْمـــــَس ْالـــَمـِغـــــيــــــ َـّ   َســـل

000 

ُْ الـــُبــــــــَراْق  ُه ْالـَمــــْولَــــــى        َصـــــاِحـــــــ  َمـــــْن َعــــــزَّ

ــْجـــــــالَ  َـّ ْْ وْالـــن  ِلــــهَـــــــــــَواُه َشــــــــــــــاْق       ْالــَقــــلْــــــ

ــــــاَلْق ِفـــــي  ــــُتـــــــو تـــَـْســــلَــــــى       يُـــــــــوَم الـــتَـّ                              ِبـــــْه ُآمَّ

000 

ـــْن افْــــَســـــــاِدي ْْ        وْاتــــَعـــــيَـّ  َمــــاِلــــــي َطــــِبــــــيـــــــــــ

ــــْم َعـــلَـــى ْالــهَـــــاِدييـَـاَشــْمـــــَس ْالــَمــِغــ  َـّ ْْ        َســل  ـيـــــــ
   

نـــْــيَـــــــــا ــــــــو َعــــِلـــــيــــــــــــْه         َمــــاَداَمــــــــِت الـدُّ  َصــــلـُـّ

 اإَلنـــْـِبـــــيَــــــاَشـــِبــــــيــــــــــْه         ُســـلْـــَطــــــاْن  َمـــــالُـــــــو

 لُـــو َصــــْبــــــــْت ِفـــــيــــــــْه         تـــَـنْـــُظـــــْر ابــْـَعــــْيـــِنـــــَيــــــــا

000 

ْْ        وانــْـُكــــوْن لُــــو غَــــــاِدي  قــَـلـــْـِبـــــــي َمـــِشـــــيــــــــــ

ْْ        َسـلّـِــــْم َعـــلَــى ْالــهَــــــاِدييـــَـاَشـــْمـــــَس ْال   ــَمــِغــــيـــــ

000 

ّْ ِســـيــَد ْالـَخـلْـــْق   َآنـَـــــــا فـــَـِنــــــيـــــــــــــــــْت        ِمـْن ُحـــ

ُْ ْالـَحـــِديـــــــْث        قـَـاْل فـَـاْكـــالُمـــو   َوانْــَطــــْق َصـــاِحــــــ
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َذا َخــــِطـــــــيـــــــــــــــْت        َربـّـِـي ِبـــــيَـــــــا يَــــْرفَـــــــــْق 
ِ
 َوا

000 

ــــــْع بـــَـانـــْـَشــــــاِدي َـّ ْْ        َواْمـــَول  إَلِنــــــــي لـــَـِبــــــيــــــــــــــ

ــــْم َعـلَــى ْالــهَــــــاِدييـــَـاَشــْمــــــَس  َـّ ْْ        َســل  ْالــَمــِغـــــيـــــ

000 

اْر        يـَـاَمــــْن فـَـاَهـــــْم الاْقـــَوالْ  ـــــــــــــوَّ َـّ  ُعــــــــــوَد الـــــن

 الــْتـريــِكــــي قَـــــالْ ُدوَن اْخــــِتــــــــيَـــــــــــــــــاْر         َوابْـــَن 

 نَـْشـــِدي َعـِلـــيــــْه اْوَســـــالْ          ِفــــي بـــَـلْــــــَد ْالــِجــــــــَدارْ 

000 
 

 ْْ  َمـــْشــهُـــوْر ِفـــي ْابـــــالِدي         إَليَـــــنّـِــــــي غَــــرِيـــــــــ

ـــــْم َعــلَـــى ْالــهَـــــاِدييــَـاَشـْمـــــَس  َـّ ْْ        َســل  ْالـَمــِغـــــيــــــ

000 

ـــــى َـّ  يـــَـاَآْهـــــَل ْالــــُعـــــُقـــــــــوْل         ْانـــرِيــــــْد نَـــــْتـــهَـــــن

 ْالـَمــْعــــنَـــــــى َآْحــــَمـــــــْد يْـــــُقـــــــــــــوْل         اْرِويـــــْت َذا

ــــا َـّ لَـــى الـَجــن
ِ
ُســـــوْل         نــَـْدُخــــــْل ا  ِفــــي ِحــَمـــــى الــرَّ

000 

ْْ        ِفـــي اْحــَضــــــْر َوْابْـــَواِدي  نَـــْظــــِمــــــي َعـــِجـــــيـــــــ

 ْْ ـــْم َعـلَـــى ْالــهَــــــاِدي        يــَـاَشــْمـــــَس ْالـــَمــِغـــــيـــــ  َسـلـَـّ



 

                                                           151 

 1للشاعر ابن مسايب"َهَاْض ِاْلَوْحْش ْعَليَ "قصيدة 

 2من أداء الشيخ عمار الزاهي
 

 َوْحــــــْش ْعــــــــلَـــــيَ َهــــَاْض ِالْــــ      يَ َهــــــَاْض ِالْــــَوْحــــــــْش ْعـــلَــــــــــ

ْْ      إَل َمــــْن َســــــَاْل ْعــــــــــلَــــــــــيْ  َانــــِْي إَلَمـْن ْغــــرِيْــــــ  َآنـــَـَايَـــــَا بَــــرَّ

ِّــــْيــْل ْمـَع ِالـــْـنْـــهــَـ  َارْ َهــــَاْج ِالْـــَوْحــــْش ْعـــلَـــْي وَجـــــــَاْر       ِنـــْبـِكــْي ِفـْي ِالْل

ْي ِمـــــــــــْجــــــــرِيّـَـــــ  ـاَ ِالـــْـَدْمـــَعــــْة تِـــْجــــرِْي َكــِاَلْمــــَطـــــَاْر      َعــْن َخــــّدِ

                                                           

إن القليل الذي نعرفه عن حياة الشاعر الشيخ دمحم بن  :تعريف الشيخ ابن مسايب   - 1
أيضا أن تستشف حياة الشاعر  ويمكننا. مسايب حصلنا عليه عن طريق التقاليد الشفاهية

أمضى بن مسايب شبابه . من خالل إنتاجه الذي يختزن عاطفة صادقة ويحمل وقعا مؤثرا
في ممارسة مهنة النسيج التي ساهمت على ما يبدو بطريقة أو بأخرى في تنمية ذوقه 

كما تنوعت التجربة الشعرية البن مسايب من خالل ديوانه ، بين الغزل       . الفني
مناجات األحبة ، ومن تعلق بهم قلبه الرقيق فسخر لهم شعره وأرسل لديارهم قوافيه و 

تستعطفهم وتترجاهم أن يتواصلوا معه ويبادلوه غرامه ويسقوه رياحين أنفسهم فتشفى نفسه 
العليلة ، وكان خطاب ابن مسايب لحبيبة مجهولة لم يفصح عنها في كثير من أشعاره ، أو 

كتاب الحب : دمحم بخوجة .) عائشة ، عيشوش ، كغزالي ،حبيبييكني بأسماء رمزية ك
 (.23، ص2331والمحبوب ، دار ابن خلدون تلمسان ، نشر ابن خلدون 

ثم تنقل إلى  1941ولد ببالد القبائل سنة  ربالجزائشيخ الفن الشعبي  : ر الزاهياعم -  2
العريق أين تعلم ابجديات  بباب الوادوهو صغير وبالضبط إلى حي الربوة  مةالجزائر العاص

والمندول كما له رنة رائعة وصوت  القيتارةالفن فأصبح من رواده يجيد المطرب استعمال 
 .جميل

 

http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%AC%D8%B2%D8%A7%D8%A6%D8%B1
http://ar.wikipedia.org/wiki/1941
http://ar.wikipedia.org/wiki/1941
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%AC%D8%B2%D8%A7%D8%A6%D8%B1_%28%D9%85%D8%AF%D9%8A%D9%86%D8%A9%29
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A8%D8%A7%D8%A8_%D8%A7%D9%84%D9%88%D8%A7%D8%AF
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%82%D9%8A%D8%AB%D8%A7%D8%B1


 

                                                           152 

 ـــــاَ ــَعـــْقـــِلــــْي ِبـــهْـــَوَاَهــــَا َرَاْه َطــــــــــــَاْر      َخالَّتـــْـنـــِْي يَـــــَا ْخــــــــــَوَايَــــ

 لـــْـنْــُوَاحْ َعــــْقــــِلـــــــْي ِبــــهْـــــَوَاَهَا َآَويـــَّـَاْك َرَاْح       بـــَـَاِقـــْي َعــــَاِبــــْد ِغــــــْيــــْر اِ 

 ـــــــاَ ِنْبِكـــْي ُكـــــْل ْمَسآ  وِالْـــْصــَبـــــــَاْح       وْدُمـــُوِعـــْي ِمــــْجـــــرِيّـَــــــــ

ــــْر ِاَمـــــَاْم ِالْــــــْمــــــــاَلْح       ُحــــْبــــهَــــَا َرَاْش ْعــــــــلَــــــــيَـّ  ـــــــــاَ ِنــــْتـــَفــــكَـّ

ـــْش ْخـــــيــَـَاْل ِالْ  ْْ       ِنــــْتـــَوحَّ ْْ َطــــَاْل ِالْــــُضـــــْر ُوإَللــــِْي ْطــِبــــْيــــ  ـــْحـــِبـــــْيــــ

ــــــاَ  َـّ ْْ       ِنـــــــْيـــــــَرانُـــــــْه ِمـــــْقـــــــِدي  َآََن ِنــــهْــــَوى غُــْصــْن ِالْـــْرِطـــْيـــــ

ْْ      َمـــــــــَاُولّـَى ِشـــــــــــــــيْ  ــــاَ  بــــََاِقـــــْي َهَاِيــــــْم َوْحــــِدْي ْغــــرِيــْـ  ِلـــــــيَـّ

ْْ َرَاَهَا ِاْقــــــــــــَدَاْت      ِمْن ِتــــْفــــَكــــَاُر ِاَمــــَاْم ِالــْـْبــــنَـ  ـــــــَاْت نَــــــَاُرْه ِِفْ ِالْقَلْ

ـــــةْ َمـــْن ِنـــهْــــــَوَاَهـــــَا َرَاَهـــَا ْمــــَشــــَاْت       إَلِكــــْن بْـــــــــــــالَ   ِســــــــــــــيَـّ

ْْ ِالـْـلّــــِْي ْجــــَفـــــَاْت       يَــــــَاَعــــــَاِلـــــــــــْم ِالْــــُخــــْفـــ   ـيَـــــاَ ْصــــَبــــْر ِالْقَلـــْـ

 َذَا ِالـــْـَعــــْذَرَا ْمـــــِكـــــْيـــنْ  ِنـــْطـــلــْـَبــــْك يـــَـَاَربّـــــِْي ِالْـــْحـــنـــِــْيــــْن       َرَاِنـــْي ِمنْ 

ــــــــــاَ  ـْْن       ِمــــــــْكــــــِوْي َكـــــْم ِكــــــيَـّ  ُحـــــْبــــهــَـَا ِفـْي ْحــــَشــــَايـــََا ْسِكــــيــ

ـــــــيَـــــاَ ِمــــْن ُحــبـّــــِْي ِضـــــيَّــــآ  ِالْْجــِبـــْيــــــــْن       ِالْــــــ  ْغـــــــَزَالـَــــــْة ِالْــــهـــِـّمِ

 َجــــَاكْ يـــَـَاِولْـــــِفــــــْي َزَاِيــــْدِنـــــْي ْجــــَفـــــَاْك       وَآنـــَـَا يَـــــَا َصَاِبــــــْر ِنـــــْرتْـــ

ـــــــاَ       ِالــــْغـــــــَرَاْر ِيــــْضـــِوْي ِمـــْن بْــهـــَـَاْك  َـّ ــــْة َعـــــْكــــــــــرِي ــــفَـّ  وِالــْـّشِ

ــــــ َـّ ِّــــْي ِانــْـَشـــــاْك        ِزيْــــــْن ِالْــــــَعـــــــْذَرَا ِوي َّــــْه ِالْل  ــــــــاَ ُســـْبــــَحــــَاْن ِالل

 يـــَـَا َسَاْمــــِعــــْيـــْن        ِفـــــْيــــْه ِالْــــُوْرْد ْمـــَع ِالْيَاْســـِمــــْيــــــنْ  ِالْـــــَخــــْد َاْحـــَمـــــرْ 

ْْ نُــُوِنــــْيــْن ِمــْتــَعــْرِقــــــْيــْن         َســــلـــْـُبــــُوِنـــــْي يــَـَا ْخـــــــَوَايَــــ  ـــاَ ْحـــَوَاِج

ـْـــــُدنْــــــــيَـــــاَ  ِنــــْشُكـــْرَهاَ  ـْــْن         َمَاَداْمــــِنــــْي ِفـــْي ِال  َعـْن ُطـُوْل ِالــْـْســِنـــــي

 ِنـــــْشـــُكــــْر َمــْرُقـــــُوْم ِالْـــْحــــَزَاْم          َمـَاَدْمـــِنــْي َحـْي َعـََل ِالْــــــــــْدَوَامْ 

ــــــاَ ِنـــْشـــــَرْب ِكــــيْ   ــــَسَاْن ِمْن ِالــْـْمــــَدَاْم          ِفـــْي ْرَضـــــَاَهــــَا ِالْــــهِـــــِمـــــيَـّ

ــــ ْْ قَـــــَاْل ِالــْـْكــــاَلْم         ْعََل ِالْْْشِيْـــــــــَفــــَةِالْــــُحَسِنـــــيَـّ  ـةْ ِابْـــْن ْمَسَاِيــــــ
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 للشاعر ابن مسايب "ِشـْي طَْلبِـــيْ  َماَ َوَافَـى"قصيدة 

 من أداء الشيخ عبد الكرمي دايل 
 َعْن َاْمُرْه ِنــــْسـتَـَاِخرَمــــــــَاْوفـــَى ِشــــــْي َطــــــلْبـــــــــــِْي       وإَل ْجـَبـْرْت 

ــــــــــْع قَــــــلْـــــِبــــــْي        ُكــنـْـْت ِمْن ِبــْكرِْي َظَاِهـْر َشَاِهـرْ  َـّ  ِبــــــــْه ْمــــــَول

ـُُوْف َمْحُبـُوِبـْي ِيـْزَهـى ِالَْخَاِطرْ   يَـــــــــَاْدَرى يَـــــــــــــَا َربّــــــــــــــــــِْي        نْـش

َالِ َمْحـــُبـــــُوب ْْ وِالْسَّ  ْف ــــــــــِي ْكـــَحــــــْل ِالــْـِعــــْيـــــْن        وِالـْـْشـِفـْر وِالَْحَاِج

ـْــــــــْن        ِيــْسَحـْر ِالَْعَاِشْق بـْـِِسْ ْمـَخـــَاِلـــْف   َحْسنُــــــْه َمْكـُمــــــُوْل ِالْــــــّزِي

يْــــــــــْن        ِالْــــَوْرْد فََاتَــْح لُــُونـــُـْه ْمــَخـــَاِلــــْف ِديْـــــَمــــــَا فُـــــُوْق   ِالْــــَخـــّدِ

َتَانــُـْه ِفــــْيـــْه نْـــــــــُوَاِورْ   ُو َايْــــــــْن َكــــــَاْن ْمـــــــــَربّــــــــــــِْي        غَــْرْس بُس ْ

ــــَايـِــــــرْ ُو إَل َدْخــــــــــلُـــــــ ـْـْر ِالْطَّ ـي ـَاْه ِالّْطِ  ــْه َعــــــــْرِبــــــــْي        وإَل تْـَخـطَّ

ِّـْق ُرُوَحـْك ِبــلَْســـــانَـــــكْ   يَـــــَابُـــــــــُو ََنَِدْم نُـــــُوِصـــــــْيــــــــْك        إَل تــْـَعل

 ْعـــِلـــــــيــــــْك       إَل تُــــــُوِرْي ِللـــْـنَّــــَاْس ْهـــبَالـَـــــكْ إَلِنـــــــــْي ِخـــــْفـــــْت 

 ِانْــــُظــــْر َمـــــَا ِيـــْصلَــــــــْح ِبـــــــْك        ُشــــْف َعــــْيـــنـــَـْك ِهـيَّ ِمـــْيـــَزَانـــَـكْ 

 ــــــِبـــــْي        إَل تْـَخــَالـِطْ ِشـْي َمْن ُهـَو فـَـَاجــِرْ ِنـــنْــــْصــــَحــــــــــْك يـــَـَا ُزغـْ 

 َشــرْ ِكــــــْيــــــْف قَــــــَاْل ِالْـــــَغـــــْرِبـــــــْي        نـــَـاَِكـْر ِالِْعـــْشــَرْة َمَا ِيــــْتـــَعـــــاَ 

ـْـخــــََاِلــطْ ُعـــْمــــَرْك َمــْن وَاإلَ يَـــــَا بُــــــُونَـــــــَاِدْم ِانْـــــــُظـــ  ــــــــــْر        إَل ت

ْْ ِبــــْمــــَســـــَاإلَ   تـــَـْعـــــــَي ولَــــــــُو تـــِـْكـــــــبَــــــــــْر        َمَا يـْـِفــــْيــَدْك َصَاِح

ْهـْر ْصـحــِْيـْح ِاْقـــَبـــَاإلَ َمَا ُقـــلــْـْتـــلَـــــْه ِخــــــــْيـــــْر َآُو َشـ  ــــْر        وَاِصـْل ِالْـدَّ

ْر َشَاِطــرْ  ْْ ْمـْحكَـّ  ُكـــــــْن َرُجـــــــــــْل َحـــــــْربــــــــــِْي         َكــــيِّــْس لــْـِبـــْيــ

ْْ ْعلَـى ِاَلْريَـَاْح ويــْـَسـَاِفــرْ ُو إَل تْـــــــَخــــــَالــــــِطْ َدْرِبـــــــــــــْي         ِيــلْ   َعـ

ْر َسَاِبـــْق   يَـــــَا بُـــــُونَــــــَاِدْم تَــــْحــــِقــــــْيـــــــْق          ُكـْل ِشـْي َكــَاْن ْمــــقـــَـدَّ
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ــــْيــــــْق         يــْـَفـّرِْج  ْة وِالْـــّضِ  ْعلـَى ْالــْـْمْخـلُـُوْق ِالْـَخَاِلـــْق بَـــــْعــــْد ِالـــْـِشــــــدَّ

ْْ ِالْـِعْشْق ْعــِشـْيْق ُوعََاِشْق  ْْ َمـــْعــــُشــُوْق ْعـــِشـــــْيــــْق         َصَاِح  َصَاِحـــــ

 ْْ َهـْر ِنـْرغَـ  ونـْـَسَاِتـرْ َآيـّـََا َكـــــــَاِمــــْل َحــــــــْســـــــِبــــْي         ََكْ لـِْي ِفـْي ِاْلْ

ْي َعــــــْيـــــــِبـــــــْي         ُوإَل نْــَظــَاِهـْر ِللـــْـنَّــَاْس ِاْســــَرَاِيــــــ  رْ َمــــــَانْـــــــــَوّرِ

 ـــــَاِنـــيْ ِنــــْخـــــتـــَـْم َلْهــــــْل ِالْـــْصـــَفـــــَا         يـــَـعـِْرفُــُوِنـــْي َمـــَاُدُوْب لْـــــسَ 

ْْ َعـْن ُطـُوْل ْزَمـَاِنــيْ  ــــــْد َمـــــــَا نْـــْخــــَفــــــى          ِابْــْن ْمـــَسَاِيــــ  ُمــــَحــــمَّ

ْْ ِالْـَحـُوْض َآْحـَمْد ُسلَْطانْـــيْ   ِنـــــْمـــــَدْح َجـــْد ِالْـــــُشــــــْرفَـــــَا         َصَاِح

ــــَاِهــرْ ُغـــــفْ   ــــــَرَانَـــــــْك يَـــــَا َربـِّــــــــْي         ْحرِْمـْت ِالــْـْنبـِْي ِالَْمَاِحــْي ِالْــطَّ

ِّــــْع يَـــــــَاِســــ  ـــــــرْ ِفــــــْيـــــــــْه غـــَـَاِيـــــــْة ُرْغـــــبـــــِْي         ِبــــْه َرَانــِْي ِمـــْتـَول
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َجـــــاَ "قصيدة َ   للشاعر دمحم ابن مسايب"بــــْدْر ِالْــدُّ

 1من أداء الشيخ رضوان بن صاري
َجـــــَا َعـــْســـَعـــــــــــَاْس         وِالْــــــــــــــلّـــــــــــــِْيــــــــــــْل َرَاحْ   بـــَـْدْر ِالـــْـدُّ

ــــــَرْب وِالـْـكـــَـَاَس         ِبـــــــــْيـــــــْن ِالْــــــِمـــــــــلْــــــــــــْح   يـِحـَلـــَى ِالْــــطَّ

ـْــــــــــــــــُيــــــــُوْس   ُقــــْم يَــــــَا نَــــــِديْـــــــْم ُقـــــــــــــْم          ِدْر ِالْـــــــــــــكـ

ـْـــــلـــِْس ْجــــــِلـــــــــْيـــــــْس فَـــــاَ   ِيــــــْق ِمـــــــْن ِالْـــــنُـــــــــُوْم          تـــــِج

ـــــــــُوْم          َزّهــــــــِْي ِالْــــــنْـــــُفــــــــــــــــــوُ  ـــــــَا ِالـــْـلـُـّ َـّ  ْس ُكـــــــــْف َعــــن

ــــــْر بَـــــــــــــــــــــــَاحْ َمـــــَا  ـــــــَاْس          وِالْـــــــــّسِ  ِنـــــْقـــــَطــــــَاْع ِلـــــيَـّ

ـْلـَى ِالـــْـُعــــُوْد وِالـــْـَكــــــَاْس          ِبـــــــــْيــــــْن ِالْـــــــــــْمــــــــــــــاَلحْ   يــــِح

 ـِْي َمــــْن نَــــــهْــــــَوَاْه          بَـــــــــــــْدْر ِالْـــــــــــــــُبـــــــــــُدُورْ ُحــــــــبّــــــــ

                                                           

هو إبن الراحل العربي بن  بتلمسان 3831أفريل  9من مواليد  :بن صاري  الشيخ رضوان 1
أحد مؤسسي الموسيقى األندلسية وأساطينها البارزين على الرغم من تكوينه على  ،صاري 

تعلم رضوان الموسيقى منذ سن السادسة وكان يتمرن . األكاديمي السماع دون التكوني
سنة حتى صار  32عليها ليل نهار ويصاحب أباه في سهراته الفنية وما أن بلغ سن ال 

لى جميع اآلالت التقليدية كما أصبح من أكثر الناس موهبة، صار عازفًا ماهرًا يتقن العزف ع
كما وجد السلم  ومستمرالنمط الموسيقي واإليقاع على يد رضوان بن صاري في تجدد دائم 

الموسيقى مرونته الطبيعية، أما الزمن فإن يتمدد ويصير موسيقيًا محضًا كما يحل اإليقاع 
مخلفًا ما  2332جويلية  22توفى في  .ل الوزن الواحدالمتعدد األوزان الذي يمليه اللحن مح

ساعة تسجيل على األشرطة المغناطيسية جمع فيها النصيب األوفر من  223يزيد على 
تكشف مدى جمال موسيقى ، األندلسي وأنواعه المتفرعة كالحوزي والعروبي والغربي والمدح 

 .التلمسانيةالمدرسة 
 

http://www.djazairess.com/city/%D8%AA%D9%84%D9%85%D8%B3%D8%A7%D9%86
http://www.djazairess.com/city/%D8%AA%D9%84%D9%85%D8%B3%D8%A7%D9%86
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ـُـــــــْل نُــــــــــــــــــــــُورْ   ســُـْبــــــَحــــــــــَاْن َمـــــْن َعـــــالَّْه          فَــــــَاْق كـ

 وَاْعـــــَطــــــَاْه          َزْهــــــــــــــــُو ِالْـــــــــــُصـــــــــُدُورْ َعـــــُزْه ِالْْكرِيْـــــــْم 

ْْ ِالْـــــــــــــَفــــــــــــاَلحْ  ـــــــاْس         ُقـــــْطـــــ ـــــْه ْزَهـــــــــــَاْت ِالـــْـنَـّ  َمـــنُـّ

 ــــَاْس         ِبــــــــــْيـــــْن ِالْــــــــــــــْمــــــــــــاَلحْ ِيـــْحـــــََل ِالــْـُعـــــُوْد وِالــْـَكـ

 َزْهـــِوْي وْعـــِشـــْيـــِقـــْي ِفـــــْيـــــتـــْه          ِســـــــــْيـــــــــْد ِالْـــــــــبَـــــــَشــــــرْ 

ــــــــــــْع ِبــــــــ َـّ  ْه          َمــــــــــــــَالـــــــــــــِْي َصـــــبـــــــــِرْ قــَـلــْـِبــــــْي ْمـــــَول

ِّـــــْيـــــْه          تِــــْفــــــــََن ِالْـــــــُعــــــــــــُمـــــــ  ــــرْ ِفـــــــْي ْمـــَحـــْبــــُتـــــــْه َخـــل

ْرتَــــــــــــــــــــــــــَاحْ     ِمــــــــْن ُكــــــــْل ُوْســـــــــــــُوَاْس        قـــَـلْــــــبــــِْي آ ِ

 ِيــــْحــــََل ِالـــْـُعــــُوْد وِالـْـَكــــــَاْس          ِبـــــــْيـــــْن ِالْـــــــــــــــْمــــــــــــــاَلحْ 

ــ   ــِبــــــــــْي ِالْــــــــــــَفــــــــــــالَ نَــــهْـــــَوى ْظرِيْـــــْف ِالْــــــَقــــــْد          َظــــ

ْة وِالْــــــَخــــــْد          بَـــــــــــْدِر ِانْــــــــــــْجـــــــــــــــــــالَ   بْـــــِالْــــــُغــــــــــرَّ

ـْْن ُســــــــــــــُوْد          َدفْـــــــــعُ   ـــــــــُوَا ِالْـــــــــــــبَـــــــــالَ ُو ِالْـــحـََاْجــــِبــــيــــ

 

 َطــــــــــْرفُـــــــْه نـــْـَعــــــــــــــــَاْس           َآْكــــــَحــــــْل ُوقَــــــــــــــــــــــــــَاحْ 

ـْلَـــى ِالُْعُوْد وِالــْـَكـــــــــــَاْس           ِبــــــــــْيـــــــــْن اِ   لْــــــــــــْمـــــــــاَلحْ يــِح

 َآبُـــــــــُو ْعـــــُيــــــــُوْن ْشـَمـــــــَاْل           غَــــــنْـــــــــْج ِالْــــــــْشـــــــــِفـــــــرْ 

 ِالْــــــــــــــقَــــــــــــــــَمـــــــــــرْ َزَاْد ِبــــــهـَـــــــــآ  وْجـــــَمـــــــَاْل           َذَاْك 

 ِمـــــْن نُـــــــــــــُوُرْه ْطــــــــــالَّْل           بَــــــــــــَاْن ِالْــــــَفـــــــــــــِجـــــــــــرْ 

ــ   ــــــــيَـــــــــــــَاْه إَلحْ َآبْــــــيَــــــْض ِمــــْن ُقــــْرَطـــــَاْس           ِبـــــــــــــْضـــــ

ـْــــــْن ِالْـــــــــــــْمـــــــــــــاَلحْ  ـََْل ِالــْـُعــــــُوْد وِالْـــــكـــَـَاْس          ِبــــــــي  يــــِح

ـُـــــْه َمــــــــــثِ   ـــــــــــْيـــــــــلْ ِســــْيـــــْد ِالْـــــَوَرى ِالِْمِلـــــْيـــــــــْح           َمــــــَالـ

 ُحـــْســــْن بِْديْــــــْع ْســـِمــــْيــــــــْح           بَــــــَاِهـــــــْي ْجـــــــــِمــــــــْيــــــــــلْ 

 ْخــــــِجــــــــــْيـــــــــلْ ِمــــنُّــــْه َضــــــَاْء ِالِْتـــِصـــــِبـــــْيـــــْح          يْــــْخــــَجــــْل 
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ـــــَاْس           ِاَذَا ِانْـــــــــــــــــــْفــــــــــتَـــــــــــــــ  حْ ُو ِالـــْـَقـــــْد ُغـــْصـــْن ِالـــْــيَـّ

ـْــــــــــْن ِالْــ  ــــــْمــــــــــــــاَلحْ ِيــــْحـــــََل ِالـــْـُعــــُوْد وِالــْـَكــــَاْس           ِبـــــــي

ـُـــــــــْه ْقــــــــِلـــــــْيــــــــــلْ  ْْ ِالـــْـَمـــــَاْل           ِربـــــح  ََيَ َكـــــــــَاِســـــــــــــ

ـــــــــْع ِيــــــــنَــــــــَالْ  ـــــــْه ِالـــْـْدِلــــــــيـــــــــلْ            َمـــــْن تْـــــبِّ ُـّ  ِمــــــــــــن

ْْ قَــــــَاْل           َخــــلّــــِْي ِالْـــــْجــــــــِمــــــــْيـــــــــلْ   قَـــــــــَاْل ْمـــــَســــَاِيـــــ

ــــَاْس             يُــــــــُوْم ِالْــــــْفـــــــَضـــــــــــــــــَاحْ َمــــــْن ِيــــــْفـــــِدْي ِالَـــــنَـّ

ـْــــْن ِالْـــــــــــْمـــــــــــــــــاَلحْ   ِيـــْحــــلَـــى ِالـــْـُعـــــُوْد وِالـــْـكــََاْس           ِبـــــــي
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 مسايب ابنللشاعر "اي الوحداين "عروفة بامل"كـِيْ ــشْ ـْك نِ ـلْ "قصيدة 

 من أداء الشيخ عمار الزاهي
ّ لْـْك ِنـــشْ  ن يْ ـِكـْي ِبـــَاْمرِْي ِلَ َّـــْه ِنـْطـلـــْـَبــْك تـِـْعــُفــُو ْعــِلــــيَّــــاَ  -ـيْ يـَـَا َالْــَوْحَدَانِ  -ــ   يـَـَا َالـل

ــ    َاْت ِفـْي ْزَمـَاِنـْي   َاِفــْيـِنــْي ََعَّـَا فَ إَلتْـَحـ  ْل بــَـَاْحـَمــــْد بُــُواِرْرِقــــيَّــــاَ ِلــْيـْك ِنـــْتـــَوسَّ
 

ــــاَ   يـََا َاَّللَّ ْطلـَـْبــــتــَـْك ِتـــْعـــُفـــــوُا ْعــِلــــيَـّ
 

ـــــْه َآنَـــــَا َعــــْبـــــــَدْك       وِالــْـَعــــُفــــُو ِمــــ             َـّ  نَّــــْك ِنـــْرَجــــآ هْ يـــَـا َالـــل
 

ــْل لَـــــْك       وِالـــْـْكــــتـــَـَاْب وَمــْن ِيــــْقـــَرَاهْ              يــَـَا ِلـــنـْـِبـــْي ِنــــْتـــَوسَّ
 

ــــُوْح ْمــَعــــهْ             ُـّ  وِالــْـَســـَمــــَوَاْت وَعـــْرَشــــْك       وِالــْـْقــــلـــَـْم وِالــْـل
 

ْْ ْهـنَاِنـإَل تْـْخـــِيــْبـ َا تـْـَمــنِّـــْيــُتــْه تَـِعْطـْيْه لِ  -يَـَا ِالْـَوَاْحَدَاِنــيْ  -يْ ِلـْي َظْن ِالْـَقـلْ  ـيَّاَ َشــْيـئـــَّ
 

ْه َحـبـِّـْيْت ُسـْكـنَـَاِنــْي      اَ نْـَجـَاِوْر َآْحـَمْد ويْـُكُوْن قْ   ِفـْي ْريَـَاْض ِالْـَجـنَـّ ْْ ِلـــيَـّ  رِيـْـ
 

ــــاَ   يـََا َاَّللَّ ْطلـَـْبــــتــَـْك ِتـــْعـــُفـــــوُا ْعــِلــــيَـّ
 

 َطـــَالـــْـبَـــــْك ِتــــْعـــُفـــُو َعــــنّـِــْي       يـــَـَا ْعــِظـــــْيــــْم ِالْــَجــــبَــــــاُرُوْت            

ْْ َعــــنّـِــــْي ُوِاْهــــِدِنـــــــْي       ِللْـْطــرِيْـــْق وْقــــبَــــْل ِالــْـُقــُوْت              تُـــــ

 ُحـــْرِمــــْة َاْحـــَمــــْد ِتــــْبــــْتــــِنــــْي       ْعـلَـى ِالْـْشهَـَاَدْة ِعـنـْـْد ِالـْـُمـُوْت            

 
ْْ ُولْـسَا ِفـْي اِ نْـِحـْبـهَ  ْجَوَاِرْح ُوَمَاِمْن ْعَرْق ِفـيَّاَ ِفـْي ِالْ  -لْـَوَاْحَدَاِنـيْ يَـاَ  -َاِنـيلْخَاطْرُوِالْـَقلْ
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َ  ْمــعَ  َّــْه َان ــ   َاِنـــْي    ـــَا َحــبــِّــْيــْت ُســَكـــَآْهــَل ِالـل ْْ ِلـــيَّــاَ نْــَجـــاِوْر َآْْحَ  ْد ِيُكُوْن ْقرِيــْـ
 

ــــاَ   يـََا َاَّللَّ ْطلـَـْبــــتــَـْك ِتـــْعـــُفـــــوُا ْعــِلــــيَـّ
 

ــــى   ْك َطـلـْـَبـــــْك    يــَـَا َالـلَّــــْه ْعــــْبــــدَ             ْرْزُقـــــــــْه َمــــَا ِيــــْتــــَمـــــنَـّ  آأِ

ْْ ِتـْجـَعــَل ِلـْي َمــــْســلـــَـْك               ـــــاَ     نْـِح  بَـــــَاْش ِنــــْدُخــــْل ِلــلْــَجــــنَـّ

ــــاَ     ــَرْك   ُوإَل ِتــــنـــْـَســـــى ِلــْي ْذْكــــ             ِبــــــْه قـــَـلـــْـِبــــــْي ِيــــْتـــهـــَـنَـّ

 
ْه َوفّـِْقــِنــْي ِللْـْذِخــِيــْر بَـْرَكــاِنــيْ  َـّ اَ َمـَابْـقَـى َمـَاِنـْعمَ  -ـيْ يَـَاِالْـَوْحَدَانِ  -يَـَاَالَـل  ْل ويْـِلـْيْق ِبــــيَـّ

 
ِيْد ِغــْيـْر  َا ُوِفـــــيَّــــاَ ـَفـــْع ِفــْي ِالـــْـنَّــَاْس غــَـْق ُسلَْطَاِنـي َمـْن ِيـشْ ِالَْخـلَ َمْدْح َآْحـَمْد س َ  دَّ

 
ــــاَ   يـََا َاَّللَّ ْطلـَـْبــــتــَـْك ِتـــْعـــُفـــــوُا ْعــِلــــيَـّ

 
ــــْه ِاْقــــبَـــــْل ُعـــــْذِرْي       ُكـــنـــْـ            َـّ  ْت ُغـــِّرْي َمَا نـَـْعـــَرفْــــِش يـــَـَا الل

 
 ْعـِصــْيـــْت ِفـْي َحـَاِلـْة ُصـْغـرِْي       ِتــْبـــْت ِدْرَوْق َمـــَا ِنـــْرَجــــْعــــِش            

 
 ُخــْفـــْت ِمـْن ِلـــــْيــــلـــْـْة قــَـْبـــرِْي       ِلــْيـلـــْـْة ِالْـُظـلـــْـَمـــْة وِالْــَوْحـــِش            

 
 ْْ ِلــيَّــاَ ْن ْحـِبــْيـِلــْيـِلـْة فْـَراْق َمـْن َكَ  -يَـَاِالْـَوْحـَدَاِنـيْ  -َاِنـيْ َآْهِلـْي ُوفْـَرَاْق ِجـْْيَ  ِلــْيـِلــْة فْـَرَاْق 

 
َّــــاَ ُولْـَدَاِنـْي       يُــُوْرثُـُوَا ِكــيْ ـلـِّــْيــْت َخـالَِّنــْي ِالـْـُبـُو خِ  ِكــْيــْف   ْف ُوِرْت َآنــَـَا ِفـــْي َوَالـَـِدي
 

ــــاَ   يـََا َاَّللَّ ْطلـَـْبــــتــَـْك ِتـــْعـــُفـــــوُا ْعــِلــــيَـّ
 

 َمـْن ْدَعــــَاْه ِالْــَوْقــــْت ْخــــاَلْص       َمـــَا بـــْـقَــــى لـــُـْه َمــــَا ِيــــْعــــَمــــل           

َّــــْه إَل ِتــــْغــــَفــــلْ              ْخــلَــْص ِالْـَخـَاِطــْر ِتـْخــــاَلْص       وِاْذُكــــــْر ِالــل
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 يـِحـَضـــْر ِالْـَبــَاِدْي وِالْـَخــَاْص       تـِنـْـْفـــِتــْح ِالــَبــــَاْب وِيـــْدُخـــلْ            
 

ْْ َسـتَّــة وَسـتّــِْيـْن ُسـلْـَطـا َّــــاَ  -يْ يَـَا الـــَوْحَداِنـ -ِنـيْ يْـِصــيـ  فُـوْقـهَـَا بَـاْقـوتـَـا تَــْضــِوي قُــُوي
 

ـَْخـلّْـْصـهـَـَا َمـَاْل ِاْقـَسـْمـْت بَـَايْـَمـَاِنــْي       ولَـْو َجــمْ َمـَا  ــــاَ ـــُعـُوَا َمـَا َكــْســـبُ ي  ـُوَا ِال ْدِمـــيَـّ
 

ــــاَ   يـََا َاَّللَّ ْطلـَـْبــــتــَـْك ِتـــْعـــُفـــــوُا ْعــِلــــيَـّ
 

َّــــْه ِالْــُطـــ             ْف بـْـِالـْـَعــــْبـــــْد       ِلـــْيــــِلــــْة َآْن ِيـــْســِمـْي َوْحـــــُدهْ يــَـَا َالل
 

ْحـــْد       ِيــْرتَــَجــى َرْحــــِمــــْة ِســــْيــــــُدهْ             َـّ  ِفـْي ِالْـْقـُبــُوْر وتَـْحْت ِالْل
    

ــى َجــــْســــــــُدهْ َمـْن ْسـَبـْق ِللْـِخـــْيــْر آأِْسـ            ـْـهـــَـنَـّ  َعـــــْد       َرَاْح وت
 

َكـْر غَ   اَ يَـَاْمـَحـَاِيـْن قَـلْـِبـْي وَمَاَصـَاْر ِبــــيَـّ -يـَـَاِالْـَوحَدَاِنـيْ  -ـْضـَبـَاِنـيْ َمـَا يْـُجــُوْه نـَـاَِكـْرُو ُمـنَـّ
 

نــْــيـــَـَا تـَـَاِبــــْع ِالـْـ ْمـِنــْيـْن ِهـــيَّــــاَ ِالـــْـَغـدُّ َاَرْة وِشـــْيــَطــاِنــْي       وإَل ْعــرِفـْـْت َآنـَـَا ِالْـُمـــُوْت آأِ  رَّ
 

ــــاَ   يـََا َاَّللَّ ْطلـَـْبــــتــَـْك ِتـــْعـــُفـــــوُا ْعــِلــــيَـّ
 

ثــْـنـــِْيـــــنْ            
ِ
ـْـهـِــْيــْتــهـَـَا ِلـــْيــِلــــْة ِاإل ـــــَاْر       ن  َذَا ِالـْـْقـِصـــْيـــَدْة يـــَـَا ُحـــضَّ

 
ــــْل نُـــــُوْر ِالـــْـِعـــ              ـْيـــنْ ْشـهَــَرَهـَا َشــهْـــْر ِالـْـُمــْخـــتـــَـاْر       ِالــْـْمـــَفــضَّ

 
 ِمـْن بــَـْعـــْد َآلْـْف وِمـــيَّــَا َصـــَاْر       َعــــَاْم ُوَاِحــــْد وِالْـــِّربـــْـِعـــــْيــــنْ            

ْسـِمـْي ِلـْتـَرْحـُمـوُ  -َدَاِنـيْ يَـَاِالْـَوحْ  -ِكـثْـَمَاِنـيْ ّرْي ُوفْـَضـْحـْت ِالْــُيـُوْم بَـَاْح ِسـ  َا ْعـِلــيَّــاَ ِنـْظـِهـْر ا 

ْر َربّـِــْي ُوْقــَضــى ْعــِلــــيَّ  ْْ َمَاَزَاْل ِفـْي َحَالِْتـْي َرَاِنـْي       ِكــــْيــــْف قَـــــدَّ  ـــــاَ ِاْبْن ْمَسـَاِي
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 1للشاعر سيدي خلضر بن خلوف "َهَاَجْت اَبلْفَكْر اْشَواِقي"قصيدة

 بتلمسان حتت قيادة احلاج محيّ غرانطة "من أداء اجلمعية املوسيقية 
  احلامدي
 

ْل بَـْحرِْي َمآ ُوْرِيـْح وتْـْقلْـُقُواَ   َهَاَجـــــْت بــْـِالــْـِفــــْكـــْر َآْشـــــــُوَاِقــــْي      وتْـهَـوَّ

 ِمنْـهُْم ْجَوَاْرِحـْي ِيْغْرُقُواَ ِمـــْن ِكــــثْــْر َاْمـــُوَاُجــــْه ِاْخــــاَلِقــــــــْي      َرَاِنـْي َخَاِيـْف 

 َمَا ِصـــْبـــــْت نْــــــهَــــَاْر يــــــــاَلِقـــــْي       َهْل بَْعْد ِالُْفْرقَـْة نُْشُوْف َمْن ِنْعْشُقُواَ 
 

ِّـــــــــــْي إَلِقــــــــــــيْ   إَلِقــــــْي يَــــــَا َرب

ْْ وِالـــْـْشــَقــــآ  َهــْل لّــــِْي بـــَـْعــْد ِالْ   ــــُفـــــْرقـــَـْة       بـَـْعــــْد ِالـــْـْتــــَعــــ

 ِنــــهـــْـنَــــى وإَل ِنــــــْبــــقَــــــى       بـــَـُعـــُوْم بَــْحـرِْي ِالــْـْغــــِمـــْيـــْق 

                                                           

في بيئة مشتهرة بخصال حميدة من الجود والكرم وحسن :  نشأ سيدي لخضر بن خلوف 1
الضيافة، وهذه القيم مستمدة من تعاليم اإلسالم ومن البيئة العربية، وفي هذا الصدد يقول 

اوة الجزائرية في وسط كريم مشهور نشأ لخضر بن خلوف في ناحية جبال مغر : "دمحم بخوشة
ه ، نظم الشعر الديني خاصة في المديح النبوي 9بخصال العرب، قيل أنه ولد في أواخر ق 

وقد أسهمت البيئة  ."سنة  322، توفي في أوائل القرن العاشر هجري عن عمر يناهز 
ه السالم، يتقرب من الصوفية في جعله رجاًل زاهدًا عابدًا قائمًا هلل وحده ومادحًا لنبيه علي

وكان يحب سماع ".مداح الرسول"خالقه بالذكر والعبادة والتهليل واالستغفار، حتى سموه 
ديوان سيدي األخضر :المصدر  )"المديح على آلة الطرب كالدف والرباب كما هي العادة إلى يومنا هذا

 .21تلمسان الجزائر،ص –، نشر ابن خلدون ، جمعه وقدمه دمحم بن الحاج الغوتي بخوجة(شاعر الدين والوطن)بن خلوف 
  12، ص3829و بخوشة دمحم الحاج الغوتي ، مؤلف ديوان سيدي األخضر بن خلوف ، مطبعة الشمال اإلفريقي المغرب 

    ). 
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ْْ قـــَـلـــْـِبـــْي بـــْـَقـــاَ  ِالـــْـُشــُوْق بـْـاَل َشــــــْفــــــقَــــْة       ِفـــيْ   قــَـلـــْـ

ــــْة       ْحــــَمـــلــْـْت ِشـــالَّ نْــــِطـــــْيـــْق   َذَاِيـــْق ُكـــْل ْمـــــَشـــــــقَـّ

 َرَاِنــــْي ِمـــــنُّـــْه ِنــــْســـــَقــــى         ْكـــــُيـــُوْس ِمـــــــْدَافْـــــــقَــــةْ 

ة وْحـــَدْج وثـــْـَقــــــى       وُمــْر وْصــــَبــــْر وِريْــــــْق ِدفْــــلـــ

ـُْم ِيـــْتـــَمـَزقُــُواَ لَـُو َذَاقُ  ـْه ْْ ْقلُُوبـ ْذُوَاِقــــْي       ِمــْن نـــَـَاْر ِالْــُح  ـُوَا ِالْـــــنَّــــَاْس آأِ

 ــي        يَـْجرِيــْوا بـْـاَل ْكْسـَوْة َما نْـَوَاْو بـَحـَّْمُقـوااإَلْســـــَواقِ ِفـــــْي  َراُهــــمْ َو تْـ
 

ِّــــــــــْي إَلِقــــــــــــــيْ   إَلِقـــــــْي يـــَـَا َرب

 َوَاِحــــْد بـْـِالْــــَوْجـــْد ْقـــــلُــُوْق       ْعـــــــِقــــْل إَل ْخــــــلُـــــــــُوْق 

 َحـــتّـَى َشـــْمـــلــُـْه َمــــْفــــــُرُوْق        َمــَا ْصــــبَــْر ْعـــلَــى ِالْـْرِفـــــْيــْق 

 ُوَاِحـــْد تـــَـَاِيــــْه َمــــْطـــلُـــــُوْق        َســـَاِيــــْح ْمــــَع ِالْـــــْطـــــُرُوْق 

 ـُوْق        َمــــَا تـــْـلــْـَذْد بْــــــِالْـــــّر يْــــــْق ل َخـــْر ِمـــْن نـــَـَاْر ِالـــْـُشــ

 َآنــَـَا قــَـلـــْـِبــــْي َمـــــْحــــــُرُوْق        نـــَـَاْر ُوْجـــــِدْي ِابْـــــــــــُرُوْق 

 ـْيــــْق ِعْشـِقــْي َعـَاِشْق َمـــْعـــُشــُوْق        ِعــــْشـْق ِعـْشـِقْي ْعــــِشــ 

ــــَاْس ْســــِفــــ  ـُْم َصـــْدُقــــُواَ ـْيــــْه ُوثَــــــَاِقـــَذَا ْالــْـنَـّ ـْه  ـْي        َعـــْذَرَاْوِيـنِيْ ِالْْعِشْق ْقلُُوب

ْْ ُوَاْش مَ  ْه ِِفْ ِالُْح  ِغْرقُـُواَ  اَ ُقـــــُوْل وفـــْـِعــــْل وِمــــــْيــــــثـــَـَاِقـــْي         قَيْْس وِغْْيُ
 

ــــــــــْي إَلِقــــــــــــــيْ  ِّ  إَلِقـــــْي يَــــــَا َرب
 

ـــَاْق         ْهـــْل ِالــْـنْــــُفـــُوْس ِالْــــْرقـــَـَاْق  اِقـْي ِيــْسِقــْي ِالــْـُعـــشَّ  ِالـْـسَّ

 ْرِبــــهـــُـْم يــَـَا ْشــــِفـــــْيـــْق بــَـَاْصـَحـــَاْب ِالْــَحـــــْضـــــــَرْة         إَلْق 

 بـــْـِالـــْـُشـُوْق ْمــَع ِاَلْحــــــــَرَاْق         تِــــْعــــْتـــرِْف ِبـــــِالْــــْرَمـــــَاْق 

ــــَاْس ِاْدُوَاْق         ِمــــْن ْكــــُيــُوْس  َـّ  ِالْـــْرِحـــــْيــْق َمــــَا َذَاُقـــُوَا ِالـــْـن

ـــــَاْق         ِشــــْرِبـــْت َآْهـــْل ِالْـــــْتــــَفــــَاْق   فُــُوْق ِابــْـَسَاْط ِالــْـُعــــشَّ
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َخــــــْر لــَـَبــــَا يـــْـِفـــــــْيــــــْق  ُوَاِحـــْد ِمــْن ثـــَـْمـــلـــُـْه فَــــــَاْق        ل َ

 تَــــــــــحـــْـْت ْظــــلُـــــــــــــُوْل ِاَلُوَرَاْق       وْطُيُوْرْعََل ْاَلْغَصَاْن فُْوْقــنَـَا ِيــْنْطُقـُواَ 

ْْ ِكـــْيـْف َمَا ِيــْقـلْـُقـــوُ  ــْي  اَ َمــــْرِحــــــْت ِفـــــــْيـــــهــِـْم ِاْحــَدَاِقــــْي       ونَْسَاِيـْم ِالّْطِ
 

ِّــــــــْي إَلِقــــــــــــــيْ   إَلِقـــــــْي يَـــــَا َرب
 

 تَــْحــــْت ْظـــلُـُوْل ِالْــــــَوْرقـــَـْة         الــْـْمـــــيـــَـَاْه مــــِْتــــَدَافْــــــقَـــــــــاَ 

 تْــــــُدُوْر لــَـْم ِتــــْفـــــتَــــــــِرْق ُو ِالـــْـِكـــــْيــــَســـَاْن بْــــــــــرِقَّــــْة         

 ِاإْلَْطـــــيَـــــَاْر بْـــــاَل َشــْفــَقــــْة          ِتـــــْســــَبــــْح ِمــــْتـــَرَافْــــــَقــــاَ 

 ـــى اَلُوَرَاْق ُوبْـــــاَلِبـــــْل ِمــــْفـــِتـــْرقَـــــــْة         تـــْـغَــــّرِْد ْعـــــلَـــ

ـْــــــَقــــاَ  ـْكـــِْي َخـــْمــِر ِالــْـل  ُو ُآْم ِالْــُحـــْســْن َمـــْعــُشـُوقـَـْة         ِتــِح

ِبـــــْمــــَدَاْم آأِإلَّ تَــــــْبــــــَقـــــى         ســــِْكـــرِْت بـــَـْعـــْد ِالــْـِفـــــيَــــَاْق 

ـْـــْن سْ  َافْـُقُواَ ِبـــــي إَلْمـَيَاْه تُْفُوْر ِغـْْيْ ِيدَّ  ـــــهَـــــَاِرْج وْســـــــُوَاِقـــْي        وْخـَصْص َْبِ

 ـْر ِاْعــــَزْم ِبـــْفـــــَرَاِقــــْي        لَِكْن َاََنَ َمْحُبـُوِبــْي َمَا نْـِطْيْقْش نْـَفَاْرُقـُواَ ِالْــــــــْفــــَجـ

ِّـــــــــْي إَلِقــــــــــــيْ  إَلِقـــــــيْ   يَـــــَا َرب

 َمـْحــــُبـــُوِبــْي ُمـْر وْشـــِفـــيـْق         َمـــَا ْمــــِثـــــيــــلـــُـْه ْرِفــــــــْيـــــــْق 

 َآْصـــَدْق ِمـْن ُكــْل ْصـِديْـــــْق         ِمــــْن ُحـــْســــْن ِالْــــْخـــلُـُوْق 

 قـَـلــْـِبــْي ِبـــهْـــُوَاْه ْرِشــــــْيـــْق         ِمــــنُّـــْه ِيــــنْـــْجــــاَل ِالـــْـُشـــــُوْق 

 َعـــَاَهــــْدِنـــْي َعــهـــْـْد ُوِتـــــْيـــْق         فْـــَرْقــــِنـــْي فْــــــــــرِيْـــــــــــْق 

َاِلــــْي ُكــــْل ْطـــ  ـرِيْـــــــْق         ِفـــْي ْســــَمـــَاْه اْلُفُــــــــــــــــْق ُو رَّ

ي ِيـْعْشُقـُواَ لــُـْه نْــــَظـــ  ــَاِمـــــْي وِذُوَاِقـــــــْي         َذَا ِالْـــِحــــلـّـَْة ِبــْصاَلتـُـْه ِلْْلِ

ــ ْ ْعـــِلــــْيــــْه قـــَـْدْر َمَا ِشـــْرقُـــُواَ     ْد نُــــــُوْر ْرَمــــَاِقــــــْي     ُمـــَحـــــمَّ  َصَلَّ ِاَّللَّ
 

ِّـــــــــْي إَلِقــــــــــــــيْ   إَلِقـــــــْي يَـــــَا َرب
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 للشاعر ابن مسايب "نَــــــَاْر ِالْــــــْهــــــُوى"قصيدة 

 من أداء الشيخ رضوان بن صاري
ْْ       ِفـْي قـَـلِْبـْي وْدُمـُوِعــْي ِســـــــيَّــــَاحْ نــَـَاْر ِالْـــــهْـــــُوى   ِلــــهــْـِبــْت لْـــهــِــْيــــ

ِّــــْم ْعـــلَـــى ِســــْيـــــْد ِالـــْـْمــــالَ  ْْ       َسل ـــــْه يَـــــَا َشـــْمـــــْس ِالــْـْمــِغــــْيـــــ َـّ  حْ ِلل
  

ــــْه يـــَـَا َشــــ َـّ ِّــــْم ْعــلَــى َزْهـــــُو ِالــْـْعـــُقـُولْ ِلل  ْمــــْس ِالـــْـَعــــــِشــــــــْي        َســـــل

 لْ ُو ُقــــــــْل لـــُـُه َمــــَا ِطــــْقــــْت ِشــــــــْي       ْعــــلَــى ِالـــْـْفـَرَاْق بــَـْعـــْد ِالْــُوُصـــوُ 

 َمَا ِيـــْخــــَفـــــى ِشــــْي        َكـــــَاِثــــْمــــُتــــْه ْعـــلَــى ِالْـــــْعــــُدُولْ  ِســـــّرِْي لُــــــهْ 

ْْ        ِكــــْيــــْف َآْخــــِفــــْيــــْه ِســّرِْي بَــــ  ـَاحْ ِالــْـْدَمــــْع ِمـــْن َعــــْيـــِنــــْي ْســــِكــــْيـــــ

ــــــْه يـــَـ َـّ ْْ         َســــلــِّْم ْعــــلَــــى ِســـــْيــــْد ِالــْـْمـــاَلحْ ِلل  َا َشـــْمــــْس ِالـــْـْمــــِغـــــْيــــــ
 

 فُــــوْق ِالْــــْخـــــُدُوْد َدْمــِعــْي ْجـــــــَرَا        مـِْن ُمـــْقـــلـــْـِتـــْي فـَـَاْض وِانْـهـْـَمـرْ 

 ـــــْن ِعــــــْيـــــنــِْي ِالــْـْكــــَرَا        لْـزِْمــــْت ِمـْن َوْجـِدْي ِالــْـَســهَــــرْ ْحـــــَرَاْم عَ 

ـْـــرْ لْـــــَمــــــْن ِنـــــْشــــِكـــــْي بـْـَمــَا ْجــــَرَا        يـــَـَا قـــَـلـــْـِبــــْي ِتـــلْـــهـَـْم ِللْــصَّ   ــب

ْْ        بـــَـْعــــْد ِالـــْـْمَســـآ يَـَاتِـْي ِالْـــْصـــَبــــإَل   َاحْ ِتــــْقــــنَــــطْ شـــِْي ِالْـْفــَرَاْج ْقـــرِيـــْـ

ِّــــْم ْعــــلَـــى ِســــْيـــْد ِالــْـ ْْ        َســـل ـــــْه يــَـَا َشـــْمــــْس ِالـــْـْمــــِغــــــْيـــــــ َـّ  ْمــــاَلحْ ِلل
 

ْْ يـــَـَا َهـــْل تَــــــَرى        يـــََاِتــــْي َزَاِيــْر َمـــْن ْهــــــــوُ   يـــْـْت بـــَـْعــــْد ِالـــْـْمـــِغـــــْيــــ

ْه ُآْخـــــــــــــــــَرى        ِمــْن َهـــَذَاْك ِالْــَخــْد   ِاشـــْـْتـهـِــْيــــْت نـــْـَقــــْبــــلــُـه َمــــــــــرَّ

 ــــْئــــــْت َمــــَاِريْـــــنَـــــَا ِمـــثـــْـلــُـْه ِفــْي ِالْـــــــُوَرى        اَْكـَمــــلـــَـْه ِاللـّـَْه بْـــــَمـــَا شَ 

ْْ        َدْعـــــــــْج ِاَللْ   ــــــــــــَمــــــــــــَاحْ بــَـَاِهــــْي ِالْــَجـــَمــْل ُهـــُو ْاَلِديْــــــــ

ِّــــْم ْعـــلـَـى ِســـــْيـــْد ِالــْـ ْْ         َســــل  ْمــــاَلحْ ِللــّـَْه يـــَـَا َشــــْمــــْس ِالـــْـْمــــِغـــــــْيـــــــ



 

                                                           165 

 

ـُْمـْر ِالــْـ  ْمــَرَاِشـــْف وِالْــــْخــــُدُودْ َشــهــْـْل ِالـــْـْعـــــُيـــُوْن غــَـنْـــْج ِالـْـْشـِفـــْر       ح

ــِمــْس ِفـْي َسْعـْد ِالــْـْسُعـُودْ   ِمـــْن ُحـــــْســــنـــُـْه غَـــــــَاْر ِالـــْـَقـــَمــــْر       وِالـــْـشَّ

 ْن ْمـــَع ِالْـــــــــــُوُرُودْ ِمــــْن ْشـــــــَذَاْه فـــَـَاْح ِالْــــــَزِهـــــــــْر       وِالَْيَاْســـِمــــْيــــ

ْْ        َمَا ِبـــــْيـــْن َرْوَضـــَاْت ِالــْـْبـــَطــــَاحْ   فََاِحـــــْت ِبـــــْه ُكــــْل ِمـــــْن ِطـــــْيــــ

ِّــــْم ْعـــلَـــ ْْ        َسل ــــــــْه يـــَـَا َشـــْمــــْس ِالـــْـْمــــِغـــــــْيــــ َـّ  ى ِســـــْيـــْد ِالــْـْمــــاَلحْ ِلل
 

ْْ ِالــْـْشـَراَ   ْب ِنـــْتــــنَـــــَاُولُـــــُوَا َكــــَاْس ِالْــــْخــــُمــــُوْر         ِمـــْن َصــــُفــُوَا َآْطــيَـ

 ِيـِصــْيــْح ْمـــَع ِالْــــــــــْربـــَـَاْب ِبــــْيــــْن ِالـــْـْمــــنـــَـَاِزْل وِالــْـْقـــُصــــــــُوْر        ُعــُوْد 

 ُو ِالـــْـْفــــــَجـــــْر َرَاْخ ِالْـــــْســــُتـــــــُوْر        ِالْْفَجْر ََبَْن تَـْحـــْت ِالْْحــَجَاْب َمنْ 

ْْ        بـَـْعـْد ُوصَ   َاِلـْي إَل ْسـَمَاْح ِللَّــــْه يَـــــاَ فــَـَاَرْقـــِنـــْي بـــُـْعـــــُدْه ْصــــِعــــــْيــــــــ

ِّــــْم ْعـــلـَـــى ِســـــْيـــْد ِالــْـْمـــالَ  ْْ        َســــل  حْ يــــَشــــْمـــــْس ِالْـــــــْمــــــِغـــــــْيـــــــ
 

 ْعــــِلــــْت ْجـــَمـــَاُرْه وِانــْـْكـــــــُواَ بــَـْعــــْد ِالـــْـْفــــَرَاْق قــَـلـْـِبـــْي ِالْْحـــزِيْـــْن        ِشـــ

ـْْن        َمــــْغــــُرُوْم َمــــلْـــــُكــــْه ِالْـــــهْ  ـــــُواَ ِالــْـْعـــــِقــــــْل َصـــَاْر ِمــــنّـــــِْي ْرِهـــيــ

ْْ ْدُواَ   َآْهــــلـــِْي تـْـُقـــــُوْل ِفــْي ُكــــْل ِحــــْيــــْن        َمــــــَاِريْـــــــنـــَـَا ِلــــْمــــَســــَاِيــــ

ْْ        ُعــــْمـــرِْي ِمـــنُّــــْه َمــــَا ِنـــْسْتـــــ  ـَرَاحْ َمــــْرْض ِالْــــهْــــُو َمــــَالـــُـْه ْطــِبــــْيـــــ

ــــْه يـــَـَا َشـــْمــــْس ِالـْـْمـــِغــــــيْ  َـّ ِّــــْم ْعـــلَـــى ِســــْيــــْد ِالـــْـْمـــــاَلحْ ِلل ْْ         َسل  ــــــ
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 للشاعرابن مسايب"نِـْلـَت ْالــــــَمــَرامْ "قصيدة 
 1من أداء مجعية نسيم األندلس وهران

 
 

ــــِه َحـــاِدي    ــــــــــــــَراْم      َمــلْـــــــَت الـــْـــــنِ  َـّ  ــــــارْ ــَطـــْالـِقـبـِالـل

َّــــاْر        َك الـلـــْـــي ِبـتِ ـــْف لِ ِقــــ  ـــاَلمْ ــــــــــــــــــَرا الــــسَّ ـــَواْقــــــِدي

                                             000    
 ِديــي َوَوْجـــــِتـابــَـ َصـَبــــــْر ـَواْذكُ ِد        ْجــــــْرَب نَـــى عَ ـْم َعـلَـَسلَّــــ

ُمــــــــــاَدَرتْــــــــــاَلْم         َمــْن بـــَـــــَف يُـــــــــــــْيــَكــــ   ــوعْ ـــُه الــــدُّ

بُـــــــوْع        ــَك اللـــْــــتِ لـِ ا َشـْوقـــًـ  ـــــــــامْ ــــــــــــــــَقـــــــــُمــــــــالــــرُّ

                                             000     

 َؤاِديفُــــــــْم ِفـــي اُهــــنـــَـــــ كْ ـ سُ  ـــــــاِد        ـيَ ـــ ـْرَب جِ ــــَعـْل ِلــَوُقــــ

 امْ ـــــْالــِخـــــيَـــَن ــيــــــ اِكــــنِ َع َســــمَ ــــــــــــاْم         ِخـــــيَـــ ـَر ْالـ ـــــِذْكـــ

                                                           

 في فالتحليق األندلسي الطرب عشاق جمعيات من هي لوهران ”األندلس نسيم“ جمعية 1
 التي والمديح لعروبي و الحوزي  وأغاني نوبات من كوكبة عبر العريقة الموسيقى هذه عالم

 نوبات 8 الجديدة المجموعة هذه وتضم    .الفن لهذا العريق التراث من ألحانها استلهمت
 األندلسي الفن شعراء كبار  ألفها التي كلماتها تعبر أغاني 2و ، الحوزي  الطبع في وأغنيتين

   .النفس صفاء و هللا حب ، الحزن   ، عشقال ، الشرف مثل حساسة إنسانية مواضيع عن
 األولى الوهلة من المستمع يدرك الغنائي األندلسي بالتراث تعتني التي المدارس من تعد كما

 لطابع األكاديمية المقاييس على الغنائي الطابع لهذا أدائه في يحترم الذي العمل هذا مستوى 
  (. بوكلي صالح الشيخ مع لقاء المصدر ).األندلسي
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 ــــَرامْ ـــــــَل ْالـــــَغــــــــــــــَآْصـــ ــــالْم        ـــَبــــاْن ثـــُـمَّ اَلْعـــــ ْال  وَ 

                                             000    

ـــِشــــ ــــ عَ      ِثــيــــــــًرا   ا َكــ ــــْغ َسـالمً ــــِلـبـــَـ  ُكــــــــــــــوَراــــًة َوبـــُـــيَـّ

 ـيـــــْق ــــ قِ ــ عَ ـــُروا َواَد ْالــ ــْن َذْكــمَ          تَـــهَـــــــــــــــامْ ــــ ْس ــ ْن مُ ـــــمِ 

 ــــــــامْ ــــهَــــــا انْـــــِســـَجـــــــ لـَ    ـْق      َدِفـــــــــــْ نــ ـْم مُ ـــَآْدُمـَعــهُـــ

                                             000   

   

 ـالَ ـــْيــــــــــــاًرا َولـــَـ ــــا نَــهَــــهَــ لـَ          ــــــالَ ـــــــيْ ــــ ِه َزْمــــَزْم ِبــلَ ـِبــــ

ُّْ ال ـ يـَ ا َمــــَمـهـْـ    ـــــــــــــاْم     ُْ هَ ـــلْـــــَقــــْالــفــَـ  ــــمْ ـــيـــــــ نَّــــِس ــ هـــُـ

ــ   وَ  الـَحـِطــــيــــْم        ِو َآْرِض ـْن نَـحْ ـمِ   ـــــــــــــاَلمْ ــــِتــــــــــــ اإَلْس
  

 َ ـــ         ـيّ َحــــِ  يّ ـَحــِ َة ْالـــــمَ ــــْس انــَـ ــي  يّ ــُر نـــَـِبـــــــِ ـيـــــــــــ ــْن َآخِ ـَعـــمَّ

ــــــــــي ْالــــــَوِفـ  ــَداــــرِيــــــــق  بَـــــا بَـــَمــــَمــهْــــ     ــــــــاَلْم    ـظَّ

ــ ـَخـ       ــــَدا  ِد غَـــِو نَـْجـــــــْن نَـْحــمِ  ــ ـــــفَّ ال  ــامْ ـــــــّسـِــــَقـــــــ

                                             000     

ـــــِبـال        ـاكْ ـــبَــّشــــِ َن ال ـــُت مِ ــــنَـّحــِــي َـّ  ـيـــــــــــــــَر اَلَراكْ ــــ ِه طِ ـــل

 ــاِزلَــــهُـــــــــمْ ـنَـــــ ــْد مَ ــِصــــَواْقـ         ــامْ ــَمــــا َحـــــيــــــــْر يَــــِســـ 

 ــــَزامْ ــــــــــــــــــــــــاإلْعـــــتِ ـبـِـــ ــــــــْم        لَــهُ ــــ ائِ ـْل َرسَ ـَواْحــِمــــ

                                             000               

     

 ـهُــــــــمْ ـ نـْ ـــ ــــَد عَ ـعْ ُبـــــ ـَح ْال ـَبــــ َوَآقْ         مْ نْـهـُــ ـْرَب مِ ـَن ْالـقُ ـسَ ـ َآحْ  َمـا

ــــسُ  ـــــــــــاْم        َقـــــــــى َمــــــْرَعـــنَـ  ـــازْ ـَجـــــْالــِحـــــاْن َذاَك ـكَـّ

 ــــــــــامْ ـــــِوَســـــــــــــــــْم ْالــُهـ ـــــَزاْم        ِعـــا ْالـــــــنَ ـــ اَداتُ ــْم سَ ــهُ 
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َّ ــبِ   ـــيـوِعــــــْم َو ُولُــــهِـــ بّـِ ــ ـي حُ ي        ِفـــــــوِعـــــُضـــــي َوُخــــِتـَزل

َ ـنّـِــَعـــ اْم        ّذَمـــــــــــــــــِ ــالــْل بــــِ َســــ ــــــــــ َص ـ َم الـ ـــــيـــ ِس ـــ ي ن  ـاـبَـّ

ــ         اَبـــــْرَب ُقـــ ـــُل عَ ــــْل َوْص َهــــ  ـــــــــــَرامْ ــــــــي َحـــــــــــنّـِــــ َع

                                             000    

ْن قِ 
ِ
َ ـيـــــــ ا  ِديـــــي َو َوْجــــْوِقـــْزَداُد َشــيَـ ِد        ـَرْب نَـْجــــــاعَ ـــَل ي

ْْ ــــِذيــــــعَ ْالـــَذُب ُ ِبــــــــعْ ـــتَ ـ ْس ـ مُ          ــــــــــاَلمْ ــــــلُّ َكـــــــــُكـــــ  ـ

ْْ         غَـرِي ّْ ــــِل حُ ـْن َآْجــــمِ   ـــــــــامْ ـــــــــهَــــــــ ـْم يـُ ـــــــــهِـــبِ ــــ

                                             000    

نَّ ْالـــ 
ِ
 ـارْ ــَمــــِجــــــِي ْالـــْوِم َرْمـــي يَـــِفـــــاِري        ـــاَب ِجــَمـــهَــ تـِ ا

 ــاْت ـَرفَــــــي َعـــــَت ِفـــــَرفْـــَعـ    ــــــاَلْم    ـــُغـــــــ اـْل يَـــــَهــــ

ــ ـ ـ ــ اإَلغْ  وَ ـــاْت        نَــــ سَ ــ ـُن َوْالـحَ ــْس ْالـُحــ   ـــــــامْ ــــــــــــنَـــــــــ ـِتـ

                                             000     

َ ــبـِ ــ لْ ــ ْن َذاَك قَ ــمَ  ــ لِ  وَ ــــُن        ـيــ لِ ـــ ي ي  ــنُّ ـــِحــــــــي يَــــــــــالقِ ـلـتَـّ

 ــــاـــــــَقــــــنُـّـــ ــِل ال ــــْل ِلَْهــُقــــــــــــــــَزاْم        ـــــــِتـــــــــ اإَلْحـ بــــِ 

ــ َو اإَللـْ ــــا        َقـــوُن الـلـــّـِ ـُكــى يــَـــتـَـَمــ   ــــــــامْ ـــــــــئَــــــــــــ ـ ــــِتـ

                                             000      

ى        طُ ـ عَ ـ ي ْالـمُ ــْم ِفــــُكــــالُ ـــِوصَ  ـــــــ مَ تـــَـ ــَدى يـــَـ ــَمــوَل ْالــــنـَـّ َـّ  ىــن

ـُـَآنـــْـ   لَـــــــهُ ــل  ــــــَوْصــــــوُدوا ِبـــُجـ         ــَرامْ ــــــــْم ِكـــــــــــــــــت

َ ــَســـ عَ  ْ ــِفـــ  ــــــُه       لَ ـــــَرى َشـمْ ـــى ي  ـــــامْ ـــــــَظـــــــــِتــــــ ــي الان

                                             000     

َّـ َكــــــــِر          لَّ َآْمـوا ُكــــــلُـــــعَ ْفــــــفَـلْــيَ   ــْدرِ ـــــُل بَـــــــاْهـــْم ـهُـــــ آَن
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َ ــِسـْفــــ نـــَـ  ْم         ــــالَ ــــَمـــــــــى ْالــــتـــَـآْبَـــ       اَجـــــنَّ ـ و ال ــْرُجــــي َو ت

َّــــ ــكَ  جَ ــــي الـا ِفـــــــنَـآَن ــ ـيـْ لـــَـ  ـــــى        دُّ   ـــــــامْ ــــْت تـــَـنَــــــــــــَســـ
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 للشاعر ابن مسايب"اَي اْهْل اّللَ "مديح 

 أبداء مجعية غرانطة تلمسان
  يـــَا اْهــــل اللَّــــه ِغـــثُــــوا الـَمـلْـــهُـــوْف        ِمْن قَـْبْل آأْن تَـْشـَعْل نـَـاْرالـَجـْوْف 

 وانْــَزَحـــْم ُطــالَّبُـــو لَــْحــــُقــــــوهْ  اَسْكـنـــُـه َخــــْوْف       َكــْيـْف يــَهْـنَـى َمـنْ   
 

َّــــْتـــــهُـــــــــْم        وْعـــَســـى تَـْحـَضـْر بَــَرْكـْتــــهُــــمْ  ــــه ُكـــل َـّ  َوايْــــْن َآْهـــْل الل

ِّـي َدْرُكـــــــــــــوهْ   يآ  الــل  تَــْحـــَضـــْر لــْـنـــَـا غَــــــايـــَـْتـــــهُـــــــْم         نــَـْدَرْك ش ِ
 

ــــه بـْـالـُجــــْمــــلَـــــة        َشـْرْق وْغــْرْب ُجـوْف وقَـْبـلـــَـة    َـّ َوايْــــــْن آأْهــــْل الل

 ـْم ِســــيِدي َعــــْبــــــْد اللَّــــه        الــُتــهـَـاِمي الـَحـْسِنـي َســــْبـــُطـــــهَمــنْـــهُــــــــ
 

ـاْد الـَخلْْق ْقـــِوي آأْوْضـِعـــيـْف  ــْصــرِيــــْف        ْعــــمَّ  َو ايْـــْن ُهــَمــاْن َآْهــْل الـــتَـّ

ْح ِلــــهُـــــْم ِضــــــيــــْف        َكــــاْرُمــــوه بـــَـْعـــــل  قَــــــــــْدُره    ُكــــْل َمـْن َروَّ
 

ــــْضـــُروا لـَـَعـــلَّ َوَعـــَســــــى  َوايْـــــْن اْهــــْل اْوقَــــــاْت الـَخـــْمـــَســـة       يـــَحَّ

ــــْم ْعـِلـــــيَّ يَـْجـــلُــــــــوهْ الــُكـــــْل ِبــــهُــ  ـــْم نــَـْســتَـــــَوَصــــــــى        ُكــــْل هَّ
 

 َوايْــــْن ْســــاَلِطــــيـــــْن الأْوِلـــــيَــــــــــــآ        فَــــى الأْوَطــــــاْن وُكــْل اثْـنــيـــّـة

ــ   ـــــيــــــــَة       يــَـنـْـْتـــَدُه َمـــْن الأْعـــــَدآ  َرْحــــُمـوهْ ِبــهــُـْم ُكـــــْل َرَجـــــْل وْوِلـ
 

ْك الـــــــــَعــــــــاْر       آأبُـــــو عــــاَلْم ْرِفـــــيـــْق الــْخــَطــــارْ   َوايَـــــْن ُهـــــَو فــَـَّكَّ

 ِبـــــه يـــَـنـــْـُده َمـــْن َضـــاْق اْمــــُره       نـــْـنْــــَدَهـــــْه اْن َحـْضـَرْت الأْقــــــــَدارْ 
 

 َوَايَــــْن اْهــــْل الــــغَـــــْرْب اَلْقـــَصــــى       والـْجــــنُــــوْب َمـــَع َجـــابَــــــرُصــــه
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 ــــاْر َعـــلـــــيَّ َرفْــــــــــُدوهَذا الــْغـــيَ      َوايْــــــْن َمــــْن بـِهُـــــْم نـــَـْتــــَمـــــَســــى

ْك فَــى الـــِحــــيــَزة ة       الـــْفـــَحـــْل فــَـَّكَّ ْْ آأبُـــــو َعـــــــــزَّ  َوايْــــن الـــُقـــْطـــــ

ــوا ِشــــي يـــَـْستَـــهْــــــَزا  ُـّ ِّـــي ُهـ     إَل تَــــَظـــــن  ــــَو َطـلــْـُبـهبَــَحــاَجــــة الـــل
 

اَكـْش تَـاِِق الــنَّــــاْس   َوايْـــــن ُهــــَو ِســــيـِدي آأبُـو الـَعـبَّـــاْس       َمــْن اْهْل َمــرَّ

ِّـــي َذْخــلُـــوه  بَــْحـــــــُره بْـــَحـــــــْر إَل يُـــــَقـــــــاْس       َهـــْكـــَذا قـــَـالُـــوا الــل
 

 َوايْــــــنْـــــــهـــُـْم َســــْبـــَعـــــة ْرَجــــــــاْل       َعـــهــْـْدُهـــْم َعــهـــْـْد َوفــَـآ  وكــْـَمــالْ 

ــــــوهْ  ـــْر َوَطــــبُـّ  َمـــْن  اْدَرْكــهُـــــْم ْقـــَبــــْل الــِمــــيــَجــــاْل       َجــْبـــُروْه ْمـَكــــسَّ
 

وســِي والـــَمـْجُدوْب   َوايْــــْن ابْــــن ِعــيـََس والـَمـْحـُجـوْب       اْحـَمــْد الـــسُّ

 ْو ُكــــــْل َمـــــْن لْـــهـــُـْم َمـــنْـُســــــوْب       ِكـــيـْف يَـْخـِفـي الـَجـْمـهُـوْر اْسـُمـه
 

ــــاِوي        بــَـالـْحــــــَراَزْم والــَبــــــْرنَــــــــاِويَوايْــــْن َابُـــو ِجـــــيــــَدة   والـــــشَّ

ــــْر الـــَمـــْعـــنَـــــاِوي       َمــــْن آأْجـــبَـرَعــْبـد الـَحـْق ْواُخــوهْ  ْْ الـــسَّ  َصــــاَحـــــ
 

 ُكــــْل بـــُـْقــــَعــــة وْمــــِديــــنـــَـة فـــَـاْس     َوايَــــْن ُســـلْـــَطــــاْن الــــَغـــْرْب َونـَـاْس    

 آأْهــْل َزْرُهـــــوْن َمـــــَع َمـــْكــــنَــــــاْس        والـــَقــَصــْر والـْفـَحْص َوُحــوُزه
 

ــــــاْر       آأبُــو َشـتَـآ  َواْهلَ   ْجــبَـْل َصـْرَصـــارْ  َوايْـــــن بــَـالـــَقــــاِضـــي والــَخــــمَّ

ــبَـــــاْر       َمـــْن الــْبــاَل َوالـُجـوْر يـــَـنْــــْعــــُروهْ   آأْهــــْل ِطــــيــــَطـــــــاَوْن والــصَّ

و  َوايْـــــْن ُهــــَو ِســـيـــــِدي َمـــْعــــــُزوْز       َآْحـــَمـد الـَخـْرُشــــوْش وَعـــــــزُّ

ِّـــيــــْل وَســــهْــــُروه  ََبلـَمــَخـــنْــــتَـــــْر ْرَجــــــاْل الـــــُفـــــوْر       َمـــالـــْـُقـــــْوا الل
 

 َوايْـــــن َاْهـــْل ْسـاَل واَهـْل ْغـَمــــاْت        َاْهل َواْد ْضــــَراْع َوَاْهـــْل تْــــَواْت 

ـوهْ  آأْهــــل ِفــْيـِقــيـــــْق  ْْ َمـــَع َمـْن َحــبُـّ  وتَـــــــافْـــــاَللـــَـْت        َمــْن الـْحــِبـــيـ
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ــــْد َوْعـــِلــــــي  َوايْـــــْن اْهـــــَل الـــَفـــــْرْع اإَلْصــلـــِي        َمــــْن آأْوإَلْد ُمـــَحـــمَّ

ِّــــ  ــــــي       َوُكـــْل َمــْن يــَـْشـــَمــْل َمـْن فَـْضـُُل َوايْـــْن ُهــَمــــاْن َصـــالَــــْح وَول
 

ْحــَمــــانْ   َوايْــــْن ُهــــــَو ابْـــــــْن بُــــــوِزيَـــــاْن       الـــْفــِضــــيــــْل َوَعــــْبــــْد الــــرَّ

 آأْهــــْل قُـــــــــوَراَرا َوِريــــــــــــــــــَواْن       وآأْهـــْل ُكـــْل ْقـِبــيــْل ونَـْســــلُــــــه 
 

 َوايْــــْن نـَـــــاْس ْوَطــــْن اتــْـَغـــــــــــاَزا       آأْهــــَل ُســـــوْس وُكـــــْل ْمــــَفــــاَزا

 َمــــــَع تَـــــــــــــــَزا       َوانــْـَقــــــاْد وَوْجــــَدة وآأْهــــلُـــــــهْ  آأْهــــْل الأْريَـــــــاْف 
 

 فـــَـايَــــْن ُهـــَمــــاْن نَـــــــاْس تــْـلَْمـَســــاْن       ُكـلْــهــُـم ْشـــــُيــــوْخ وُشـــــــبَّــــانْ 

 ِبـبَـــــــــاْن       َداَخـــْل الـْحـَصْن َوَمــْن َخـــْرُجــوهْ بـَـْعــْض َمـــنْــهـُـم َحـــــَوْز الــ 
 

ـــــاْب   َوايْــــْن آأْهــــَل الـــَبـْطـَمــة والــــَبـــــاْب       الــِجـــــَداْر وِســـيــــِدي َوهَّ

ــــــاْب       َمـــْن  ـــْر يَـْعـــُقـــوْب الــــشَّ ْن وَخْدُموهْ َو الـْمـَخــمَّ  اْحــُكـْم فَـى الـجَّ
 

ْر الـــَمْكــــــــنُــوْن       َمـــْن ْقـــَرا وْحـــَفـــظْ ُكـْل فـْـُنونْ   َوايْــــْن اْهـــْل لــــــدُّ

 ة قـَـْبـــُره آأْحــَمــــد بَــــْن نــَـاَصــــْر َمــــْدفُـــــــــوْن       تَـْحـــْت بـــَـاْب الـــَعـــْقــــَبــــ
 

 َوايَــــْن ُهـــَمـــــاْن َآْهـــْل آأقَـــــاِديـــــــْر       والــْربَـــطْ آأْهــْل افــْـَعــاْل الـِخـــيـرْ 

ــــْوُة الـُمْستَـْحــَسْن َعــــْدلـــُـه َمــــاْم الــــَعــــــاَدْل الـــــــْوِزيــــــــــــْر       َســـطُّ
ِ
 اإل
 

ْحـَمــَة َوالـِشـــيَّـــاعْ  َصـــــاْع       الـــَوالـــِي بــَـالـــرَّ  َوايـــْن ابْــــَن يَــْحـــــَي والـــرَّ

 َمـــــْن نَـــــْســَبــــْة آأْهــــْل الـــــــــــْوَراْع       آأْصـَحــــاْب الـَحـْق َوَمـــْن تَـْبــُعــوه
 

ْف       واإَلغـــَـاثـــَـة َاْهـــــْل الـَمـْعـــُروْف  َوايْـــْن ُهـــَمـــانْ  ــَصــــوُّ  َاْهـــــل الـــتَـّ

ـْْن َمــْخـلُـوْف       ِســـيـــِدي ُمــوَسـى الـَبـْر وآأبُـــــوه  يُــوَسْف والـَحــَســْن اب
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ــــة الـــَفـكَّـــاكَوايْــــْن ابْــــْن ِزيــــنـــَـة والـــَحــــــــبَّاْك       َـّ  آأْحـــَمــــْد بَـــــْن بَـــــن

اْك      َمــــْن ْطــــَواُقــــه لْـَعـنْـُقـــه َطـلْـُقــوه ــيــْر َْف الأْْشَ  َمـــْن ْحــَصــْل َكــالـّطِ
 

 ــْم إَل ْربــَـاْب الــُقـومَوايْـــْن ِســــيــــِدي الـَحلـــِوي الـَمـْتـهُــوْم      َمـــْن تْـــــَكـــلَـــ

 اْجـــهَـــْر َمـــْن قَـــَطــــْع الـــَحــلـــْـُقــــوْم      َجـــــاَوْب الـــْبــــَواْب وَســْمــُعـــوهْ 
 

اْب اْعــــــــــَزْم ُقــــــــْم      اْغـــلَـــْق الـــبَــــاْب وِســـْر تْـنُ   ـــــومْ قـــَـاْل ِللــــَبـــــــوَّ

ـُْحــــوه َوَصـلــْـُبــــوه  َمـــا بـْـَقـــى ِاإَل الــَحـلْـــِوي الـَمـْظـلُـــوْم      فَـى الـْخـــل  َذب
 

 نْ َوايْــــْن اْوِلــــيَــــاء اللَّــــه َمــــــْن َهــــــاْن      ُدوْن ُكــــــْل بــْـلَــــــْد تـــْـلــَـْمــــَســــا

 َبـــــاَعــــْت َرِخــــيــــْس بـــَـاَل ثْـَمـــــاْن       َذا الـــَعـــَجـــْم َوَطـنْــهـــَـا َخـــــْربُـــوهْ آأنــْـ 
 

ي  َوايْـــــْن َســـِعــــيــــْد الـــُبــوِزيـــــــــــِدي       الــْشـــرِيــــــْف الــَخاِذي بـْــيَـــــّدِ

ِّــي َمـْدُحــوهْ   نــَـَمـــْدُحـــه ِســــيــــِدي بْــــْن ِســـــيــــِدي        ونْــــزِيــــْد ْجـِمــيـــْع الل
 

 َوايــــْن ُهــــَمــــاْن ابْـــْن َمــــــــــــْرُزوْق       الــَحـــِفـــــيــْد َوْجــــُده َمـــــْن فُـــــوْق 

 ْْ ْْ الـــنَّــْســَخــة َسـاْل ْعـِلــيـهْ َو الـْخــِطــــيـ  الـَمـــْعـــلُـــــوْم ْشـــُفـوْق      َصاَحــ
 

َت الأْرْض َخْرَجْت َْف الِبـيـرْ  ـــــيــــــــْر      َمْن ََتْ  َجــــآ تْـهُـْم َمـْن َزْمـــــَزم َكــالــّطِ

ــــْت َابــْـَشـــــْر بــَـالـ  َـّ  ــِخـــيـْر       ُكــلْـــــهَـــــا َشــــاَهـــْدَهــــا بَـــْصـــُرهَمــــا َآتــْـَبــــل
 

ـاْب الـِكــيـْس   َوايْــــْن َحـــُدوْش َوابْـــــْن اْدِريــــــــْس       والـْمــرِيـــِنـي واْْصَ

ــَجـــــاْر تَــــرَاِبــــه ْقـــْســــُمـــــوهْ َوايْـــــْن ِســــيِدي الـــَبــــيَّــــاْع َرِخـــــيــــْس         الــتُـّ
 

 يـــَـاْهـــــْل اللَّـــه ِغــــيــــثُــــــوا الـَمــلْــــهُـــــــوف                  
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 للشاعر ابن مسايب ”َهاْج ْغـــــَراَمـــــــــكْ “قصيدة 

 من أداء الشيخ رضوان بن صاري 
 َراَمـــــْك وْهـــــــــــَواكْ َهــــــاْج ْغـــــ

ــــْه َصـــــاَدفْـــــــــْت ْهـــــاَلْك       ُـّ  َمــــــن

 َداِوي قَـــــلـــْـِبـــــــــي بْـــــــــــــُدَواكْ   
 

ـــــــــْه   َـّ  َداِوي قَــــــــلْـــــــِبـــــــي ِلــــــل

ـــــــــْه    َـّ  يـَا ُغــــوْث ْعـــــبَـــــــــــاْد الــــل

ــــــــــْه  َـّ ـــــْك َواْعـــــَطــــــاْك  الل  َحــــبَـّ

ــــــــْه  َـّ  انْـــــــــــَت الـــــَعـــــــاَرْف بــِالل

 إَل تـــَـْبــــَخــــْل َمــــــــْرَوا َجـــــــــــاْك     

 ـالــــــِي الــــُعـــلْــــــيَــــآ  َعــــــــــالَّكْ َعــــ 
 

َداِوي قَــــــلْــــــبــــــِي يَـــــــــــْبــــــــَرا    

 يَـــــا ْجــــــيَــــــاْب الـــــُيــــْســـــتـــــــَرى     

 يَـــــا ْقــــــــــــاَلْع الـــــَكــــــْشـــــــــَرا        

ــ   ـــنْـــــْد تـــْـَمــــــــــاْم الــــُعــــْشـــــــــَرا   َع

 َســــاَعـــــْدنـــــِي َحــــَّتَّ  نَـــــــــــــــَراْك 

 قَــــــــاَدْر َرافَــــــــــــْع الأفْـــــــــــــاَلْك   
 

 يَـــــا ُســـلْـــــَطــــــــــاْن اَلْوِلـــــــيـــــــآ     

 َ ــــــــــاْر الـــــَخــــــــــْزيَـــــــــا    ي  ـــــا َدمَّ

 تْـــــْقـــــوَّ َجـــْيــــُشـــْه َواتـــْـَكــــاثَــْر       

 قــَـلـْـِبـــِي َصــــابَــــْر ويــْـَكــــابَــــْر       

 يـــَـا ِســـــيــــِدي َعــــْبــــْد الـــــَقــــاَدرْ       
 

       ْْ  يَــــــَا نَــــــْدَهـــــْة ُكـــْل ْغــرِيْـ

       ْْ ْْ ْطــــِبــــيـــــــــ  ْآنـــْـَت لَلـــْـَقــــلـــْـ

       ْْ ـِْخــيـ  َمـــــْن قَــْصـَدْك ِكــيـْف ي

ْْ َطــــْوْعـــــلــــَ         ْك كـُـْل ْصـــِعـــيــــ

ــــْع وقـــَـاَصــرْ        َـّ  َســــاِعــــي َمــــَول

 تـــْـْقـــِضـــي فَـى الـَحـْق وتـَـاَمــرْ 
 

 يــَـا ْوِنــــيـــْس فـِي َآْرْض الـُخــوْف 

ِّــي َمـــلْــــهُـــوْف   يــَـا غَــــْوْث الـــل

 َمـــــَداَحــــــــــْك ُروْف ْعـلَــــى 

 يــْـثــَـَبــــْت لــْـَســـانـِي بَـْحــــــُروْف       

 نَــــْضـَحـى فَــْرَحـــاْن وَزاَهــــــرْ       

ى لَلْـَكـــــافَرْ   يـــَـْغـــــَفـــــــْر َحــــتَـّ
 

ـــــاْر الـْمـْكـــُســــــورْ   يَـــــا َجــــبَـّ

 َخــــْبـــَرْك َشــــايَـــــْع َمــــْذُكــــــورْ 
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 ِبـــــْك الـــَخــــالـــِي ْمــــــْعــــُمــورْ  فَـــى َمـــــقَـــــــاَمــــْك ُكـــــْل اْشـــــيَـــــا

 

ْْ ِلــــــيَـــــــا  َآَمــــا تـــَـْســـــتَــــــاَجــــــــ

 َراِنـــــي َمـــــا َصـــــْبــــــْت ْســــــاَلكْ 

ْْ ُجـــــَدْك   وْرَضــــــــــاكْ َطـــــالَــــــ
 

ْهــــــَشــــــــــانْ   يــَـاِدبَــــــــــاْب الــــــدَّ

 َمـــا تـــَـْعــــَطــــــْف َمــــا تـــَـلـــْــيَـــــــــــانْ 

ِّــــــــــي َكـــــــانْ   بـَــــاَدْر لــــــِي بـــْـالــــل

 بَــــــــــــانْ َحــــــْل ْعــــِلــــــــيَّ الــــِبـــــيــــ 

 ُشــــــــْف لْـــــَحـــــــاِل بَــــــــْرَكـــــاْك 

 َمــــانـــــِي َمـــــْن ُقـــــــوْم اْعــــــــــَداكْ 
 

 يَـــــا ُســــلْــــَطــــــاْن الـــــْصـــــــــاَلحْ 

ـــــْة ُكــــــْل ْربـَــــــــــــــاحْ   يَـــــا قُــــصَّ

 ِقـــلــــي غَــــــْرِســـــي َجــــــــــــاحْ اْســـ

 َوفَـــــْقـــــــِنـــــي بـِـــــــالــَمــــْفـــــتَـــــاحْ 

ـــــلـــَـْك َوْحــَمــــاكْ   قَـــــاْصـــــْد فَـــــضَّ

 إَلبَــــــْد الــــَفـــْضـــــــــــْل َمـــــَعــــــكْ 
 

ــــــــــــة   ــــمَّ ـــــــــاْي الـــغُـّ  يَـــــا َجـــــفَـّ

ــــلـــْـَمـــــــــة      يَـــــا َمــــْصــــَبــــــاْح الـــظَّ

 ْدِخـــــيـــــلــَْك بَـــــــــالأْســــــــَمـــــــــــا

ــــــــــا  اْرَحــــــــــْم بُـــــويَــــــــــــا وَآمَّ

 قـــَـاَصــــْر َري َمــــْقــــــُصـــــــــورْ       

 َآْذنَـــــْبــْت وْذنُـــوبـِي يَــــــاَسـرْ 

ـــْم آ َخـــرْ   َمـــــا يَـــــْدَرْكـــِنــــي هَّ
 

ــــْقــــَصـــ  ــايـــَـا ْقـــــــــاَلْع الـــنَـّ

 َمـــــالـَــــــْك َعـــنّـِــــي َحـــْرَصــــا

 نَــــْصــــَبــــــْح وإَل نـــَـْمـــــَســــــا

ـــــا  َجـــــــالـــــِي َراُه تْـــــَمــــــسَّ

 انـــْـُقــــْدنـــــِي فـــَـْعــِلــي َخــــاَســــرْ 

ِّـــــــيـــــــْت   نـــْـَفــــاَكــرْ َحـــتّـَــى َول
 

 يَـــــا ُغــــوْت الــلّـــي َمـــْوُحـولْ 

 يَـــــا َعـــــّزِي يَـــــْوْم الــــهُــــولْ 

 َو ْدِخــــيــــلـَــــْك بَـــــالـَمـنْـــــُزولْ 

 َمــــا نــَـْمــــشــِي ِشــــي َمــْجــهُـولْ 

 َجـرْ َداَخــــْل ُســـوقـــَـْك َمـــْســتـــَـا

ـــَاَعـــرْ   َمـــــْعــــلُــوْم تـْـَكــــاِِف الــشَّ
 

 يَـــــا ُســـلْــــَطــــــاْن الــــَبــــّرِيــنْ 

 يَــــــا َعـــــــّزي يَـــــْوْم الـــّديـــنْ 

 َو اْحـــــَمــْد ِســــْيــــْد الـــثـَـَقـــِلــــيـنْ 

ـــََّت َمــــــْن قَــــــاْل   آ ِمــــيـــنْ َوحَّ
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ـــــاكْ احْ   فَـــى يَـــــْوم ْشـــِديـــْد وقـــَـاَهــرْ  ـــــــــــَرْس َمــــــــــْن غَـــــــنَـّ

 

 َدايَـــــْم فَـــــى الــــقَــــــْرْب اْحـــــــَداكْ 

ــــــــــاْي الــــَكـــــــــــْربَــــــا  يَـــــا َجــــفَـّ

ــــــــْك َرْغـــــــبَــــــــــا  َهــــــِذه َمــــــنَـّ

ــــيـــــــــْن َوبَــــــآ    بـــَـالــــِمـــــيــــــْم والــــّسِ

ـــــــْك َطــــلـــْـبَــــا ْْ َمــــــنَـّ  َطــــــالَــــــ

 َعــــْمـــــَدالـــــِي غَــــــْيــــــِر َمــــــَعــــكْ 

 نَــــــْغـــــــــَرْف َجــــــْرَعــــة َمـــْن َمآ ك

ــ   ـلـــْـِبـــــي بَــــــــــــــــــــْدَواكْ َداِوي قَــ

ـــى نـــَـاِســــي والــَحـــاِضـرْ         َحـــتَـّ

اَحــــــْك تَـــــْبـــَخــــْل  ِفـــيـهْ   َمــــدَّ

ـُْجـــــوْز الْــــهـــيــــهْ   إَل بَــــــاْش يــ

 َواِلــــــيَـــــــآ  انْــــــَت َســــّمـــــِيــــهْ 

ــــه يْــــــُتـــــــوْب ْعــــِلــــيـــــه َـّ  الل

 َمــْحـــُسـوْب ْخـِديـْم وَشـــاَعـــرْ 

اَخـــرْ   َمــــْن َذاْك الــــْبـــَحـــْر الـزَّ

 يَــــــا ِســــيــــِدي َعـــْبــــْد الـــَقــــاَدرْ 
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 للشاعر ابن مسايب"ِالْـــــَوْرَشـــــــَانْ يـــَــــــا "رحيلية

 بدون آلة موسيقية و اللحن ابلصوت فقط ى يف الزواايأتدّ 
 َ  اَ ِالْــــَوْرَشــــــَاْن  َآْقـــَصـــْد ِطــــْيــــبَــــَا        ُزْر فَـــــَاقَـــــْد َمــــْرَســــْم ِشـــــْيــــَبـــ اَ ــي

ـــــ ْت نـــَـْفــــَسْك ِبـهــَـاَ إَلتَــــَخــــمَّ  ْم ِفـــْي َآْمـــــْر ِالــْـِغـــْيـــَبــــَا         ُو إَل تْــــَحــــــدَّ
 

َّــْه ُوْعـِلــْيــــ ْعـــَزْم ِبــْمــِشــْيـْك         ِالــْـْتـــَكـــــْل ْعـــلَـى ِالْل  كْ يــَـَا ِالْــــَوْرَشـــــَاْن آأِ

 ــاَ ِالْـــْوَصـــــَايـــَـْة ِبـــهـــَـَا نَـــْوِصـــــْيــــْك          ُخــــْذَخـــــَا ُو تَــــهـــْـالَّ  ِفــــْيــهَـــَذَا 
 

 نَـــْرَسلـــَْك َمـــْن بَـــــَاْب تْـلَـْمــــَســَاْن         َســـْر ِفــْي َحـْفـْض اَّلّل ُو ِاَلَمــــَالْ 

 ْدَمــــَا تْــــــُزُوْر بـــْـاَل تـَـْمـــــنـــَـَاْن          ُكــــْل َمــــْن ُهـــَو َوَاِلـــــْي ِفـــــْيـــهـَـاَ بــَـْعــــ
 

ْْ ِالـْـُعــَبــــَاْد ُو ِزيْـــــــــــــْد          ِللــْـْســنُــــُوِِسْ ُمــــُوََل ِالــتِّـــُوِحـْيدْ   ُزْر قَــْطـــ

ْْ تَــْحـــِصـــــْيــهـَـاَ ُو  ْ َســـــيَّــــْد          ُكـــلْــــهـــَـَا َوَاَجــــ  إَل تَـَخلّــِْي فَـى َآْهْل  ِاَّلْلَّ
 

 ُقـــْل لْــــهـــُـْم ْجـــَمـــــْع  ِالْـــْصـــــاَلْح         َمــــَا ْمــــلـــَـْكـــْت ْصـــَبـــْرَعـْقِلــْي َرَاحْ 

ــ َجـــ   هَـَا ْبـــْتـــُكـــْم ِفــــْيـــُدُوِنــْي نَـــــْرتَـــــــَاْح         َســـْرُحــــُوِنــــْي ِنـــْمـــِشــــْي ِلـــــْيـ
 

 نْ لْـــهُــــْم يـــَـَا َآْهــــــْل ِالــِْديْــــَوَاْن         ْرغــَـْبــــْتــــُكــْم َآنَـــــا ِطـــــْيــــْر فـــْـالَ  ُقـــلْ 

 اَ َســـْرُحـــُوِنـــــْي ِلــــهَــــَا َعــْجـــــاَلْن         ْدِخـــــْيـــــْل بـــَـَالْــــْزَهـــــــَرَا ُو َاِبـــْيـهَ
 

ْق ِللـــْـقَــــْبــــلــْـَة ُخـــْذ ِالـْـدِّ  ــْْصِيـْـْف ْوِســـْيـــــْر        َشـــــرَّ  يْــــرْ َوَاَدْع َاْهــــْل ِالــْـتَـّ

ْْ ِالْـُحـْكـَمــْة ُو ِالـْـتَّــْدِبـــْيـــْر        يـــَـْمــــنــَـْع َمـْن ِالــْـنَّـــْفـْس ْو يَـ  ْحـِضْْيَاَ َصَاِحـــــ
 

ــْر ِالـــْــُيــُوْم يــَـَا ْكــِفـــْيـــْف ِالَْوْعـْد        بـــَـَاْت ِلــــْيـــلـــَـْة ُو َاْصـــَبـــْح َجـــ َادْ قَــصَّ  ــدَّ

ـــــــَاإَل ُجـــــــــُوْز   ْعـــــِلـــــْيــهـــَـاَ ِســــْيــــْر يــَـَا َوْرَشـــاِنـــــْي ُو َكـــــــَاْد        تـــَـَاسَّ

ْقـــَطــــْع  ِاتْـلــِْيــــــاَلْت ُو َهــــْبـــ ْهـــــَرَا         آأِ  ـــرَ ُقــــــْم ْقــــَبـــْل ْطـــلُــــُوْع ِالْــــزَّ
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ى لَلـْـَقــلــْـ  َعــــْة بَــْحـــُصــــنْــــهَــــاَ ِلَمْســْتـــَغــــَانَـــــــْم ْســــاَلِمـْي تــَـْقـــــَرَا         َحــــتَـّ
 

َّـــْل تَـــْحـــــْتـــهَـــــَا         ِبـــــــِمـــــــيَـــــَاْه ِيـــــهَــــــْوَطـــــــــلْ   َوْدَهَا يَْسَمـى يَـل

 َمـــــــْن يـــَـلـــْـَقــــــَاَهــــــاَ عَََل ِاْرِحـــْيــهــَـَا َديـــَـَمــــَا َســـــَايَـــــْل         َرَايَــــــْح إَل 
 

 ُقـــْم َمــــْن تـَـْم َآْمـِشـــــْي َدبّـَــــــَاْب         َعـــلَــى يــْـِمـــــْيــنَـْك ُو ِاْصـَبـْح َرقَّــَاْب 

 ْه َعـــلَــــى ُجــُوْز تُــــُوَاِلــــْيـهـــَـاَ قــُـْبــــُتــــَرَاْه ِســــْيــــِدْي َعــــَابـَـْد ِفــْي ِالــْـبَــــَاْب         
 

 قَـَابـْـلـــُـْه َو انْـــَظـــْرُه لَــــْحــــَظـــــة         َشــــَايَـــــْن يــَـْعـــِطــــْيـْك َانْـَت تَـْرَضــاَ 

ـــْز  ـــــَة         َمـــــيَـّ  اَلْرْض َوِزيْــــــــْد ْمــــَعــــهــَـاَ ِطــــْر َو انْـــــَزْل َواْد الــــَفــــضَّ
 

ـــــاْف  ـــــْد قــَـبَّــــَالـــَـة ِللـــــَعـــــطَّ َاْف        َعــــمَّ ــْز اَلْرَض َو اْصـــبَــْح َشــوَّ  ِمــــيَـّ

 يــْـك اجِلـــــْيــهَــــاَ اْقَطْع آأْشلــَـْف َسَاِمــْي الأْجـــــَرَاْف         بَــــــَاْت َمـــــْن َهــــذِ 
 

ْف         ْو ِزيْــــــْد َمـــــْن تَـــــمَّ إَل تــَـلْــــهـــَـْف   َمـــْن املـَـْشــــُروْع َاتـــهَــــــــــدَّ

 ـــــهــَـاَ ُزْر ِســـــْيــــِدْي َآْحـَمـْد بْـْن يُوَسـْف         ُشــــْف َمـــلـــْــيَـــــَانَـــــة َو َداَخــــلْ 
 

 ُقـــْم َمـــْن ْقــــبَــــْل ْطــــلُــوع الــْغــَرَاْر        َآْوَعـــــــْد املـــَـْدفُـــــــوْن فَــــى َزكَّــــارْ 

 بُـــــْد تـــَـْعــــِطـــْيـهــَـاَ  بـََاْش تـــَـْدُخــــْل َعــــنْــــــُدْه لَلـــــْداَر        ِزيَــــــاْرتُــــــه  إلَ 
 

 َرفْــَرْف يـــَـَا َطــــْيـــْر َآْمِش عـَْجاَلْن         بَـــــَاْش تُـــــوَصــــْل لْـُبـو َخـلْــــــَوانْ 

 ــــْيـهَـــــاَعـــنْــــْد نَـــــاْس بْـــــــــاَلَدْك فِ      بـَـَاْت َمْكــــُرُوْم َعـــلَــى الأَمــــــاْن    
 

ـــــْر         تُــــــمَّ تَـْخـــــُرْج َســــَاْع لَــــــَواَجــــرْ   ُقـــْم ْقــــَبــْل الـــْفــــَجـــــْرَو بَـكَـّ

ــ   هَـــــاَ ُشــــْف اْمــِتـــيـــَجــة َو اْستَـْخـَبـــــْر         الـــــْبـــــِلـــــْيــــَدة بَــيَّــــْت ِفـــــــْيــ

 

 ُزْر َمــــْوََل َصــــاَك نُـــْوِصــْيــــــْك           ِطـــــْر َمــــــْن بـــَـْعـــْد لـــُـُبـو فَـَاِريـْـكْ 
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ْرْك َعـَل َجـنْـِحــْيــــْك           ادُخْل بْـــــاَلْد الـجــِْيــــْر ْآنـــْزلَــــهــــا  ََبَْلْ الـــــدَّ
 

وْر           ِبــــْيــــْن َمــــآ  َو ْمـــــنــَـاْزه َو ْقـُصــورْ بــَـَاْت   َزَاِهــْي َو َاْصــبَـــْح َمِْسُ

 ُخـــْذ َوْعـــــْد ِســـيــِدي َمـنْـُصــوْر           ْقـــَبـــــْل الأتَـــــْدُخــــْل َهــــيَــــآَْهـــــــا
 

 ــْيــتَــــــاْن           اجلَـــــــَزايَــــــْر آأْدُخـــــْل فَـــــْرَحــــانْ ُقــــْم َكـــِي تَـنْــَحـــْل الـبَ 

ْحـَماْن           بَـــــَراْكـــــُتـــــه تـــَـْتـــنـــَـَفــــــْع ِبـــــهـــَـاَ   ُشـــْف ِســــيـــِدي َعــْبــْد الرَّ
 

ْيخ            نَــــْرَسلـَْك اَذا ُكــــنـــْـْت ْصــــرِيْــــــحْ  لــَــْيــــلـــَـْة الـُجــْمـــَعـة اْطلَعْ   لِلش ِّ

اْر َواْرَجـــــْع ِلـــيـهــَـا   تُــــــوَرْخ َمـــنـَـاَزلْـــهــَـا تَــــَوِريْـْخ            َواْعـــــَرْف الـــــدَّ
 

 نْــــْدُهـــــْم  تَـْمــــتـــَـْع َو ارتَــــــــــاحْ ــــ عَ      اْدُخــــْل َمــــْزغَـــــنَّـــة يــَـا َصـاْح       

ْد اْسـِقــْيـهــَـا   اْح            َمــــْن ْخـُمـــــــوْر الــــــوَّ  تـــَـنـــْـَســـَقى َمـــْن ِكــْيـَسان الرَّ
 

ـْرْ   ْجـلُوَسْك َطـــــاْل            ِطــــْر َو انْـــــَزْل ِفـي ْجــبَـْل ْعـَمــــالْ  ُقـْم يــَـَا ِطـي

ِّــــيـــــهـــَا  اْخـــــَرْج َمـــَع الِبـيـَبــان ْو َســـاْل            َحــــــْوْز َمــــَجـــــانَـــــة َخـــل
 

 ابْـلــَـْغ قـَـَســنْـِطــيــنـَـة َمــــْشـــــــُروحْ  ْر ْوُروْح            وَ ـاْخَرْج َمْن ْقـَْصْ الّطــي

ــــاْس تْـــــَراِعـــــْيـــــهَــــاَ   َمـــَع بـَاْب اَّللَّ اْدُخــْل َمــْفـُتـُوْح             ُكــلْـــهـَـَا الــــنَـّ
 

ــْح الـــ  َـّ  نَّــْفــــْس َواْمــــِش ِللـَكــــــاْف ُقـــْم يَـَا ِطـــْيـْر َواْمـنـَـاْش تَـَخـاْف           َري

 َعـــنْــــْدُهــــْم الأَدْب ْظـــــــــَراْف            يــَـْعـــْجــــبَــــْك ُصــــــوْت َاْمــــَواِلــيـهــَا
 

 ـــــونَـــــْس ُقـــْم ََي ِطــْيــْر َو اْدُخــْل تُــونـَـْس           ُزْر الــــَبـــــاِِح َو ابْــــْن يُ 

ــ  َّــــْس           ِبــــهُـــــْم الـــَـنَّــــْفــــْس تـــْـَســــِلــــــيــ ِّــــيــــْل ْمـَون  هـَاتـْـَبــاْت ُطـــوْل الل

 

ْتْخَفا  لْلــــَمـــــْخـــــَمـــــر ابْــــــــْن َعــــــْرفَـا           اْخــَرْج َعـلـَى الـبَـاْب َو اس ْ
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 ابَـــْزيــَاَرتـــُـْه بـــَاِطــيــنَـْك يَـــْصـَفــــا           ُكـــــْل َهـــــْم يْـــــــُزوْل ْعــــِلـــــْيــــهـــَـ
 

 اَحــــْد َمــــا تـــَـْقـــــــَرى ِفــــْيــــه آأَمـــــانْ     بـَالــَْك تَــهْــــاَليَـــــا َوْرَشــــــــاْن       

ِّــــــــــيــهَـــــــا  ِكــــيــَف َكـانــَـْت نَـْجــْع الــُعْربـــَـاْن           ُجــــــوْز ُزوْر ْو َخـــــــل
 

ـْحــَرا فـَى ْهـَمـلَـْتـهَا           ِزيــــــْد لَـ  ــْطـــــَرابـْـلَْس آأْدُخــــلْــــهَـــــاَخــلّـِي الــصَّ

 ْآنْـــُظــــْر ُهـــَواَهـــا َو ْشـَغــلْــهَـا           َو ِكــــــيــــْف تـَاِويـــــْل َمـــــَواِلـــــيـــهَــــا
 

ـيـــة      َ       اْخــُرْج َعــلَــى الــَبــاْب َعــّشِ يَــــــــاْر امل  ــــنـــْـِشــــــيــــــــةَ ْآَزْل الـــــّدِ

ــوِبـــــيَّـــة           انْـــــــَزْل اْحـــــــَداَها َســـــامـــِيـــهَـــــا  ُقـــــْم يــَـا َولْــــــْد الــــطُّ
 

ـــــْن           فـــَـاقَـــــــْد  ــــنْ َآتـــْـنــَـبَّــْه يــَـا ِطــيـْر ْواتـْــيــَـقَـّ  املْـــــنَــــــاَزْل َو تْــــَوطَّ

 َو ُشْف يَـا ْظــرِيـْف املـَـْفــَطـْن           َآْمــِنــيـْن تَـــــاُخـــــْذ َوَمــــا ِجـــــيـــهَـــــا
 

ْْ ْوُروْح          َدْمـــْعــــتَـــــْك  فُــــوْق اخلَــ ْكـــ  ـــْد تــْـلُــوحْ تــَـبَّــــْع ْطـرِيْــْق الـــرَّ

 ـاَو الــــْدِلــــيـــْل ْمـــلــَــيَّــــْع َمــْقــُروْح           ِلــــيــْعـــُتـــــه َواْش يَــــــَداِويـــــهَـــــــــ
 

 َاْمـــْر الـــَفـــْرقــَـة َوَاْمــْر الـُشوْق          َو الـــهْــــَوى َمــــْن إَل َذاْق يْـــــــُذوْق 

ُروْق          ْو َصــــايــْـِتـــي نـَـْفـــَسْك َآْعــــِصـــــيـــهَــــا يْخ الزَّ ى الش َّ  ِسـْر فـِي َحـمَّ
 

ْم بَـــْحـــــَزاَمـــْك إَل َشـْفـَقـــــة  ُقــــْم يـــَـا ِطــــْيـــر آأْدُخـْل بَــْرقـــَـة           تْــَحـــــزَّ

 ـُبـْه بَـاَل َشـقَّــة           اَحــــــْد َمــــا يــَـْقـــــَدْر يَـــْخـــِفـــــْيــــهـــَـاَدا الــْوَطـــْن تَـعْ 
 

يْك          َْف الــْوَعَر بـَالــْعــَطـــْش َمـْن يَـْسِقــــيكْ   ِكـــيـــْف يـَا ِطـيـْر ْيُكوْن ْمش ِ

 يَـلْـهـْــيــــْك          ُو إَل نْــُجـــــوْع تـــَـْتـــــَســــــاَل ِبـــهَـــــاإَل ْرِفــــــيـــْق َمــــَعـــْك 

 

اْر          فَـى الــَفـــــيــَـافـِي َو اْوَطـــــاْن  ْقـــَفـــــارْ   بـــَاْت َسايَـــْر واْصــَبــْح غَــــوَّ
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 فَـــى الـَحــــَسـِنـــــيـــْن َداْر اْكــــرِيــــهَــــا   اْدُخـــْل مــََصــْر ْو ِفــيـهَا اْخـتـَـاْر       
 

ـْــــهَــــــَنَّ تَــــــْرتـَــــــاحْ   انْـــَزْل َمـــَجـــاَوْر يَـــــَا َصـــــاْح          َعـــنــْـْدُهــــْم تــَـت

 َو ْصـــــبَـــــاْح         َو الـْمـــَجــــَالـــَـْس إَل تَــــْخـــــِطــــــــهَــــا ُزْرُهــــــم ُكـــــلْ 
 

ْل          َشـــــاَوْش الـــَكـــْســـــَوة  َو الـَمْحـَمـلْ  ْْ َمـــَعـــوَّ ْكــ  َراْه مــــِيـــــَر الــــرَّ

ــــاْس بْـــــَوْذِنـــــيـهَـــــاانْـــْطـــلَـــْق الـــبَــــاَرْح  ُو   َطـبَّـــْل          َســْمـــَعــــتـــُه الــــنَـّ
 

ـاْج ْوقَـامـَْت  ــــــْفــــَقــــْت           َســْمـــَعـــْت الـَحــجَّ َـّ ــــْت اْشغَــــالْـــهَــــا َو ات  لــَـمَّ

 ْبــَرْت          َطـــــاَرْت ْجــــــَواَر ْحـــهَـــــاِلــــيـهَـــــــاَمـــالـــَـْت لـــَـَمـــكَّــــة َمـــا َصـ 
 

 َشــاَوْش الـْمـْحـَمْل َوالـَكـْســـَوة          تـــَـاِبــــِعـــــيــــنُـــــه ْرَجــــاْل َو نَــــــْســـــَواة

نـــْــيــَـا تـَـْســــَوى      َعــــنْـــــْد نـَــــاســــِي َمــــا تَـــهْـــَواَهـــــا     َمـــا بــْـَقــــاْت الــــدَّ
 

 اْخــــُرْج َمـــَع الــِبـــيـــَبــــان َسـرِيـْح         َمـــــَع الــــَعــــْربَـــــاْن اْمـــِش َكـــالّرِيــــحْ 

 ْ  ـــــَزْل ْوبـَاْت ْعــــِلـــــيـــهـــَـاُشْف بـْـَعــــيــنَـْك الأْرَكـاْب ْمِلــيـْح         َمـــصـــرى ان
 

اْر الـَحـْمــــَرا  ُقـــْم قــَـبـــل ْدِلــــيــــْل الـــَفـــْقــــــــَرآ          َو انْـــــَزْل َعـــلَـــى الــــــدَّ

رِيـْق غَــَواَرا         َو إَل َحـــَجــــاْب قَـــــاوِ   ي َكــــاِســـيـــهَــــاَمـــا تْــــَرى فَـــى الطَّ
 

 يـَا ْظــرِيــــْف َرفْـــَرْف لـَـَعــْجـُروْد         تـــَـْم ِزيـــــْد ِللــــْقــــبَـــــْر الــَمــْســـُعـــــودْ 

ــــْغ الـــَقــاَصــْد الـَمــْقــُصـوْد         ْجـِمــــيــــْع  َمـــــنْ  َـّ  ُهــــَو قــَـاَصــْد ِلـــيـهــَـا يـــْـَبــــل
 

ْْ املـَـْشـــــُروحْ  ـْالـْدِلـــــيــــْل َو الـــَقـــلـْـ  َديَـــــاْر الــَعـــْقـــَبـــة  ِلــــيــهــَـا ُروْح          ب

ـــْر تــْـُبـــوْع          اْكــــتـــَـْم اْســـــَراَركْ   َواْكــِمــــــيـــــهَـــــــا بـــَـالَـْك بـــَـَمــا فَــى سَّ

 

 ــــالْ ُقــْم يــَـا ِطـــيــْر َوَاْرَحــْل تَــْحـــاَلْل         بـــَـْعــــْد الـــَعـــْقـــَبــــة انْــــــــَزْل غـَـلــْـغَ 
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ِّـــْيـهَــــابـــَـْعـــْد َمـا تـــَـْقــِضــي  ُُكْ اْشَغاْل         فـَى الـــْصــبَـــــــاْح َرفْ   ــــَرْف َخـــل
 

 َســـْر َمــْن قـــَـَبـــْل الـَحـْر ْوقُـــوْم         اْطــــَعــــْن الـــَبــــَدآ  ِســــــْر تْـــــــهُــــومْ 

ــــوْم         اْمــِنــــيـــْن َمــــا َجـــــاتـــَـْك   َســــامـــِــيــهـــَـاِللـــْحـــُدوَرَة يــَـا غَـالـِي الـــسُّ
 

ْح َو تَــــْصــــبَـــْح نَـْشَطــانْ   َمـــْن ْمــــَغـــاَرة َشـْعـْبـهـَـا َواْوَطــــاْن        إَلَزْم تْــــــَروَّ

 ــــهَــــــاِزيـــْد بــَـْعــْد بـْــيــَـاْر الــُسلْـــَطـــــاْن        َمـــنْـــــَزَل الــــُكـــــوَرة َخــــــاِوي 
 

 َمـــا ْعـــَرفـْـْت آ ْش بْـقَـى يَــْرَجـاْك        فْـــــَراْق ُكـــــوَرة َمــْحــــنــَـة َواْهــــاَلكْ 

 ـــــابــَـْعــــْد َواْد الـــنَّــــاْر اْوَصـــْيـــنَــــــاْك         ُكـــــْل َداْر َمــــْعـــلُــــــوَمــــة ِفـــــيـــهَـ
 

ابـــَـْع ِفـــــيـــهـــَـا اْحـــــــَرمْ   ُقـــْم يـــَـا ِطــــيـر آأْرَحـــْل واْعـــــــَزْم        آأْوَعـــــْد الـــــرَّ

ْم        اْقــــَصــــْد الــــَوْقـــَفــــة َو انْـــــِويـــــهَـــ ْد اثـــْــيَـــــابـــَـْك َو اتْـَقــــــدَّ  ــاَجــــرَّ
 

 بـــَـاْت يَـاِطـــيــْر َمـــَع الـُجـْمـــهُـــوْر        فَــــى َزْهــــْو َو افْـــــراَوْح َو ْســــُرورْ 

 نـَـنــْـْســَقــى َمـْن ِكـــيــَسـاْن ْخــُموْر        فَـــْرْجــــــتـــَـْك يـــَـْبِلـــــيـــِنــــي بْــــــهَــــــا 
 

َْ  تْـــرِيْـــْح الـَحــْركَ   ــــةبـــَـْعــــْد الــــَفــــَدى انْـــــَزْل بَــــْرَكـــا         َمــــْن الــــتَّــــْعــــ

ــــَة         بـَاَشــــــْر الــــبَـــــْيــــْت  َو قــَـابـــَـلْــــهَـــ  ــااْدُخـــْل َمــــْن الــــَواَد ِلـــَمــــكَـّ
 

 ُطـــْف يـَـا ِطـيـرِي َسْبـْع ْطــــَواْف        َِبلـــــْقــــَدْم  َو تْــــــَبـــــْع الأْشـــــــَراْف 

 انـــْـْتـــَبـــه يـَا َكـــاَمــْل الأَوَصـــــاْف         ِللــْحـَجـــْر َو اْســـتــَـْمـــَســـْك ِبـــــهَـــــا
 

 ـــْر الــــَوْعــــد َآْوفَــى         ِطـــْر َو انْــــَزْل ْجــــَبــــْل َعــــــَرفَــــــــةَ ُقــــْم يـــَا ِطـــي

 ــــــااْغـــْتــــنــَـْم َمـــَع الـــنَّــــاْس الـَوْقــَفــــة          َحــــاْجــــتَـــــْك تـــَـْم تُـــــوِفــــــيـــــهَ

 

ـــــة ُقـــْم يــَـا  َـّ ـــــَواْف بَـــــاَل َمــــن  ِطـــيـــْر اْرَحــــْل لــْـَمـــنَـى          بَـــــْعــــْد الـــطُّ
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فـــَـاْضـــــة فَــــْرْض ْعـــِلـــيــنـــَـا          ِزيــــــْد للـــُعـــــْمـــــَرى اْخــــتـــَـْم ِبــــهـــَـا
ِ
 اإل
 

ــ  ْْ بـــَالـــَْك اتْ ـــيــــْخ َمـــْن املَـِغـــيـ ــــْر الـــّشِ ْْ           تــْـَفــــكَـّ  هَــــاَل  ُكـْن لـْـِبـــــيــــ

ــــَد ِلـــــيــــهَـــ  ـــاَراَهــــا  بـــَاِنــــْت لـــَْك يـَـثْــــــرِْب          فَــــى الـــْفــــــيَــــافـِي َعــــمَّ
 

 ــى الـــَبـــاْب تـْـنـَـاِدي          اْقـــُصـــــْد  َآْحـــَمــْد ِســْيـْد ْســـــيَــــاِدي اْدُخـــْل َعـــلَ 

 بـــَـْعـــد الــــّزوَرة يـــَـا ْمــــــــَراِدي          الـــبَــــُتــــــوْل َمـــــا تـــَـنـــْـَســـــــــاَهــــــا
 

ـــلَــــــمْ ُقـــْل ِبــــســــْم اَّللَّ وَ  ْم          ْعـــلَــــى آأْحــَمــــْد َصـــلّــــى َو سَّ  تْـــــَقــــــــدَّ

ــــــيــهَـ ْوَرة  َواتْـــــنَّــــَعــــْم          ِفـــــيـــــه بـَالـــــَعـــــيـــــْن ْوَزّهِ  ـــــااْغـــنـــَـْم الــــــزَّ
 

ْْ الأنـْـَفــــاْس       ي الـُقـْرَطاْس    ُقــــْل لــُه يـــَـا َطــــيَّــــ  ِجـــــيــــْت َمــــْرُســوْل  نَـّدِ

 فَــى الـحـََشـْر تَـنْـَده  ِبْك النَّاْس         اْويّـَــــاْك تْـــــــــُقــــــوْل َانــَا ِلـــــيـــهَــــــا 
 

ْْ يــْـْتــــَبــاَرْك ِبــــهْ  َطــــابـــْـَعــــكْ  ِيـــــْه         إَل بْـــــْن ْمــــَســــايَـــــ  بــْـِغـــيــُتـــه نَـــــّدِ

ــيـــه         لـــَـنْـــهَــــاْر الـُمــــوْت َو ُهــــَو ِلـــــيـهَــــــ  ا يـــَـْمـــَسُكـــــْه َعـنـْـُدْه َو يَـَخــبِّ
 
 ْف اْرَجــْع لـِي َعـْجـاَلْن         تــَـتــبَــــاَشــــْر ِبـــــْك اْهـــل تـــْـلـَـْمـــَسانْ ََي ْظـرِيـــ 

ــــه آأْحــــــــِض ُمــــَواِلـــــيــــــه َـّ ْْ  الـــُفـــْرَســـاْن         يَـــــا الل  لَلـــْـَقــــاْك  تَــْرَكــــ
 
 الـــــَوْرَشـــــــــــــــــانْ يَــــــا  
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 1للشيخ سعيد بن عبد هللا املنداسي" طَــْب لَـْلــَقــْلــــْب َدَواهْ "قصيدة 

  2من أداء الفنان نصر الدين شاويل
 

 ْْ ْْ  لـَـلـــْـَقـــــلْــــــ  ْدَواْه            يـــَـا ُعــــاَلْج الــَخــــاَطـــــْر ُســــلْــَطــــاِنـــي  َطــــــ

 ــــيَابــْـِغــــيـْت ُحـْسـنَـْك وابْـــهَـــــاْه            ِفــي الـْـْمــــنـــَـاْم نـــْـُشــوفـــَـْك بـــَـْعـــــيَــــانِ 

                                                           

بن عبد هللا المنداسي الدار ، التلمساني المنشأ ، والمنداسي  سعيد :التعريف بالشاعر  -1
نسبة لبلدة منداس بغيليزان ، يعد من فحول الشعر الملحون الجزائري عاش بتلمسان في 
القرن الحادي عشرة للهجري ، وقد دفع النزاع بين العثمانيين في الجزائر ، والعلويين في 

وألف قصيدة دعا فيها أهل البلدة للثورة على م 3313المغرب إلى الهجرة  للمغرب سنة 
،   توفي "األعالم فيما لإلسالم من قبل األتراك بتلمسان والجزائر :" الظلم ،  وسمى قصيدته 

ختار جبار ، الشعر الصوفي في الجزائر ، في العهد م: المصدر   .)م 3177/ه3399سنة 
 3883-3883اللغة العربية ،  العثماني ، ملحق جامعة عين الشمس كلية اآلداب ، بقسم

ديوان سعيد بن عبد هللا المنداسي التلمساني ، تقديم وتحقيق رابح بونار ، و  .13،ص
  (.2الشركة الوطنية للنشر والتوزيع الجزائر ، دط، ص

سنوات بعد،  1انطلقت حكايته مع الموسيقى وعمره لم يتجاوز  :التعريف بالفنان - 2
لى ثالث مدارس هي جمعية الفخارجية الموسيقية والمعهد كان في أسبوع واحد يتردد ع

، تتلمذ على يد أساتذة كبار في الطابع األندلسي على "الكونسرفتوار"البلدي للموسيقى و
غرار المرحوم عبد الكريم دالي ودحمان بن عاشور، قدم مجموعة من األعمال التراثية 

، إنه الفنان نصر الدين لتضاف إلى رصيده الفني، ولديه الكثير من المفاجآت
نشرفي جريدة المساء حوار مع الفنان نصر الدين شاولي ،يوم  :المصدر.)شاولي

23/33/2333  ) 
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ـــــْه            يـــَـا الـــُغــــوِتــــي  بـــَـالـــَـْك تـــَـنْــــَســــاِنـــــييَـــــا ِاَمــــــاْم َاْهــــــْل  َـّ  الــــل

 

ـــــه َـّ  يَـــــا ِاَمـــــــاْم  َاْهـــــــْل  الــــل

 

 نـــْـُشـــوفـــَـْك بـــَـاثــْـَمــــاِدييـــَـا بُـــوَمــــْديَـــــــْن َحــــبّـــِــيـــــْت            ِفــي الـــْـْمـــنـــَـاْم 

ُســوْل الــُمـْصــَطــَفــى الـــهَـــــاِدي  نْـــــــُزوْر ْمـــَعـــــْك الــــِبـــــيـــــْت            والــرَّ

 وَانـــْـَت اْعــــِتــــَمـــــاِديَحــْمــِلــي َطـــايَـــْح وَالـــْـِقـــــيــــْت            ْعــِلـــيــْك َدْرِكــي 

ــــْه            ْهـُربــْـْت تَـْحــْت اْجــنــَـاَحــْك تَــْرَعـــاِنـــي َـّ  قـــَـاْصـــــَدْك ِضـــــيـــــْف الــل

 ُهــــَو َجـــــاِنـــــي َشـــــاْع قَــــــْدَرْك َمــــا اَعـــــاَلْه            ِلــــيــــْك يـــَـْمــــنـــَـْع َمـــنْ 

 

ـــــه َـّ  يَـــــا ِاَمـــــــاْم  َاْهـــــــْل  الــــل

 

ـــــــْل بـــَـالــــَكــــْعــــَبـــــة            والــنـــَـبّـِــي وَاْزَواُجـــــه وَانْـــَصـــــارُ   هنـــَـْتـــــَوسَّ

ْْ الــَمـــْغــــنَـــــْم ْزيَـــــــاَرهيـــَـا غُـــوْت َاْهــــْل الـــنــَـْســــ   َبـــــة            يـــَـا ْشــــِعـــــيـــــ

 تــْـَفــِجــي َعــــنّـِــي الــــُكــــْربَــــــة            ْمــَحــــايَـــْن الــَوْقـــــْت ْعـــِلـــيَّ َجـــــاُره

بـــْـَعــــة َاْرَكــــاِنـــــيَجــــــاْك قَــــــْدَرْك َمــــْعـــ  ـــــاَلْه            يـــَـا الــَشــــايـــَـْع ِفــي الــرَّ

 بَـــــاْن فَــْضــــلَـــــْك َواتـــْـنَــــــاْن            ِبــــْك يـــَـنْــــــَدْه ُحـــــــْر َاْو ُســــوَداِنــــي

ـــــه            يـــَـا الـــُغـــوِتـــي بـــَـالَـــــْك تـــَـْنــــَســـــاِنـــييَـــــا ِاَمــــــاْم َاْهــــــ َـّ  ْل الــــل
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ـــــه َـّ  يَـــــا ِاَمـــــــاْم  َاْهـــــــْل  الــــل

 

 تـــَـآِْنـــــيــــْس الــَخــــاَطــــرْ ُكــــْل َمـــْن َجــــاِلـــيـــْك َاْمـــنَـــــْع             ْســلــَـْكــــتـــَـْه يـــَـا 

 بْــَحــــْر َانْــــَواَرْك  َشــــْعــــَشــــْع            فــَـاُض ْمــَوَجــْه َمــْن ُســـوْس لـَـَمـــاَصــرْ 

 ْن بَـْحـَرْك يــَـاَســرْ بــْـِغــــيـْت نـــَـْعــَرْف َمـ             َانَـــــا ِجـــــيــــتَــــــْك َطـــــاَمـــــْع 

 وَعـــَســــاْك َانـــْـَت يـــَـا ُســـلْـــَطـــــاِنـــــي َمــْن ْقــَصــــْد ِشــــيـــْخ َاْغــــنَـــــاْه           

ــــة فــَـالْــَجـــــاْه     ُســـوْل الــَعـــْرِبـــي  الــعَ         َجـــْبـــــْت َمــــكَـّ  ـــْدنـــَـاِنــــيوالــرَّ

ـــــه            يـــَـا الـــُغـــوِتـــي بـــَـالَـــــْك تـــَـْنــــَســــ َـّ  ـاِنـــييَـــــا ِاَمــــــاْم َاْهــــــْل الــــل

 

ـــــه َـّ  يَـــــا ِاَمـــــــاْم  َاْهـــــــْل  الــــل

 

ْْ َمــْن إَل َعــــنْـــــَدْه َواِلـــــييـــَـنْــــــَدْه ِبــــْك الــَمــْضــــ   ـُيـــــــوْم            والــْغـــرِيــــ

 ــــاِلــيَخـــْبـــَرْك َظــــاَهـــْر  َمـــْعـــلُـــــوْم            تَـــْرفـــَـْد  َاْخــــِديــــَمــــْك ِبــــيـــْن َاْمـــثَ 

 يـــْـُعــــوْم            ْســــُفـــوتَـــــْه تـــَـنْــــــَدْه ِبـــــْك َاْدإَللّـِــــيَرايـــَـْس ِفــي الــْبــَحـــْر 

 ْمــَكـــاِنـــي  ِفـي ُكــّلْ ِحـنْي وِفـي ُكـّلْ    الــَجـــــاْه           ُكـــّلْ َمــْن قَـــْصـــــَدهْ 

 ِبــــْه يـــَـْفــَخــــْر ُكــــّلْ تــْـلــَـْمــــَســـــاِنــــي             ُحــــْســـْن فَــْضــلـــَـْك ْوابْـــهَـــــاهْ 

ـــــه             يـــَـا الـــُغـــوِتـــي بـــَـالـــَـْك تـــَـنْــــَســــ َـّ  ـاِنـــييَـــــا ِاَمــــــاْم َاْهــــــْل الــــل
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ـــــه  يَـــــا ِاَمـــــــاْم  َاْهـــــــلْ  َـّ  الــــل

 

ْْ َصــــالْـــــْت ِبــــْك تــْـلــَـْمــــَســـــاْن            تَـــْرفـــَـْد َاْعـــِلـــــيــهَــــا ُكـــّلْ َاْمــَصــــ  ايَـــــ

ْْ َاْه الــــِّديــــــــَواْن            ِبـــْك يـــَـنْــــَدْه  َاْشــــَبـ ْْ يـــَـا قُـــْطـــــ  ــــاْب وَشــــايَـــــ

 ْْ  َشـــْعـــَشــــْع بُـــْرَهـــانَـــــْك بَـــــاْن            ِبــْه َعــنْــــْد َمـْن ُهـَو َحــاَضــْر وغـَـايــَـ

 فْـــْزَمـــــاِنــــي َشــــاْعــــــــَرْك إَل تـــَـنْـــــَســـــــاْه            نـــَـَمــــْدَحــــْك َمــــاَداْمــــِنـــي

َّــْه          ــــْه الـــُغــــْفــــَراِنــــي      ْســــِعـــــيــــْد بَــْن َعــــْبــــْد الــــل َـّ ْْ َمــْن الـــل  َطــــالَـــــ

 الَـــــْك تـــَـْنــــَســـــاِنـــيالــــلَّــــه             يـــَـا الـــُغـــوِتـــي بـــَـ  يَـــــا ِاَمــــــاْم َاْهـــــْل 

ـــــه َـّ  يَـــــا ِاَمـــــــاْم  َاْهـــــــْل  الــــل
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دمعي "قصيدة بعض األبيات من  :  2ملحق
من كناش الشيخ عبد الكريم دالي " سكيب

 .رحمه هللا للشاعر ابن تريكي 
للشاعر ابن " ماوفي شي طلبي "و قصيدة 

 .مسايب
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" دمعي سكيب  "قصيدة  بعض األبيات ل
 من كناش الشيخ عبد الكريم دالي  
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" ماو في شي طلبي"قصيدة  ل األبياتبعض  
 من كناش الشيخ عبد الكريم دالي
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مع  ض شيوخ االطرب الجزائري صور بع:  1الملحق 
و بعض الجمعيات الموسيقية  اآلالت الموسيقية ،

 .المهتمة بالتراث الشعبي 
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 صورة الشيخ العربي بن صاري  

 مع آلة الرباب  
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 مع آلة الكمانالشيخ رضوان بن صاري  
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 صورة الشيخ عبد الكريم دالي  

 مع آلة الرباب
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مع آلة  صورة الشيخ عمر الزاهي  
 المندولين
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مع   الفنا ن نصر الدين الشاولي
 آلة العود
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الجمعية الموسيقية غرناطة  

 بمدينة تلمسان
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الفرقة األندلسية رياض األندلس  

 تحت قيادة الشيخ دمحم مالطي  
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 ق ائمة المصادر والمراجع
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 :ق ائمة المصادر و المراجع  

 .برواية ورش عن اإلمام نافع القرآن الكريم ،*

دمحم بن يحي إسماعيل البخاري ،صحيح البخاري،دار طوق النجاة ، دمشق ، *

 .ه1211، 1ط

I- صادرالم : 

 

 : احمد ابن تريكي الملقب ابن الزنقلي 
، جمع و تحقيق عبد الحق زريوح ، ابن خلدون للنشر و التوزيع  احمد ابن تريكيديوان  -1

 . 2001،  1، ط ، تلمسان ، الجزائر
 : خوشة دمحم الحاج الغوتيب
 .     1591مؤلف ديوان سيدي األخضر بن خلوف ، مطبعة الشمال اإلفريقي المغرب   -2
ديوان ابن مسايب ، جمع و تحقيق دمحم بن حاج بخوشة ، نشر ابن خلدون  تلمسان -

  .2012الجزائر 
 :الحنفاوي أمقران السحنوني و أسماء سيفاوي  
ابن مسايب إعداد و تقديم الحنفاوي أمقران السحنوني و أسماء سيفاوي ، المؤسسة ديوان -3

 . 1515الوطنية للكتاب ، 
 :شعيب مقنونيف

 2شعيب مقنونيف ، ط. ديوان ابي مدين بن سهلة جمع وتحقيق و ضبط و تعليق د-4
 .   2002منقحة،دارالغرب للنشر والتوزيع

 :رابح بونار
هللا المنداسي التلمساني ، تقديم و تحقيق رابح بونار ، الشركة ديوان سعيد بن عبد -9

 . د .الوطنية للنشر و التوزيع الجزائر ، دط،
 :بديار البشير

بديار البشير ، مطبعة ابن سالم . ديوان سيدي ابي مدين الغوث، جمع و تحقيق د-6
 .2012، 1األغواط ،الجزائر ، ط
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 :دمحم بن الحاج الغوتي بخوجة 
، جمعه و قدمه دمحم بن الحاج (شاعر الدين و الوطن)سيدي األخضر بن خلوف  ديوان-2

 .2001تلمسان الجزائر –الغوتي بخوجة، نشر ابن خلدون 
 : لسان الدين بن الخطيب-
،دار 1الدكتور دمحم مفتاح، المجلد: ديوان لسان الدين بن الخطيب، التحقيق-1

 . 1515، 1الثقافة،البيضاء ط
  :ابن خلدون 

 .1مج1ط1562لمقدمة ، دار الكتاب اللبناني للطباعة والنشر  بيروت ،لبنان ا-5
  : ابن عبد ربه األندلسي

، شرحه و ضبطه و عنون موضوعاته ،و رتب فهارسه أحمد أمين و  6العقد الفريدج-10
 .1569،  3غبراهيم األبياري و عبد السالم هارون ، د ك ع بيروت ، ط

 :عبد الحميد حاجيات
 .1524اهر الحسان أبي مدين شعيب ،الشركة الوطنية للنشر و التوزيع  الجو -11

 : دمحم الفاسي
 .1،1516الجزء 1أكاديمية المملكة المغربية،الرباط،قسم .ة الملحون ممعل-55
 : سف بن  اسماعيل  النبهانييو 
 ابو.بيروت لبنان ---، دار الفكر ، 3النبوية ، ج المجموعة النبهانية في المدائح  -13

 .4،9الفرج األصفهاني ، األغاني طبعة دار الكتب العلمية ، مجلد 
 
II- المراجع: 

 :بالعربية  - أ

 
  : إبراهيم الحميدري 

 1514،دار الالذقية ،1انترولوجياالفنون التقليدية،ط-14
 : إبراهيم أنيس
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 .1961، القاهرة 3ط. األصوات العربية، دار النهظة-19
  : ابو القاسم سعد هللا

  .1551، دار الغرب اإلسالمي ،  1الجزائر الثقافي ،ط تاريخ-16
 : أبو بكر حجة الحموي 

بلوغ األمل في فن الزجل ، تحقيق رضا محسن القرشي ، تصدير عبد العزيز األهواني  -12
 .1524، وزارة الثقافة و اإلرشاد القومي ، دمشق 

 : أبو علي الغوثي
 . 1904الجزائر  1ط مطبعة جوردان. كشف القناع عن آالت السماع-11

 :أحمد رشدي صالح
 .1521، 1طاألدب الشعبي ، مكتبة النهضة المصرية ،القاهرة -15

 :أحمد سفطي
 .1984 ، 01 درسات في الموسيقى، المؤسسةالوطنية للكتاب، ط -12

 : احمد صالح رشدي
 .، دار المعارف ، مصر3األدب الشعبي ،ط-21

  : أحمد مرسي
 .1561األغنية الشعبية الهيئة المصرية العامة للتأليف و النشر ، القاهرة ، -22

  :أحمد مقري
لسان الدين -نفح الطيب من غصن األندل  الرطيب وذكر أخبار وزيرها  -57

 .الخطيب، الجزء الثاني، طبعة مصر بن
  : بخوشة دمحم الحاج الغوتي 

 .5251الشمال اإلفريقي المغرب مؤلف ديوان سيدي األخضر بن خلوف ، مطبعة  -54
 : التلي بن شيخ

منطلقات التفكير في األدب الشعبي الجزائري ، المؤسسة الوطنية للكتاب ، الجزائر  -29
.1550. 

،الشركة الجزائرية للنشر و 1549-1130،دور الشعر الشعبي الجزائري في الثورة -26
 ..1513التوزيع الجزائر ،دط ،
 : الحنفاوي جالل يلس و أمقران 
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 :الملخص 

شفاها بين أفراد الجماعة، مكتسبة صفة اإلستمرارية ألزمنة  األغنية الشعبية هي التي تتواتر  
ذلك للتعبير ، حن واإليقاع الل   نها إبداع جماعي و فني مأثور تتوسل بالكلمة ،أطويلـــة ، أي 

من هذا المنطلق  . مخالل حياته مالمعيشية و األحداث التي تحدث له معن ظروف حياته
واضحة المعالم  اصور  اإستطاع الشاعر الشعبي و من بعده الفنان الشعبي أن يرصد

 .لشخصيات األنبياء و الر سل و األولياء الصالحين

 الر سل ، األولياء الصالحين والشعبية، األنبياء األغنية ،: الكلمات المفتاحية
 

Résumé : 

La chanson populaire est celle que les sujets réitèrent à travers de longues époques sans 

discontinuer. En d'autres mots, c'est une création collective, véhiculée par des paroles 

choisies, harmonieuses et mélodieuses, afin d'exprimer leur condition d'existence, ainsi que 

les événements qu'ils vivent.  Dans cette optique, le barde populaire, et à sa suite, le musicien, 

élaborent tous deux des chants à l'honneur des Prophètes, des Messagers et des saints-

hommes. 

Mots-clés : Chanson - Populaire - Prophètes - Messagers - Saints-hommes. 

 

Summary : 
 The popular song is the pervasive summon orally inherited among group members, 

that has acquired the status of continuity for long times, i.e. a collective artistic 

creativity memorized and incorporated through words and rhythm to express the 

conditions of their lives and events occurring to them during their lives.From this 

standpoint, the poet, then the popular artist, was able to monitor the clear images of 

figures such as prophets, messengers and the righteous patriarchs. 

Keywords: Song - Popular- Prophets - Messengers. Patriarch 
 


