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 العنـف يف األغنـية الشعبيـة

 *حممـد سرير

 مقدمة

متصّقرات مو مصعاظقات ماظشعيب متراثـا ماظـػسممؼضّؿ ماجؿاحت اجؿؿاسقة،
مؼمدسمظفم ماّظذي ماالجؿؿاسل، مظؾقسل مواطؿلابف ماظػرد، متقسقة وسؿؾتمسؾك
طقاغامحّلقامومععـقؼا،محيؿؾفمسؾكمهؼقؼمذاتف،موتلكريػاميفمخدعةمشريه،م

مبذظؽمصاسالماجؿ معؼقعاتمذكصاغقة،مصقؽقن مهلا مإغلاغقة موربة مذا ؿاسقا،
ماظؿغّقراتم محلب معظاػرػا متؾاؼـت ماجؿؿاسقة، مغظؿ مسؾك معمدلة ودواصع

ماظلقدققثؼاصقة.

مصقرم معـؾت ماّظيت ماظشعؾقة، ماألشـقة ماظشعيب ماظرتاث مصقر مأػّؿ معـ و
اجملؿؿعمومطقانماظػرد،مومذاتقؿفمصؽانماظرتذيانماظقيفموماألغقسماٌكؾصميفم

ماىؿاسة،ماظقحدة، ميرطقة ماألدادل ماحملرك مذعارممو ماظشعؾقة صاألشـقة
إغلاغلماتلؿمباظؽؾؿةماظظرؼػة،مومايسماٌرػػ،موماٌعـكماهلادف،مومزّؼـم
بؾقـمضربفامعـماظروحمومأدرجفامسؾكماألظلـ،مصادؿلغلتمهلاماآلذانمومالغتم

مهلاماظؼؾقب.

م ميزغفا مهزن مظؾذات، مترذيان ماظشعؾقة ماألشـقة مأن محبؽؿ متلعدمو و
ظلعادتفا،مصؼدمجاءتمحاطقةمٌامجيقلمخباررػا،مومطـريامعامتضقؼماظـػسم
مبامحقهلامصؿـدصعمظؾؽالمموماظـظؿ،معلؿكدعةميفمذظؽمأدؾقبماظعـػماظراعلم
ماظقدقؾةم مصاظعـػمػق ماظصالح، مإزفار مو ماالجؿؿاسقة، متشكقصماظظقاػر إدي

ف،مومضدممتـؾماألعـؾمظؿؼقؼؿمعامصلد،محؿكمؼؿػطـماظغاصؾمومؼؿعؼؾماٌـقر

                                                                                         
   .االجؿؿاسقةموماظـؼاصقةمةباحثمدائؿمباٌرطزماظقرينمظؾؾقثميفماألغـروبقظقجق*
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سـػماألشـقةماظشعؾقةميفماظؽؾؿةماٌقجفةمإديمعؿؾؼقفامرامسةمظفماًطرموعكظف،م
 هـّفمسؾكماهلداؼةموماالغضؾاط.

 ماهية العنف يف األغنية الشعبية

اظعـػمصػةمإغلاغقةمتؿفؾكميفماظؼقلموماظػعؾ،معرتذيةمألحادقسمغاذيةم
ماظػردموماجملؿؿع،مػذامسـمتصادممععماظقاضع،مومذظؽميفماظعالضةماظرابطةمبني

عـمجفةمطؿامأغفامضدمتؽقنمبنيماظػردمومغػلف،موذظؽمحقـؿامتؿعارضمدواصعفم
ععمعؽؿلؾاتفماىلدؼة،مصقفدمبذظؽمحاجزامميـعفمعـمهؼقؼمعكربف،مصريتدم
إديماظعـػماظذاتلماّظذيمضدمؼصؾمبفمإديمتدعريماظذات،مومؼعؽسمذظؽميفمسؿؾم

اظعـػمطـريامعامؼؽقنمخادعامظؾؿفؿؿعمأدبلمؼؿفؾكمصقفمسـػفموسدواغقؿف،موم
مأخالقم مضد مػق معا مسؾك مطاظـقرة مسؼالغقة مبطرؼؼة مُوجف مػق مإن مظؾػرد، و

ماجملؿؿع،موماظـقرةمسبقماظؿؼدم،مومرصضمذظؽماًؿقلموماىؿقد.

"ومإذامطانماظعـػمعـمرؾقعةمتقاجدماجملؿؿعاتماظؾشرؼةماٌكؿؾػةموعالزعام
ذيمضدمميقزماظعالضاتماالجؿؿاسقة،مأومهلامصنغفمؼؼقممسؾكمزسزسةماالدؿؼرارماّظ

م.1ؼعقدمصقاشؿفامعـمجدؼد"

ماظراعزم وماظعـػميفماألشـقةماظشعؾقةمعاثؾمسؾكمأحرفمومععان،مخطابفا
إديمغػلقةماظشاسرمومتػاسالتفمععمذبؿؿعف،مومعامميقزماألشـقةماظشعؾقةمأغفام
ف،مخطابماتلؿمباظشعقبقة،مومالعسمأحادقسماظشعبمومآالعفمراعقامإديمآعاظ

ظذامغؾؿسمرابعمايزنموماٌلداة،مبصػؿفاماٌرتجؿماألولمظؾفؿاسةماظـابعةمعـم
معـم مغابعة ماظشعؾقة ماألشـقة متؽقن مظذا مبؿقّقالتف، ماحؿؽاطا مواألطـر أصقظف،
ماٌـؾعثمعـماظؿلثرمباياظةماالجؿؿاسقةمؼؼقلم اظذاتماظشعؾقةماٌـدصعةمباظغـاء

م:م2اظشاسرمعصطػكمبـمابراػقؿ

مانموماهلاالممممممراغلمعفقلمعامغقشميفمحاديضؾيبماتػؽرمظقر
                                                                                         

 ،معـشقراتوػران،م70اظعددماغلاغقات،عؼالمد.مداود،مربؿد،م"األدباءماظشؾابموماظعـػ"،مذبؾةمم1

CRASCم.9000،م
م.970،مص.7291،ماىزائر،ماٌطؾعةماظـعاظؾقة،ماظؽـزماٌؽـقنميفماظشعرماٌؾققنضاضل،مربؿد،مم2
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ـّم يفمػذاماظؾقتمغؾؿسماجؿؿاسقةماألشـقة،مصاظشاسرمعؾؿصؼممبفؿؿعف،محي
إديمورـفمومإديماظػرحموماظلرورماّظذيمطانمؼعؿمغػلفموماآلنماصؿؼدهموماغؼؾبم

اظشعيبمالمجيدمغػلفموالمبففؿفمإالمودطممرحاظفمإديمبمسمومحزن،مصاظشاس
مسفد معا موّظكمأػؾف،مو مصقفؿ ماصؿؼدػؿا معـمذفاعةموإخالص،مصننمػق مصقفؿ ه

سـفؿمعدبراممإديمحقثمجيدمضاظؿف،مراصضامحاضرهمصقؿقظدمسـمذظؽمضقؼميفم
مػذام مصقـؼؾب مذظؽ، ميف مأعؾ مال مظؽـ ماظؿلاعل مسؾك محيـف مداصع مو اظـػس،
اظؿصادممإديمإبداعمذعريماتلؿمباظعػقؼةموماظشعؾقؼة،متؿكؾؾفماظعدواغقةماظراعزةم

معامآلمإظقفمأػؾفمعـامذدامسقدةمأصراحفمومأذباده.مإديمرصض

معرؼدام محاظف، مإظقف مآل معا مسؾك ماظشعيبمؼؼػمعقضػماٌؿؿرد ماظشاسر إّن
مدؾؿقة مبطرؼؼة مظؽـ ماظؿغقري مػقممبذظؽ مإذن مطاعق مسـد ماٌؿؿرد "صاإلغلان

اظشكصماظذيمالمجياوزماظقاضع،مبلؾبمضلقةماظظروفماّظيتمتؿقؽؿمصقفمومٌام
م.3فدصفمػقمإحداثمتغرياتمجزئقةميفمػذاماظقاضع"طانماألعرمطذظؽمص

صؿاػقةماظعـػميفمػاتفماألشـقةماظشعؾقةمتؿفؾكميفمإرادةماظؿغقريمواإلصصاحم
مظؾداصعماظـػللماٌمدسم مشائب،مومربؼؼ مػق ماظؾقثمسؿا مواضع،مو مػق سؿا

مسؾكمحّبماظؿلاعلمومخؾؼمربقطمععقشلمعـادب.

ما مسؾك ماظػرد مهؿؾ ماّظيت ماإلغلاغقة مورؾبمصاظؿفربة محقاتف، ميف إلبداع
اظلؽقـةمتػرضمسؾقفماظرصضمواظعـػ،ماواهمعامؼعارضمهؼقؼمذاتقؿف،مظؽـّفم
متلاؼرم مسؼالغقة مأحؽام مسؾك مذظؽ مصقمدس مظعـػف، ماظعـان مؼطؾؼ مال مذظؽ يف
مؼؽؿػلم مضد مو ماإلصالح، ممبقازؼـ ماإلخالل مدون ماآلغل، ماظعالج مو ايؽؿة،

اظعاممومادؿعؿالماظعـػماظضارمأوممباظؿشكقصمواظؿؿردمدونماظؿقّقلمإديماظؿغقري
مصؾلػةم مبادؿ موذظؽ ماظعـػ مادؿعؿال موـب مإدي مطاعق م"دسقة اظلؾيب،
ماظؿؿردم معـ مجيعؾ مطاعق مأن مػفـا ماٌػارضة مو مايدود، ماحرتام مو االسؿدال،
جقػرماإلغلانميفمػذاماظعامل،مومظؽـفمؼفقبمبفمإديمسدممولقدمػذاماظؿؿردم

                                                                                         
،ماىزائر،مدؼقانماظؿقرؼرؼةمعػفقمماظؿؿردمسـدمأظؾريمطاعقمومعقضػفمعـمثقرةماىزائرحيقاتـ،مربؿد،مم3

م.م1،مص.7211اٌطؾقساتماىاععقة،مد.ط،م
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اظؿؿردمايؼقؼلمػقماظؿؿردماٌقؿاصقزؼؼل،معـمخاللماظؿفربةمايقةمبدسقىمأّنم
م.4اّظذيمؼعينمأدادامتشاؤعامومادؿقاءمإزاءمػذهمايقاةماظػاغقة"

ماّظيتموؾتميفم مألحقاظف مراصضا مسؾكمذبؿؿعف، معؿؿردا مػـا ماظشاسر ند
سدمماالسرتافمحبؼف،مومشقابماظعدلمومتؾؽمايػالتمبنيماظؼؾائؾ،مومشقابفم

مأغاسمجيفؾق مععاذرة مصالمسـماظقرـمو مععـكمطالعف، موتؼاظقده،مو نمساداتف
مصالمدؾقؾمظفمظؾعقشمععفؿ،مومالمظؾعقدةم معفؿشا مؼؾؼكمودطفؿ ؼؾاظقنمبفمو
صقـشلمػذاماظؿؿردماظدالمسؾكماظرصض،مومإنمخالمذظؽمعـماظؿغقريماىزئلمأوم

ماظؽؾل.

ومؼؾقؼمباظذاتماظشاسرةمذعقرمباظدوغقةمؼـؾينمسؾقفمبعدمسـماجملؿؿع،م
اءمومتغريمظؾصقرةماظذاتقة،معامؼـؿجمسـفمغزوحمإديمضقىمخػقةموتراجعميفماالغؿؿ

مُترجعماجملدماظضائعمومهؼؼم متـؾتميفماظقظلماظصاحلم"راعمايؿرا"،مسّؾفا
مظؾذاتماجؿؿاسقؿفا.ممممم

  مستويات العنف يف األغنية الشعبية

 املستوى الداخلي

ؾمدؾقكمممامؼعرفمسـماألشـقةماظشعؾقة،مأغفامتعؾريمذاتلمغاذكءمسـمتػاسم
اجؿؿاسل،مبنيماظذاتماظشاسرةمومهّقالتماجملؿؿعمجبؿقعمعقادؼـفماظـؼاصقةم
مادؼقظقجقةم معّقز مدقدققثؼايف مغؿاج مبذظؽ مصقؽقن مواالضؿصادؼة، ماظلقادقة و
اجؿؿاسقةمداظةمسؾكمدؾقكمصرديمواجفماًارج،مصلثرمومتلثر،مومضدماغعؽسم

متراطؿ محّس، مو مذاتموجدان مسؼالغقة مذاتا مبقصػف مسؾقف مصقرمذظؽ تمسؾقف
 اجؿؿاسقةمتصادعتمععمغػلقؿف.

طؿامتؿطؾبماظـػسماظداصعماّظذيمحيّؾمسؾكمطقـقغؿفا،مصؿؿـؾمذظؽممبطاظبم
مأنم معطؾقبا،مطؿا مبصػةمواضعقة،مومإالمزّؾتمعرادا وجبمتلدؼؿفامومهؼقؼفا
اظػردمهقؼفمذياسةموجبماحرتاممضقاغقـفاموساداتفا،مصننمػقمخاظػفامخرجم

                                                                                         
م.1.اٌرجعماظلابؼ،مصم4
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بدائرةماظعصقان،مومػذامعامؼمولمباظذاتمإديماظؿدعري،ممعـمدائرةماظطاسةمظققّؾ
صقلتلمعامخياظػماىؿاسة،موؼّقدمعامترؼدهمغػلفمصقـؿجمسدممادؿفابةماظذاتم
ظؾداصع،موهدثماضطراباتمغػلقةمتؾزممإخراجمعؽؾقتاتفامسؾكمأرضماظقاضع،م
ومػقمهؼقؼمظؾعفزماٌػروضمبطرؼؼةمشريمعؾاذرة،م"بفذامندمأغفميفمحاظةم

إذؾاعماظداصع،مصننمحاظةمسدمماالدؿؼرارمدقفمتلقطرمسؾكماظعالضةمبنيمسدمم
اظػردمواىؿاسة،مومتـؿفلمػذهماياظةمومؼعقدماالتزانمسـدعامؼؿؿمإذؾاعمدواصعم
اظػردمعـمخاللمعاموضعؿفماىؿاسة،معـمغظؿموأسرافمظؿـظقؿمطقػقةمإذؾاعم

فمتلؿؿرمظقمػذهماظدواصعمطؿامأغفمجيبمأنمغؼقلمأنمحاظةمسدمماالدؿؼرارمدق
،م5أنماظػردمأذؾعمدواصعفمبصقرةمتؿعارضمععماإلرارماظذيمحددتفماىؿاسة"

وؼؿفؾكمذظؽميفماألشـقة،مؼؼقلماظشاسرماظشقخمبقراظبمبـمخيؾػميفمضصقدتفم
مراغلمربّقر:

مم-سؼؾلمتقدرم-صربمؼامغاسمم-راغلمربّقر

مصاظؾقرمبنيماٌقجات

مم-ققؼؾؼكمعشم-عـمجامومدخؾفمؼغرقم-ذاماظؾقرمشاعؼ

 6ومحيقسمسؾكماظـفاة

ػلمايقاةمبضقؼمصدر،مومادؿؼؾالمحبر،موماظغقصمصقفمؼمديمظؾغرق،م
وباظؿاظلماظؾقثمسـماظـفدةمػلمذيمذاتماظشاسرماٌؿؿردةمسؾكمواضعفامصلّغكم
مغارمباظؼؾبمحارضة،مومؼقاصؾماظشاسرم اظراحةموماهلدوء،موماظغضبموايرية

مثقرتفماظـػلقةمؼؼقل:صقعطلمدؾبمايريةموماظغضبمعربراممتردهموم

مم-ربلمػدؼينم-ذاماىقؾمطلمػّقظينم-عامذػاتمسقين

موماهللمؼػرمعامصات

مجؾؾقػؿماظغـاؼاتم-سشؼقماظؼصؾةم-عامطانمصقفمربؾةم–ذاماىقؾمصعؾةم

                                                                                         
،ماظؼاػرة،مدارماظػؽرمسؾؿماظـػسماالجؿؿاسلمرؤؼةمععاصرةسؾدماظرريان،مدعقد؛ماظؾفّلماظلقد،مصماد،مم5

م.92،مص.7222اظعربل،مد.ط،م
6 Dellai, Ahmed Amine, Paroles graves et paroles légères chants bédouins de 

l’oranie anthlogie, Alger, ENAG, 2003, p. 135.      
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ماظـقرةمسؾكماىقؾماظصاسدماظػاضدمظألخالقمايؿقدةمومظؾعؼؾماظرزؼـم إغفا
م مدقىمهؼقؼ مظف مػؿ مال مبروؼة ماألعقر مإدي معقـاءماظـازر ماظؾقثمسـ مو ظذاتف

مسؾكم مهؿؾفا مو ماظذات متعّؿ ماظيت ماظصػة مػذه مظؾؿقؾة معػؿؼر مجقؾ هلقاه،
مأيمحقاةم ماىقؾ،مصليمعلؿؼؾؾمظفمو ماظعؿؾموماإلخالصماصؿؼدػا اظؿعاونمو

مؼعقشفامتلدػمومتدعرمخقفمعـمعلداةمآتقةمتػلريمظقاضعمعلداوي:

مم-باسقمطالعفؿمومغػضققم-اظشققخمجاحق

مداؼرؼؿفؿمظؾفقاتم-صايدؼدمضؾقق

 7تعاغدومسؾكماظؾزاراتم-وماظققممصرحقم-وماظؾكلاتمرتاحقم-رجالمراحق

مذروتفم ماظؾمسمإدي مبف موصؾ مضد مو مواضعف، مسؾك ممترده مو متذعره معـ ؼزؼد
حبقثمترىمذويماظعؼقلمومايؽؿةموماظـؾاػةمؼؾقعقنممثـمحؽؿفؿمرخقصة،م

مصلؼطتمػؿؿفؿ، مهلقاػؿ مؼـظؿقن مأصؾققا مضد مو مصؿاتمعال مسادتممبغقة و
ماهلّؿةمظذويماهلقىمواظرضص.

ماظشققم مغػلفمعـمدائرة مضقظفمزبرجا معـمإزفارمحؼقؼة ماظشاسر مؼزؼد مخو
ماّظذؼـمباسقامطالعفؿمرخقصامؼؼقل:

مم-ذاماظؼقلمصققحمذبّربم-يفمطؾمعضرب

مسّروػؿماٌرؼقالتم-عامغقشمطاذب

مذعؾقةم مبؾففة ممساػؿ مطؿا ماظغقاغل مػق ماظػلاد، متػشل مدؾب إن
ـّمدؾبمصلادماظرجالموماألدر،موماظعاضؾمعـمدانمغػلفمسـفـ،م"عرؼقالت"مػ

ماظّؾذةم ميفمحقز مععقـا،مإغفـمؼلدرنماظـػسموحيصرغفا مظـػلفمحصـا مادبذ و
ماظيتمؼؿؾعفامأملماظشعقرمباظذغبمصقؼقل:

مم-ؼؾؼكمعلؾلؾم-عامؼصقبمطلمؼؿـؼؾم-علؽنيمحيصؾ

مضفروهم

مم-تؾؽلمسقاظفم-ومبالدهمم-ؼـلكموالده

موماظقطقؾمساظلماظدرجات

                                                                                         
م.791م.ص اٌرجعماظلابؼ،م7



 العنـف يف األغنـية الشعبيـة

 37 

ماظغقاغل،مصالمرائؾمعـم ماظـلاء مٌكادع ماظؿابعمظؾفقى،مو ػلمذيمصقرة
مإالمخرابماظدؼارموتركماألوالد،مظقفدمغػلفمأعامماحملاطؿمػائؿامسؾكم ـّ شّقف

موجفف،مصالمعـزلمؼلوؼفمومالمأدرةمهؿقف،مالمطرممومالمذرفمؼشػعمظف.

ملمعـمصروسفامصقؼقل:مؼزؼدمعـمتػلريمػذهماظظاػرةمومإزفارمعامخػ

عـنيمتزداعفمم-وماظققممررّدوهم-ايؼمعامؼلاسػمذلمبقهم-ظؾـاتمطرػقه
معات

م-خّؾقهمعشرارم-المرؾقبمؼداويمظضرارم-باظـارم

مظؾـاتموّظقمسقداتم

ػلمغؿقفةمعمٌةموهلر،مصؿقـمظفمأبقابماظّؾذةمومدؼطمذلغفمبؾمزادواميفم
مؾمومضدماغغؿلتمؼداهميفماظرذؼؾة.حرضؿفمومترطقهمظؾشرمأدريامصؿامسلاهمؼػع

ماظشاس مبقـفا مضد ماجؿؿاسقة مػقممرػلمزاػرة مو مال ممل مباظغميفموصػفا، و
اظشاسرماظشعيبماّظذيمحؾمبـقاةمذبؿؿعفمومساؼشمآػاتفموعقزمأعاظفمومأدركم
مررؼؼفم موتـقؼر مػدؼف مسؾك مصعؿؾ ماظـفاة، مظلؾقؾ ماػؿدائف مسدم مو اسبراصف

قانمأدؾابفامومغؿائففا،محؿكمؼؿقبممبصؾاحماظـصققةمومتشكقصماظعّؾةموتؾ
ماٌذغبموؼؿعظماظلاعع،مواظـازرمصقعؿمبذظؽماظصالحموماألعان.

ماّظيتم ماظـػس، معلؿقى مسؾك ممتردػا مو مسـػفا ماظشعؾقة ماألشـقة متقاصؾ و
تلبكمطؾمعامػقمخارجمسـمصطرتفامباحـةمسـمأعؾمؼرضقفامومراحةمتؾؼقفا،م

 :م8صقدتفمؼامظطػماهللماًايفؼؼقلماظشاسرماظشقخماياجمأريدماظغرابؾلميفمض

ماٌعاصلمضقات مباحملرعاتمو شاصؾةمسؾكمم-ضؾقبماظـاسمضقاتم-حبـا
ماٌقت

                                                                                         
8 Dellai, Ahmed Amine, Chansons de la Casbah anthologie poétique chaâbi, Alger, 

ENAG édition, 2003, p. 67.   
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مم-ضقاتماظظؾؿاتم-ظؾقرىمعامخػاتم-اظعالعاتمغؾات

موماٌؽرموماظؾفقت

صققمدقتمم-تؾعقمحبماظشفقاتم-شّرػؿمايقاةم-ضقعانمصؿتمومسؿات
ماظلققت

طـرتمبؽـرةماظظؾؿ،مومغلقانمأصؾحماظؾقحمباحملرعاتمسؾـا،موماٌعاصلم
اٌقت،ماظؼقمميفمسؿكموصؿتمومطؾمذظؽمغاتجمسـمشرورمبايقاة،مومراسةم
ظؾشفقات،مػقمزعانمشابميفمايؼموزفرماظؾارؾ،مومعامغػسماظعاضؾمعـفامإالم
مؼقاجففام يفمتذعرموممترد،مػقمسـػمداخؾلمسالماظـػسماألدبقةمرباربةمعا

مذ ماٌلؿقسة، ماظؽؾؿة مو مبايرف مصلاد مظؾعزةمعـ ماياعؾة ماٌغؿقرة ماظؼّقة ات
مواظؽراعةميفمحقاةمغروعفامناة،مبكخرةمربؿقدة.

موصػم مباظقصػماظؿؼرؼريماٌؾاذر،ماٌاثؾميفم اّتلؿتماألشـقاتماظشعؾقة
مأريدم ماظشقخ مؼقاصؾ مصلاد معـ مإظقف مآل موعا مذبؿؿعف مو مظقاضعف اظشاسر

ماظغرابؾل:

م-قؾضؾقبماظـاسممتم-عامدؾؽـامدؾقؾم–عامزاودغامظرحقؾم

مظؾطؿعمومايقالم

مسؾقؾم-ساشماٌلؽنيمذظقؾ مسؾة متػضقؾم-دون ميف ماظػاجر مضقممم-و سـد
ماظضالل

مخبقؾ مظؽقؿ مطان ماٌقؾم-ظق مػؾ مثؼقؾم-متدحف معرو مؼؼقظق مخقارمم-و عـ
ماظػضال

ؼرثلماٌرءماٌلؽنيماّظذيمملمحيضرمزادمرحقؾف،مومملمؼلؾؽمدؾقؾماظـفاةم
مبالمسّؾةمسؾقؾ،مزع مظؾطؿعمميقؾ،مو مػق مشابتمو ماٌقازؼـ،مو انمتؼؾؾتمصقف

ماظـػسمومحؽقؿفام موسزؼز ماظؾكقؾمعػضالمربؾقبا ماظؾؽقؿ راحةماظؾال،مومصار
معـؾقذا.
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مصالمعؾفلمومالمعـلىمإالمظؾؼادرماظعؾقؿموماظغػقرماظرحقؿ:

متؾطػمصقؿامجراتمبفماظؼدارم-ؼامظطػماهللماًايف

مظررية.صاهللمتعاديمػقمأظطػماظالرػنيمومأحؽؿفؿمعـفماهلداؼةموا

ومجيدمػذاماظعـػماظؿؿردمعـددا،مؼطؾؼمصقفمزصراتفمومآػاتف،موػقمعؿلطدم
مإظفم متقطؾف،مسـد مصدقمععاغقف،موحلـ مطؾؿاتف،مو ممساع مو عـمبؾقغمعلعاه

مداععمضدؼر،مومحؽقؿمعؾؾغمرريؿفمومسػقه،مبؼدرمضدمضّدرهمحبؽؿؿف.

مومسؾكمغػسماظقتريةمؼلريماظشاسرمعصطػكمبـمابراػقؿمحقثمؼؼقل:

مغقبماناظسمذلمغاسمسؼاالمممم

موماتؼقلمذاماالولمخريمعامتاديمممممممممممممممممممممممممم

مغقباتمغؿػؽـرمؼامٌـــاالممممممممم

م9وماؼـقرمجرحماحملـكماومؼرباديممممممممممممممممممممممممممم

إنماظذطرىماألظقؿةموماظػرضةماٌرؼرةمتؾعدماظـػسمسـمعلراتفا،مومصؼداغفام
ماظـ ماظـفك ماظؼفرمظذوي مزؾؿات مإدي مبفا مؼفقي مألعر ماألدبقة ماظـػقس مو رية
مواظؾمسمثّؿمؼؼقل:

محصراهمطـتمبؼقعلمأوخقاالمممممم  م

موماصعؾتمطـاسمادـقؼدمبارباديمممممممممممممممممممممممممم

مخقداتمباظعشؼماحـانمػؾاالممممممممممممم

مومابزورمومرواؼحمعلؽموماشقاديمممممممممممممممممممممممممم

موت مدخقظف،مؼقاصؾ مسؾقف مربرم مزعـ مػق ماٌاضل ماظزعـ ميف ماظعقش رية
صقـاذدهمومؼروممسقدتفمومطؾؿةم"حصراه"مذاتمدالظةمضقؼةمسؾكمضقةماظؾمس،م
مباألغػةمواظؽراعةموماظرجقظةمحؿكمإّغفمذؾفمغػلفمبـاسم وتذطرماٌاضلماٌؾلء
ادقؼدماظؼؾقؾةماهلالظقةماٌعروصةمبؾلدفامومربارةمجلذفا،موماظؾـاتمحيقطفـم

                                                                                         
م.977ص.م،ماظؽـزماٌؽـقنميفماظشعرماٌؾققنضاضل،مربؿد،مم9
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مبعشؼمواصرمضدمتؾقػـمبطقبمعلؽ،مصاطؿؿؾمحلـفـمومرابتمععاذرتفـ.

ضدماصؿؼدماظشاسرماىؿاسةماّظيتمتػفؿفمومهؿؾفمسؾكماظعؿؾماىاد،مواظؼقلم
مطرمم مال مو متعرف، مسـدػؿ مصققظة مال مسؿقان مو مجفال مإال مبؼك مصؿا ايؽقؿ
مأوم ماظػردي ماالسبراف محاالت م"صؿعظؿ متشرف، مذفاعة مال مو ؼقصػ،

االتماظؿؿردموماظعصقان،مأومحاالتماظرصضمومسدمماظلقاءمضدماىؿعل،مأومح
ماّظذيم ماظؿقؽؿ، مو ماظضؾط معؾدأ مضؾقل معـ ماظػرد ممتؽـ مظعدم مغؿقفة جاءت

مأصرادػا" مبني مو مبقـفا ماظعالضة مسؾقف مظؿؼقم ماىؿاسة مإاّلمم10اصرتضؿف مظف صؿا
مبفم مبصربمحيقا ممتده ماألضؾ مسؾك مأو مذبده مظف متعقد مخػقة مضقة اظؾقثمسـ

مصقؼقل:

مداالمممممومارؾؾتمراعمايؿراماظؾداديـامأومبـتماذققخماوظقزر

ماؼردغلمطؾػماضؾقؾمبـمالظةممممماًقـرمعقالهمجيـقدمعــؿادي

ؼـاذدموظقفم"راعمايؿرا"مصفقماظؼادرمسؾكمعـقفمرقبمايقاةمورصعمراؼةم
مذبده.

 املستوى اخلارجي

ومضدممإنماٌلؿقىماًارجلمظؾعـػمػقمذاكماظؿػاسؾماإلغلاغلمععماآلخر
مؼـعؽسمػذامسؾكمصقرتني:

ماظصقرةماألوديمػلمصقرةماًطابماّظذيمؼرؼدهماظشاسرمأنمؼصؾمإديماآلخر.

معـماآلخرمصفقم مرآه ماظـاتجمسؿا ماظـاغقةمػلمذظؽماظعـػماّظذيمؼصّقره اظصقرة
معـمجفةمُؼعِؾؿمٌـمالمَؼعَؾؿمومعـمجفةمأخرىمؼعـػماظػاسؾمسؾكمصعؾؿف:

ماٌؿؾؼلماىاػؾمباألعرمم

م خارجلمسـػ

ماٌؿؾؼلماظعاملمباألعرمممممممممممممممممممممممممممممممممم

                                                                                         
م.مم10،مص.مسؾؿماظـػسماالجؿؿاسلمرؤؼةمععاصرةسؾدماظرريان،مدعقد؛ماظؾفّلماظلقد،مصماد،مم10
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مومطلّنماظشاسرمػقمحؾؼةمودطكمبقـفؿا:

معؿؾؼمجاػؾممممممممممممممماظشاسرممممممممممعؿؾؼمصاسؾم)سامل(م

ومػذامػقماظدورماّظذيمتؾعؾفماألشـقةماظشعؾقة،مإنمطاغتمػادصةمإديماظرتبقةم
ماالجيا ماظعـػمبصػؿف مشريمعلؿعؿؾة مػق مسؾكمعا ماظـقرة مو مػلماظؿؿرد بقة،مو

رؾقعلمومصادد،مبغقةمإرجاعماألعقرمإديمرؾقعؿفامومإزفارمعامػقمصاحلمعلاؼرم
مظؾققاةماإلغلاغقةمؼؼقلماظشاسرمعصطػكمبـمابراػقؿ:

ماػؾلمومغادلميفماظشقممرجاالممممم

ماذقالمعـمورـماػداوهمخاديمممممممممممممممممممممممممممم

ماتؾانمذعاالممممممارطابمعاماظؾعدم

موماظؼاطمطؿكلموماظلرجمصالديمممممممممممممممممممممممممممم

مبردمظؽقؾمعـمغارمؼؿؽاالمممممممم

مذؾانمتـطحمصاظشقمموماعشاديمممممممممممممممممممممممممممم

مايربم مو ماظلالح مريؾ مإدي ماظراعقة مباظعـػقاغقة ماظغـائل ماًطاب اتلؿ
مدالظة مومبطشفؿمبؾؾادفؿممواظغزو،محؿكمؼرتكماٌؽانمخاظقا سؾكمحزمماظغزاة

مباذروام مدقاسد،مو معـماظؾـادقمأذرسةمو مذؾانمادبذوا اظػاردلماألرير،مػؿ
ماظّؾغةماّظيتمهثمسؾكمخقضم ايربمبغقةماظـصرمومهؼقؼمأػداصفؿ،مػذه
شؿارمايرب،مومسدمماالدؿلالممظؾعادي،مػلمعامزادتمبروزماألشـقةماظشعؾقةم

معامودمضؾقالمظد متغذيماّظيتمطـريا مترصعمعـمععـقؼاتفمو ىماظلاععمومطلغفا
مروحف،مداصعامباظـػسمباتمؼراودهمعـمحنيمآلخرمؼقاصؾمضائال:

ماخؾكمبالصكموديمٌـمواديممممم

معؾؽقهمعامالمؼرضاوامباضقاديمممممممممممممممممممممممممممم

مومظقتمساذرمذـاسمجفاالمممم

مديوماضؾقؾمعـمؼػفؿمظغطتماضقاممممممممممممممممممممممممم

مومؼؾؾلقماظـعاالممممؼفدوم

مػؾاديموماظراسمسرؼانمممممممممممممممممممممممممم
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ضمـرصـكماظـامإظـفـالمزالمذاكماآلخرماٌؿعديمحيزماظـػسممتردا،مومؼدصع
ره،مـقـؼمشـكمحـؾـدىمسـوماظؾقحممبامالمترضقفمععـػةمآخرامجارمبظؾؿف،موتع
م مجفؾقا مضقم مؼعقشمودط معـ مبمدا مظقسمأطـر مترطقامو مضقم مععاغقف، مو ضدره

م"اظعادةم مريؼك محؼا مصفؿ مرؾقعؿفؿ مظغري معاظقا مو متؼاظقدػؿ، مو ساداتفؿ
قعمـقـشـةماظـػـبمصـاالجؿؿاسقةممنطمعـمأمناطماظلؾقكماظػردي،ماظذيمؼؽؿل

وماالغؿشار،مومؼـؿؼؾمباظؿاظلميفمتؽقؼـاتماىؿاسةماٌكؿؾػة،مربدثامغقسامعـم
احملاطاة،مومسؾكمػذامصننماظعاداتمعؿغريماظؿـادؼماظذيمؼـشلمسـماظؿؼؾقدموم

مإرارم ميف ماظػرد متؼؾؾ محقثمعدى معـ مباىؿاسة، ماظػرد مسالضة ميف مؼمثر آخر
م.11اىؿاسة"

ماظظقاػرم متشكقص مإدي ماًارجل، معلؿقاه مسؾك ماظعـػ مؼصؾ طؿا
االجؿؿاسقةماظػاددة،ماّظيتماسبازمهلاماإلغلانمواغغؿسميفمأشقارػامشريمعؾالم

مبلقءمخامتؿفا.

ضقؿةماألشـقةماظشعؾقةماظراعقةمإديماإلصالح،ميفمإزفارػامععمتؾقانممومتزؼد
معضارػاموماظطرقماٌمدؼةمإظقفامحؿكمالمؼـكدعمعـمأسفبمبفا.

مم-ارواحمتدخؾم-بامراجؾمم-يفمغفارمظقل

مذامعقضعؽموؼـمتؾات

متردفماظؼطقػاتم-ولمم-ثؿمتلاظفمالمصابؿفممباظف

مم-ومتضقكمتقطدم-اظـاضصمععماظزاؼدم-ؼؾؼكمجيرد

مجقيبمًقكمياصات

مم-ؼؾؼكمؼؽقؽحم-ًقكمطلمؼطرحم-زؼديماٌطرح

موموقبمظفماظشريات

مضفروهمم-ؼؾؼكمعلؾلؾم-عامؼصقبمطلمؼؿـؼؾم-علؽنيمحيصؾ

                                                                                         
م.17،مص.مسؾؿماظـػسماالجؿؿاسلمرؤؼةمععاصرةسؾدماظرريـ،مدعقدم؛ماظؾفّلماظلقد،مصماد،مم11
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عـنيمتزداعفمم-وماظققممرردوهم-ايؼمعامؼلاسػمذلمبقهم-ظؾـاتمطرػقه
معات

مظضرارم-باظـارم مؼداوي مرؾقب معشم-ال موظقمم-رارخّؾقه ظؾـات
م.12سقدات

مذظؽم مبقضعقة مطؾؿاتفا، مخالل معـ متؾقح مظؾؼصقدة ماٌغـقة ماظذات غؾؿس
ماّظذيمؼـكدعمبلضقالماظغقاغل،مومعامحقؾؿفموماىقمأعاعفم اٌغؾقبمسؾكمأعره
مبعدم مإال مباألذى مؼشعر مصال معغـارقلقا مؼـّقم مطلغف مؼشؿفل، معا عػروشمبؽؾ

م" مظػظ ماألشـقة متلؿعؿؾ مو ماألوان، ماٌشعقذاتمصقات ممبعـك ،"
ـّمسؾقفمدقرػـ،مومؼلخذنمعامذؽـ،محؿكمؼعقدمصارغماىقبمتـؿفلم ميارد

مغؼقده،مصقعقدموخيرجمصػرماظقدؼـ.

مصفلم ماظؿصرصات، مهلذه ماظراصضة ماظشعؾقة ماألشـقة مإصالحقة متؽؿـ ػـا
سـقػةمومبشّدةمسؾكمطؾمعامػقمخارجمسـمعـطؼماجملؿؿعماظلقي،مػلمدائؿام

مس ماآلخر مإدي مدارسمتؾصر مظدالالتفا محاعؾ معشروسقؿفا، مسؾك محاطؿ مأّغف ؾك
مظؿارخيفامرباكمصقفامذاتف.م

 دالالت األغنية الشعبية

ماظـؼاطم ميف متؾكقصفا محاوظت ماظشعؾقة ماألشـقة ميف مذّية مدالالت ظؾعـػ
ماظؿاظقة:

 اإلصالح

مذارحام ماظـاس، مساعة مإدي معقجف مخطاب ماظشعؾقة ماألشـقة مأن حبؽؿ
م مو مذواتفؿ، مرباطقا مؼعاؼشميقاتفؿ مذاسر مأسؿاق معـ مصادرة مأغفا مبا

ذبؿؿعف،مصفقمحؿؿاماجؿؿاسلمحيسمبنحلادفؿ،مومحيؾؿمبلحالعفؿمععارضم
ماجؿؿاسقةم مضضاؼا مبذظؽ معـريا ماٌصؾح، متؾينمدور مسؾك مصقعؿؾ مخياظػفؿ، ٌا

                                                                                         
12 Dellai, Ahmed Amine, Paroles graves et paroles légères chants bédouins de 

l’oranie anthlogie, p.137. 
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مالم معا مإدي ماجملؿؿع مضقادة مسؾك متعؿؾ مباظلؾؾقة، مومتقزت ماجملؿؿع دادت
مد مظلاغف مراصعا مصقؼقم مسؼؾاه، معشكصامحيؿد مو معػلرا مظؼقعف مبؽؾؿاتف اصعا

مهػفام مسـقػة مظغة مبذظؽ معؿكذة ماظصقاب، موجف مسؾقفؿ مسارضا آلصاتفؿ،
ماألشـقةم مظرتدد مغظرا مو مؼاصعة، مسؼقال مو مصاشقة مآذاغا مود محؿك ايؿادة

ظ،مـػـقـظمأومتـاظشعؾقةمعـمحنيمآلخرمسؾكمآذاغفؿ،محؿّكمتؼرتبمعـمايػ
قة،محؿكمتلؿعمطؾؿاتفاميفماألوداطمومػذامعامغؾؿلفمسؾكماظلاحةماالجؿؿاس

ماألشـقةم معـ مغروعف معا مػذا مو موتعؾؿ، متربل مدائرة مأعـاال متصري مو اظشعؾقة،
ماظشعؾقة.

"ومعاماألشـقةماظشعؾقةميفماسؿؼاديمإالمسارػةمغؾقؾةمومغؿاجمصؽريمذيقؾ،م
مساذؼم مأو معؿلمل مإغلان مبفا ماظيتمسرب ماظـػس مغزوات معـ مغزوة مإغفا مبؾ ال

فمـلـقـادـامأحـفـؿـومسقارػفماٌشقبة،مومترجؿمبقادطربروم،مسـمخؾفاتفم
،مصظفرتمصقرةمصادضةمومدفالمغاصعامٌؽـقغاتماظـػسماإلغلاغقةمفوماغػعاالت

معـم مؼػقح ماظصدق مغؾؿح مصنغـا مظذا محرعان، مو مآالم معـ متعاغقف موعا اٌعذبة،
ثـاؼاػا،مومغؿـلؿمرائقةماظشعرمايّلمتطاظعـاميفمطؾمصؼرةمعـمصؼراتفا،مالمبؾم

غفامضدمسربتمأصدقمتعؾريمسـمذعقرمضائؾفا،موظقسمسـمذعقرمذظؽماظعابثمإ
اٌؿفين،مومباإلضاصةمإديمعامتؼدممصؼدمأحارفامصاحؾفامبنرارمعذػبمذيقؾ،م
مدقاقم معع مجـب مإدي مجـؾا مؼلري ماّظذي ماظرائع، ماظػطري ماظؾقـ مػذا ػق

م13األشـقة،موالمؼؽادمؼػرتقمأحدػؿامسـماآلخر"

تعؾريمبؽؾمذػاصقة،مومبؽؾؿاتمتؾدومإباحقة،مضدمندمباألشـقةماظشعؾقةم
ظؽـمػذامػقماظؿعؾريماظشعيبمحؿكمتصؾمطاعؾةمظلاععفامومؼدركمععـاػا،مصالم
مذبازمومالمخقالمبؾمأدؾقبمبلقطموواضحمؼلفؾمصفؿفمومتػلريهمومحػظف.

 إثبات الذات
األشـقةماظشعؾقةمػلمذعارمومترذيانمظؾذاتماظشعؾقة،موماظشاسرمأوماٌغينم

قؼمذاتف،موطذظؽماظلاعع،مصفلمأشـقةمضرؼؾةمعـماألغػس،مصؾغؿفامحيسمبؿقؼ
مؼؾؿسمطـففام مضائؿا مجلدا مذاتف مصؿصؾح معـمودطف، مععاغقفا مو عـمجـلف،
                                                                                         

،مراجعفمد.مسؾدماظعزؼزمعالعحمعـماظرتاثماظشعيبميفمرباصظةماظؽركاظؼلقس،منقبمدؾقؿان،مم13
م.711،مص.7221،م7ربؿقد،معـشقراتمىـةمإحقاءماظرتاثمجاععةمعمتة،مط.
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مصقعؿؾمسؾكمتؼقميفا.م مسققبف،موؼدركمعدىماسبراصفا مصقفا معؾصرا صققاورػا
ماياعؾةم ماظؿارخيقة ماألشاغل متؾؽ مخاصة مو محنيمآلخر، معـ ماألشـقة وتردؼد

مذ مصفلمألذباد محنيمآلخر، معـ مؼرددػا مو مبفا مؼػكر ماظػرد موعؾ عبمعا
متارخيفمومذبده،مومبدوغفامػقمبالمػقؼة.

"صاظػـانمؼمديموزقػةماجؿؿاسقة،مالمتؿقؼؼمإاّلمبلنمؼلؿؼؾؾماىؿفقرمعام
أبدع،وهؼقؼماظػـانمظذاتفمبلنمؼؾدعمسؿالمصـقامالمؼؿؿمعطؾؼامإاّلمإذامطانمػـاكم

مم14عـمؼؿؾؼكمػذاماظعؿؾ"

 رأةاملـ
مظألشـقة،م ماألمسك ماظؾقـ مو ماظشاسر، مظغة ميف مأدادقا مصاسال ماٌرأة تعؿرب
صؿفدمػذهماألخريةمتؿغـكمبفامومتّدػامبلحلـماظصػات،مومأغؾؾفامإذامطاغتم
ماظشاس معؾفؿة مصفل مايؾقؾة، مإدي ماظشقق مو ماهلقى، مايبمو مسـ مراألشـقة

ماٌغين،ماياعؾةمألحالعفمومآعاظفماٌغذؼةمظروحف.

أشـقةمذعؾقةمدبؾقمعـماظصقتماظـلائل،مومذظؽمراجعمإديممومضؾؿامند
مجفةم معـ مأو ماظرجؾ، مسؾك متلثريػا مجفة معـ مإعا ماالجؿؿاسقة، ػقؿـؿفا
وزقػؿفامطػاسؾةماجؿؿاسقة،مطؿامضدمتلخذػاماألشـقةمعـمبابماظعؿابمصؿؿلؿم
معـم مؼـفرمسـفا معا ماظلقؽةمو مومدريتفا بؾغةمسـقػةمراجعةمإديمغؾذمأخالضفا

مصلاد.

مر متلؿؼقؿمذظؽ محؽؿؿف مو مصؾادؿؼاعؿف مأدادل، مصاسؾ ماٌرأة مأن مإدي اجع
مشقىمشقتماألعةمومدؼطتميفمذؾاكماظرذؼؾة،م مإنمػق متلؿقي،مو مو األعقر
ماظؿطقرم معلاؼرة مسدم مإدي مبف مؼمدي معا مظؾؿفؿؿع، مدقء مذظؽ مسـ صقرتتب

ماألخالضلموماظػؽري.

ماالجؿؿ ماغعؽاسمظصقرتفا مػل ماظشعؾقة ماألشـقة ميف ماٌرأة معؽاغة اسقة،مإن
اياعؾةمظقزقػؿفا،مصـرىماألشـقةمتصػمومتؼرر،ممتدحمومتففل،مراعقةمإديم
تشكقصفاموموضعفامسؾكمربؽماظدرادة،معرتذيةمذاتامإغلاغقةمتؿذبذبمبنيم

 آالعفامومآعاهلامباحـةمسـمػدوئفامومادؿؼرارػا.مم

                                                                                         
م.91،مد.ت،مص.1،ماظؼاػرة،معؽؿؾةمشرؼب،مط.اظؿػلريماظـػللمظألدبإمساسقؾ،مسزماظدؼـ،م14


