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مقدمة
ؼضؿّ متراثـا ماظشعيب مصعاظقات مو متصقّرات ماجؿؿاسقة ،ماجؿاحت ماظـػسم
وسؿؾت مسؾك متقسقة ماظػرد ،مواطؿلابف مظؾقسل ماالجؿؿاسل ،ماظّذي مؼمدس مظفم
طقاغامحلّقامومععـقؼا،محيؿؾفمسؾكمهؼقؼمذاتف،موتلكريػاميفمخدعةمشريه،م
صقؽقن مبذظؽ مصاسال ماجؿؿاسقا ،مذا موربة مإغلاغقة مهلا معؼقعات مذكصاغقة،م
ودواصع معمدلة مسؾك مغظؿ ماجؿؿاسقة ،متؾاؼـت معظاػرػا محلب ماظؿغقّراتم
اظلقدققثؼاصقة.م
و معـ مأػؿّ مصقر ماظرتاث ماظشعيب ماألشـقة ماظشعؾقة ،ماظّيت معـؾت مصقرم
اجملؿؿعمومطقانماظػرد،مومذاتقؿفمصؽانماظرتذيانماظقيفموماألغقسماٌكؾصميفم
اظقحدة ،مو ماحملرك ماألدادل ميرطقة ماىؿاسة ،مصاألشـقة ماظشعؾقة مذعارم
إغلاغلماتلؿمباظؽؾؿةماظظرؼػة،مومايسماٌرػػ،موماٌعـكماهلادف،مومزؼّـم
بؾقـمضربفامعـماظروحمومأدرجفامسؾكماألظلـ،مصادؿلغلتمهلاماآلذانمومالغتم
هلاماظؼؾقب.م
و محبؽؿ مأن ماألشـقة ماظشعؾقة مترذيان مظؾذات ،مهزن ميزغفا مو متلعدم
ظلعادتفا،مصؼدمجاءتمحاطقةمٌامجيقلمخباررػا،مومطـريامعامتضقؼماظـػسم
مبامحقهلامصؿـدصعمظؾؽالمموماظـظؿ،معلؿكدعةميفمذظؽمأدؾقبماظعـػماظراعلم
إدي متشكقص ماظظقاػر ماالجؿؿاسقة ،مو مإزفار ماظصالح ،مصاظعـػ مػق ماظقدقؾةم
األعـؾمظؿؼقؼؿمعامصلد،محؿكمؼؿػطـماظغاصؾمومؼؿعؼؾماٌـقرف،مومضدممتـؾم
*باحثمدائؿمباٌرطزماظقرينمظؾؾقثميفماألغـروبقظقجقةماالجؿؿاسقةموماظـؼاصقة.
دصاترماٌرطز ،رقم  ،9002،71صمص45-31.
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سـػماألشـقةماظشعؾقةميفماظؽؾؿةماٌقجفةمإديمعؿؾؼقفامرامسةمظفماًطرموعكظف،م
هـّفمسؾكماهلداؼةموماالغضؾاط.

ماهية العنف يف األغنية الشعبية
اظعـػمصػةمإغلاغقةمتؿفؾكميفماظؼقلموماظػعؾ،معرتذيةمألحادقسمغاذيةم
سـمتصادممععماظقاضع،مومذظؽميفماظعالضةماظرابطةمبنيماظػردموماجملؿؿع،مػذام
عـمجفةمطؿامأغفامضدمتؽقنمبنيماظػردمومغػلف،موذظؽمحقـؿامتؿعارضمدواصعفم
ععمعؽؿلؾاتفماىلدؼة،مصقفدمبذظؽمحاجزامميـعفمعـمهؼقؼمعكربف،مصريتدم
إديماظعـػماظذاتلماظّذيمضدمؼصؾمبفمإديمتدعريماظذات،مومؼعؽسمذظؽميفمسؿؾم
أدبلمؼؿفؾكمصقفمسـػفموسدواغقؿف،موماظعـػمطـريامعامؼؽقنمخادعامظؾؿفؿؿعم
و مظؾػرد ،مإن مػق موُجف مبطرؼؼة مسؼالغقة مطاظـقرة مسؾك معا مػق مضد مأخالقم
اجملؿؿع،موماظـقرةمسبقماظؿؼدم،مومرصضمذظؽماًؿقلموماىؿقد.م
"ومإذامطانماظعـػمعـمرؾقعةمتقاجدماجملؿؿعاتماظؾشرؼةماٌكؿؾػةموعالزعام
هلامصنغفمؼؼقممسؾكمزسزسةماالدؿؼرارماظّذيمضدمميقزماظعالضاتماالجؿؿاسقة،مأوم
ؼعقدمصقاشؿفامعـمجدؼد".1م
وماظعـػميفماألشـقةماظشعؾقةمعاثؾمسؾكمأحرفمومععان،مخطابفاماظراعزم
إديمغػلقةماظشاسرمومتػاسالتفمععمذبؿؿعف،مومعامميقزماألشـقةماظشعؾقةمأغفام
خطابماتلؿمباظشعقبقة،مومالعسمأحادقسماظشعبمومآالعفمراعقامإديمآعاظف،م
ظذامغؾؿسمرابعمايزنموماٌلداة،مبصػؿفاماٌرتجؿماألولمظؾفؿاسةماظـابعةمعـم
أصقظف ،مواألطـر ماحؿؽاطا مبؿققّالتف ،مظذا متؽقن ماألشـقة ماظشعؾقة مغابعة معـم
اظذاتماظشعؾقةماٌـدصعةمباظغـاءماٌـؾعثمعـماظؿلثرمباياظةماالجؿؿاسقةمؼؼقلم
اظشاسرمعصطػكمبـمابراػقؿ2م:م
ضؾيبماتػؽرمظقرانموماهلاالممممممراغلمعفقلمعامغقشميفمحاديم
1معؼالمد.مداود،مربؿد،م"األدباءماظشؾابموماظعـػ"،مذبؾةماغلاغقات،ماظعدد،70موػران،معـشقرات
،CRASCم.9000م
2مضاضل،مربؿد،ماظؽـزماٌؽـقنميفماظشعرماٌؾققن،ماىزائر،ماٌطؾعةماظـعاظؾقة،م،7291مص.970.م
32

العنـف يف األغنـية الشعبيـة

يفمػذاماظؾقتمغؾؿسماجؿؿاسقةماألشـقة،مصاظشاسرمعؾؿصؼممبفؿؿعف،محيـّم
إديمورـفمومإديماظػرحموماظلرورماظّذيمطانمؼعؿمغػلفموماآلنماصؿؼدهموماغؼؾبم
حاظفمإديمبمسمومحزن،مصاظشاسر ماظشعيبمالمجيدمغػلفموالمبففؿفمإالمودطم
أػؾف،مومعامسفدهمصقفؿمعـمذفاعةموإخالص،مصننمػقماصؿؼدػؿامصقفؿموظّكم
سـفؿمعدبراممإديمحقثمجيدمضاظؿف،مراصضامحاضرهمصقؿقظدمسـمذظؽمضقؼميفم
اظـػس ،مو مداصع محيـف مسؾك ماظؿلاعل مظؽـ مال مأعؾ ميف مذظؽ ،مصقـؼؾب مػذام
اظؿصادممإديمإبداعمذعريماتلؿمباظعػقؼةموماظشعؾقؼة،متؿكؾؾفماظعدواغقةماظراعزةم
إديمرصضمعامآلمإظقفمأػؾفمعـامذدامسقدةمأصراحفمومأذباده.م
إنّ ماظشاسر ماظشعيب مؼؼػ معقضػ ماٌؿؿرد مسؾك معا مآل مإظقف محاظف ،معرؼدام
بذظؽ ماظؿغقري مظؽـ مبطرؼؼة مدؾؿقة م"صاإلغلان ماٌؿؿرد مسـد مطاعق مإذن مػقم
اظشكصماظذيمالمجياوزماظقاضع،مبلؾبمضلقةماظظروفماظّيتمتؿقؽؿمصقفمومٌام
طانماألعرمطذظؽمصفدصفمػقمإحداثمتغرياتمجزئقةميفمػذاماظقاضع".3م
صؿاػقةماظعـػميفمػاتفماألشـقةماظشعؾقةمتؿفؾكميفمإرادةماظؿغقريمواإلصصاحم
سؿامػقمواضع،مو ماظؾقثمسؿامػقمشائب،مومربؼؼمظؾداصعماظـػللماٌمدسم
سؾكمحبّماظؿلاعلمومخؾؼمربقطمععقشلمعـادب.م
صاظؿفربة ماإلغلاغقة ماظّيت مهؿؾ ماظػرد مسؾك ماإلبداع ميف محقاتف ،مورؾبم
اظلؽقـةمتػرضمسؾقفماظرصضمواظعـػ،ماواهمعامؼعارضمهؼقؼمذاتقؿف،مظؽـّفم
يف مذظؽ مال مؼطؾؼ ماظعـان مظعـػف ،مصقمدس مذظؽ مسؾك مأحؽام مسؼالغقة متلاؼرم
ايؽؿة ،مو ماظعالج ماآلغل ،مدون ماإلخالل ممبقازؼـ ماإلصالح ،مو مضد مؼؽؿػلم
باظؿشكقصمواظؿؿردمدونماظؿققّلمإديماظؿغقريماظعاممومادؿعؿالماظعـػماظضارمأوم
اظلؾيب ،م"دسقة مطاعق مإدي موـب مادؿعؿال ماظعـػ موذظؽ مبادؿ مصؾلػةم
االسؿدال ،مو ماحرتام مايدود ،مو ماٌػارضة مػفـا مأن مطاعق مجيعؾ معـ ماظؿؿردم
جقػرماإلغلانميفمػذاماظعامل،مومظؽـفمؼفقبمبفمإديمسدممولقدمػذاماظؿؿردم
3محيقاتـ،مربؿد،معػفقمماظؿؿردمسـدمأظؾريمطاعقمومعقضػفمعـمثقرةماىزائرماظؿقرؼرؼة،ماىزائر،مدؼقانم
اٌطؾقساتماىاععقة،مد.ط،م،7211مص.1.مم
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عـمخاللماظؿفربةمايقةمبدسقىمأنّماظؿؿردمايؼقؼلمػقماظؿؿردماٌقؿاصقزؼؼل،م
اظّذيمؼعينمأدادامتشاؤعامومادؿقاءمإزاءمػذهمايقاةماظػاغقة".4م
ند ماظشاسر مػـا معؿؿردا مسؾك مذبؿؿعف ،مراصضا مألحقاظف ماظّيت موؾت ميفم
سدمماالسرتافمحبؼف،مومشقابماظعدلمومتؾؽمايػالتمبنيماظؼؾائؾ،مومشقابفم
سـماظقرـمومععاذرةمأغاس مجيفؾقنمساداتفموتؼاظقده،مو مععـكمطالعف ،مصالم
ؼؾاظقنمبفمومؼؾؼكمودطفؿمعفؿشامصالمدؾقؾمظفمظؾعقشمععفؿ،مومالمظؾعقدةم
صقـشلمػذاماظؿؿردماظدالمسؾكماظرصض،مومإنمخالمذظؽمعـماظؿغقريماىزئلمأوم
اظؽؾل.م
ومؼؾقؼمباظذاتماظشاسرةمذعقرمباظدوغقةمؼـؾينمسؾقفمبعدمسـماجملؿؿع،م
وتراجعميفماالغؿؿاءمومتغريمظؾصقرةماظذاتقة،معامؼـؿجمسـفمغزوحمإديمضقىمخػقةم
متـؾتميفماظقظلماظصاحلم"راعمايؿرا"،مسؾّفامتُرجعماجملدماظضائعمومهؼؼم
ظؾذاتماجؿؿاسقؿفا.مممممم

مستويات العنف يف األغنية الشعبية

املستوى الداخلي

مممامؼعرفمسـماألشـقةماظشعؾقة،مأغفامتعؾريمذاتلمغاذكءمسـمتػاسؾمدؾقكم
اجؿؿاسل،مبنيماظذاتماظشاسرةمومهقّالتماجملؿؿعمجبؿقعمعقادؼـفماظـؼاصقةم
و ماظلقادقة مواالضؿصادؼة ،مصقؽقن مبذظؽ مغؿاج مدقدققثؼايف معقّز مادؼقظقجقةم
اجؿؿاسقةمداظةمسؾكمدؾقكمصرديمواجفماًارج،مصلثرمومتلثر،مومضدماغعؽسم
ذظؽ مسؾقف مبقصػف مذاتا مسؼالغقة مذات موجدان مو محسّ ،متراطؿت مسؾقف مصقرم
اجؿؿاسقةمتصادعتمععمغػلقؿف.
طؿامتؿطؾبماظـػسماظداصعماظّذيمحيؾّمسؾكمطقـقغؿفا،مصؿؿـؾمذظؽممبطاظبم
وجبمتلدؼؿفامومهؼقؼفامبصػةمواضعقة،مومإالمزؾّتمعرادامعطؾقبا،مطؿامأنم
اظػردمهقؼفمذياسةموجبماحرتاممضقاغقـفاموساداتفا،مصننمػقمخاظػفامخرجم
4ماٌرجعماظلابؼ،مص.1.م
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عـمدائرةماظطاسةمظققؾّمبدائرةماظعصقان،مومػذامعامؼمولمباظذاتمإديماظؿدعري،م
صقلتلمعامخياظػماىؿاسة،موؼقّدمعامترؼدهمغػلفمصقـؿجمسدممادؿفابةماظذاتم
ظؾداصع،موهدثماضطراباتمغػلقةمتؾزممإخراجمعؽؾقتاتفامسؾكمأرضماظقاضع،م
ومػقمهؼقؼمظؾعفزماٌػروضمبطرؼؼةمشريمعؾاذرة،م"بفذامندمأغفميفمحاظةم
سدممإذؾاعماظداصع،مصننمحاظةمسدمماالدؿؼرارمدقفمتلقطرمسؾكماظعالضةمبنيم
اظػردمواىؿاسة،مومتـؿفلمػذهماياظةمومؼعقدماالتزانمسـدعامؼؿؿمإذؾاعمدواصعم
اظػردمعـمخاللمعاموضعؿفماىؿاسة،معـمغظؿموأسرافمظؿـظقؿمطقػقةمإذؾاعم
ػذهماظدواصعمطؿامأغفمجيبمأنمغؼقلمأنمحاظةمسدمماالدؿؼرارمدقفمتلؿؿرمظقم
أنماظػردمأذؾعمدواصعفمبصقرةمتؿعارضمععماإلرارماظذيمحددتفماىؿاسة"،5م
وؼؿفؾكمذظؽميفماألشـقة،مؼؼقلماظشاسرماظشقخمبقراظبمبـمخيؾػميفمضصقدتفم
راغلمربقّر:م
مصرب-مسؼؾلمتقدر-مم
راغلمربقّر-مؼامغاسم
صاظؾقرمبنيماٌقجاتم
ذاماظؾقرمشاعؼ-معـمجامومدخؾفمؼغرق-مؼؾؼكمعشقق-مم
6
ومحيقسمسؾكماظـفاة
ػلمايقاةمبضقؼمصدر،مومادؿؼؾالمحبر،موماظغقصمصقفمؼمديمظؾغرق،م
وباظؿاظلماظؾقثمسـماظـفدةمػلمذيمذاتماظشاسرماٌؿؿردةمسؾكمواضعفامصلغّكم
اظراحةموماهلدوء،موماظغضبموايريةمغارمباظؼؾبمحارضة،مومؼقاصؾماظشاسرم
صقعطلمدؾبمايريةموماظغضبمعربراممتردهمومثقرتفماظـػلقةمؼؼقل:م
عامذػاتمسقين-مذاماىقؾمطلمػقّظين-مربلمػدؼين-مم
وماهللمؼػرمعامصاتم
ذاماىقؾمصعؾةم–معامطانمصقفمربؾة-مسشؼقماظؼصؾة-مجؾؾقػؿماظغـاؼاتم
5مسؾدماظرريان،مدعقد؛ماظؾفلّماظلقد،مصماد،مسؾؿماظـػسماالجؿؿاسلمرؤؼةمععاصرة،ماظؼاػرة،مدارماظػؽرم
اظعربل،مد.ط،م،7222مص.92.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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إغفاماظـقرةمسؾكماىقؾماظصاسدماظػاضدمظألخالقمايؿقدةمومظؾعؼؾماظرزؼـم
اظـازر مإدي ماألعقر مبروؼة مال مػؿ مظف مدقى مهؼقؼ مظذاتف مو ماظؾقث مسـ معقـاءم
هلقاه ،مجقؾ معػؿؼر مظؾؿقؾة مػذه ماظصػة ماظيت متعؿّ ماظذات مو مهؿؾفا مسؾكم
اظؿعاونموماظعؿؾموماإلخالصماصؿؼدػاماىقؾ،مصليمعلؿؼؾؾمظفمومأيمحقاةم
ؼعقشفامتلدػمومتدعرمخقفمعـمعلداةمآتقةمتػلريمظقاضعمعلداوي:م
اظشققخمجاحق-مباسقمطالعفؿمومغػضقق-مم
صايدؼدمضؾقق-مداؼرؼؿفؿمظؾفقاتم
7
رجالمراحق-موماظؾكلاتمرتاحق-موماظققممصرحق-متعاغدومسؾكماظؾزارات
ؼزؼد معـ متذعره مو ممترده مسؾك مواضعف ،مو مضد موصؾ مبف ماظؾمس مإدي مذروتفم
حبقثمترىمذويماظعؼقلمومايؽؿةموماظـؾاػةمؼؾقعقنممثـمحؽؿفؿمرخقصة،م
بغقة مصؿات معال مو مضد مأصؾققا مؼـظؿقن مهلقاػؿ مصلؼطت مػؿؿفؿ ،مو مسادتم
اهلؿّةمظذويماهلقىمواظرضص.م
مومؼزؼدماظشاسرمعـمإزفارمحؼقؼةمضقظفمزبرجامغػلفمعـمدائرةماظشققخم
اظّذؼـمباسقامطالعفؿمرخقصامؼؼقل:م
يفمطؾمعضرب-مذاماظؼقلمصققحمذبرّب-مم
عامغقشمطاذب-مسرّوػؿماٌرؼقالتم
إن مدؾب متػشل ماظػلاد ،مػق ماظغقاغل مطؿا ممساػؿ مبؾففة مذعؾقةم
"عرؼقالت"مػـّمدؾبمصلادماظرجالموماألدر،موماظعاضؾمعـمدانمغػلفمسـفـ،م
ومادبذمظـػلفمحصـامععقـا،مإغفـمؼلدرنماظـػسموحيصرغفاميفمحقزماظؾّذةم
اظيتمؼؿؾعفامأملماظشعقرمباظذغبمصقؼقل:م
علؽنيمحيصؾ-معامؼصقبمطلمؼؿـؼؾ-مؼؾؼكمعلؾلؾ-مم
م
ضفروهم
مومبالده-متؾؽلمسقاظف-مم
ؼـلكموالده-م
وماظقطقؾمساظلماظدرجاتم
7ماٌرجعماظلابؼ ،ص.م.791م
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ػلمذيمصقرةماظؿابعمظؾفقى،مومٌكادعماظـلاءماظغقاغل،مصالمرائؾمعـم
شقّفـّمإالمخرابماظدؼارموتركماألوالد،مظقفدمغػلفمأعامماحملاطؿمػائؿامسؾكم
وجفف،مصالمعـزلمؼلوؼفمومالمأدرةمهؿقف،مالمطرممومالمذرفمؼشػعمظف.م
ؼزؼدمعـمتػلريمػذهماظظاػرةمومإزفارمعامخػلمعـمصروسفامصقؼقل:مم
ظؾـاتمطرػقه-مايؼمعامؼلاسػمذلمبقه-موماظققممرردّوه-معـنيمتزداعفم
عاتم
مباظـار-مالمرؾقبمؼداويمظضرار-مخؾّقهمعشرار-م
مظؾـاتموظّقمسقداتم
ػلمغؿقفةمعمٌةموهلر،مصؿقـمظفمأبقابماظؾّذةمومدؼطمذلغفمبؾمزادواميفم
حرضؿفمومترطقهمظؾشرمأدريامصؿامسلاهمؼػعؾمومضدماغغؿلتمؼداهميفماظرذؼؾة.م
ػل مزاػرة ماجؿؿاسقة مضد مبقـفا ماظشاسر مو مباظغ ميف موصػفا ،ممل مال مو مػقم
اظشاسرماظشعيبماظّذيمحؾمبـقاةمذبؿؿعفمومساؼشمآػاتفموعقزمأعاظفمومأدركم
اسبراصف مو مسدم ماػؿدائف مظلؾقؾ ماظـفاة ،مصعؿؾ مسؾك مػدؼف موتـقؼر مررؼؼفم
مبصؾاحماظـصققةمومتشكقصماظعؾّةموتؾقانمأدؾابفامومغؿائففا،محؿكمؼؿقبم
اٌذغبموؼؿعظماظلاعع،مواظـازرمصقعؿمبذظؽماظصالحموماألعان.م
و متقاصؾ ماألشـقة ماظشعؾقة مسـػفا مو ممتردػا مسؾك معلؿقى ماظـػس ،ماظّيتم
تلبكمطؾمعامػقمخارجمسـمصطرتفامباحـةمسـمأعؾمؼرضقفامومراحةمتؾؼقفا،م
ؼؼقلماظشاسرماظشقخماياجمأريدماظغرابؾلميفمضصقدتفمؼامظطػماهللماًايف:8م
حبـامباحملرعاتموماٌعاصلمضقات -مضؾقبماظـاسمضقات -مشاصؾةمسؾكم
اٌقتم

8

Dellai, Ahmed Amine, Chansons de la Casbah anthologie poétique chaâbi, Alger,
ENAG édition, 2003, p. 67.
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اظعالعاتمغؾات-مظؾقرىمعامخػات-مضقاتماظظؾؿات-مم
وماٌؽرموماظؾفقتم
ضقعانمصؿتمومسؿات-مشرّػؿمايقاة-متؾعقمحبماظشفقات-مصققمدقتم
اظلققتم
أصؾحماظؾقحمباحملرعاتمسؾـا،موماٌعاصلمطـرتمبؽـرةماظظؾؿ،مومغلقانم
اٌقت،ماظؼقمميفمسؿكموصؿتمومطؾمذظؽمغاتجمسـمشرورمبايقاة،مومراسةم
ظؾشفقات،مػقمزعانمشابميفمايؼموزفرماظؾارؾ،مومعامغػسماظعاضؾمعـفامإالم
يفمتذعرموممترد،مػقمسـػمداخؾلمسالماظـػسماألدبقةمرباربةمعامؼقاجففام
عـ مصلاد مبايرف مو ماظؽؾؿة ماٌلؿقسة ،مذات ماظؼقّة ماٌغؿقرة ماياعؾة مظؾعزةم
واظؽراعةميفمحقاةمغروعفامناة،مبكخرةمربؿقدة.م
اتّلؿتماألشـقاتماظشعؾقةمباظقصػماظؿؼرؼريماٌؾاذر،ماٌاثؾميفمموصػم
اظشاسر مظقاضعف مو مذبؿؿعف موعا مآل مإظقف معـ مصلاد مؼقاصؾ ماظشقخ مأريدم
اظغرابؾل:م
عامزاودغامظرحقؾم–معامدؾؽـامدؾقؾ-مضؾقبماظـاسممتقؾ-م
مظؾطؿعمومايقالم
ساش ماٌلؽني مذظقؾ -مدون مسؾة مسؾقؾ -مو ماظػاجر ميف متػضقؾ -مسـد مضقمم
اظضاللم
ظق مطان مظؽقؿ مخبقؾ -ممتدحف مػؾ ماٌقؾ -مو مؼؼقظق معرو مثؼقؾ -معـ مخقارم
اظػضالم
ؼرثلماٌرءماٌلؽنيماظّذيمملمحيضرمزادمرحقؾف،مومملمؼلؾؽمدؾقؾماظـفاةم
ومػقمظؾطؿعمميقؾ،مومبالمسؾّةمسؾقؾ،مزعانمتؼؾؾتمصقفماٌقازؼـ،مومشابتم
راحةماظؾال،مومصارماظؾؽقؿماظؾكقؾمعػضالمربؾقباموسزؼزماظـػسمومحؽقؿفام
عـؾقذا.م

38

العنـف يف األغنـية الشعبيـة

صالمعؾفلمومالمعـلىمإالمظؾؼادرماظعؾقؿموماظغػقرماظرحقؿ:م
ؼامظطػماهللماًايف-متؾطػمصقؿامجراتمبفماظؼدارم
صاهللمتعاديمػقمأظطػماظالرػنيمومأحؽؿفؿمعـفماهلداؼةمواظررية.م
ومجيدمػذاماظعـػماظؿؿردمعـددا،مؼطؾؼمصقفمزصراتفمومآػاتف،موػقمعؿلطدم
عـمبؾقغمعلعاهموممساعمطؾؿاتف،مومصدقمععاغقف،موحلـ متقطؾف،مسـدمإظفم
داععمضدؼر،مومحؽقؿمعؾؾغمرريؿفمومسػقه،مبؼدرمضدمضدّرهمحبؽؿؿف.م
ومسؾكمغػسماظقتريةمؼلريماظشاسرمعصطػكمبـمابراػقؿمحقثمؼؼقل:م
غقبماناظسمذلمغاسمسؼاالممممم
مممممممممممممممممممممممممموماتؼقلمذاماالولمخريمعامتاديم
ممغقباتمغؿػؽـرمؼامٌـــاالمممممم
م م
ممممممممممممممممممممممممممموماؼـقرمجرحماحملـكماومؼربادي9م
إنماظذطرىماألظقؿةموماظػرضةماٌرؼرةمتؾعدماظـػسمسـمعلراتفا،مومصؼداغفام
ظذوي ماظـفك ماظـرية مو ماظـػقس ماألدبقة مألعر مؼفقي مبفا مإدي مزؾؿات ماظؼفرم
واظؾمسمثؿّمؼؼقل:م
م محصراهمطـتمبؼقعلمأوخقاالمممممم
مممممممممممممممممممممممممموماصعؾتمطـاسمادـقؼدمبارباديم
ممممخقداتمباظعشؼماحـانمػؾاالمممممممممم
ممممممممممممممممممممممممممومابزورمومرواؼحمعلؽموماشقاديم
ؼقاصؾ موترية ماظعقش ميف ماظزعـ ماٌاضل مػق مزعـ مربرم مسؾقف مدخقظف،م
صقـاذدهمومؼروممسقدتفمومطؾؿةم"حصراه"مذاتمدالظةمضقؼةمسؾكمضقةماظؾمس،م
وتذطرماٌاضلماٌؾلءمباألغػةمواظؽراعةموماظرجقظةمحؿكمإغّفمذؾفمغػلفمبـاسم
ادقؼدماظؼؾقؾةماهلالظقةماٌعروصةمبؾلدفامومربارةمجلذفا،موماظؾـاتمحيقطفـم
9مضاضل،مربؿد،ماظؽـزماٌؽـقنميفماظشعرماٌؾققن،مص.م.977م
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بعشؼمواصرمضدمتؾقػـمبطقبمعلؽ،مصاطؿؿؾمحلـفـمومرابتمععاذرتفـ.م
ضدماصؿؼدماظشاسرماىؿاسةماظّيتمتػفؿفمومهؿؾفمسؾكماظعؿؾماىاد،مواظؼقلم
ايؽقؿ مصؿا مبؼك مإال مجفال مو مسؿقان مال مصققظة مسـدػؿ متعرف ،مو مال مطرمم
ؼقصػ ،مو مال مذفاعة متشرف ،م"صؿعظؿ محاالت ماالسبراف ماظػردي مأوم
اىؿعل،مأومحاالتماظؿؿردموماظعصقان،مأومحاالتماظرصضمومسدمماظلقاءمضدم
جاءت مغؿقفة مظعدم ممتؽـ ماظػرد معـ مضؾقل معؾدأ ماظضؾط مو ماظؿقؽؿ ،ماظّذيم
اصرتضؿف ماىؿاسة مظؿؼقم مسؾقف ماظعالضة مبقـفا مو مبني مأصرادػا" 10مصؿا مظف مإالّم
اظؾقث مسـ مضقة مخػقة متعقد مظف مذبده مأو مسؾك ماألضؾ ممتده مبصرب محيقا مبفم
صقؼقل:م
زرتماذققخماوظقـامأومبـداالمممممومارؾؾتمراعمايؿراماظؾداديم
اؼردغلمطؾػماضؾقؾمبـمالظةممممماًقـرمعقالهمجيـقدمعــؿاديم
ؼـاذدموظقفم"راعمايؿرا"مصفقماظؼادرمسؾكمعـقفمرقبمايقاةمورصعمراؼةم
ذبده.م

املستوى اخلارجي

إنماٌلؿقىماًارجلمظؾعـػمػقمذاكماظؿػاسؾماإلغلاغلمععماآلخر مومضدم
ؼـعؽسمػذامسؾكمصقرتني:م
اظصقرةماألوديمػلمصقرةماًطابماظّذيمؼرؼدهماظشاسرمأنمؼصؾمإديماآلخر.م
اظصقرةماظـاغقةمػلمذظؽماظعـػماظّذيمؼصقّرهماظـاتجمسؿامرآهمعـماآلخرمصفقم
عـمجفةمؼُعؾِؿمٌـمالمؼَعؾَؿمومعـمجفةمأخرىمؼعـػماظػاسؾمسؾكمصعؾؿف:م
اٌؿؾؼلماىاػؾمباألعرم
مم
سـػمخارجل م
ممممممممممممممممممممممممممممممممماٌؿؾؼلماظعاملمباألعرمم
10مسؾدماظرريان،مدعقد؛ماظؾفلّماظلقد،مصماد،مسؾؿماظـػسماالجؿؿاسلمرؤؼةمععاصرة،مص.م.10ممم
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ومطلنّماظشاسرمػقمحؾؼةمودطكمبقـفؿا:م
عؿؾؼمصاسؾم(سامل)مم ممممممممماظشاسرم مممممممممممممعؿؾؼمجاػؾمم
ومػذامػقماظدورماظّذيمتؾعؾفماألشـقةماظشعؾقة،مإنمطاغتمػادصةمإديماظرتبقةم
علؿعؿؾةماظعـػ مبصػؿفماالجيابقة،مومػلماظؿؿردموماظـقرة مسؾكمعامػقمشريم
رؾقعلمومصادد،مبغقةمإرجاعماألعقرمإديمرؾقعؿفامومإزفارمعامػقمصاحلمعلاؼرم
ظؾققاةماإلغلاغقةمؼؼقلماظشاسرمعصطػكمبـمابراػقؿ:م
اػؾلمومغادلميفماظشقممرجاالمممممم
مممممممممممممممممممممممممممماذقالمعـمورـماػداوهمخاديم
ارطابمعاماظؾعدماتؾانمذعاالممممممم
مممممممممممممممممممممممممممموماظؼاطمطؿكلموماظلرجمصالديم
بردمظؽقؾمعـمغارمؼؿؽاالممممممممم
ممممممممممممممممممممممممممممذؾانمتـطحمصاظشقمموماعشاديم
اتلؿ ماًطاب ماظغـائل مباظعـػقاغقة ماظراعقة مإدي مريؾ ماظلالح مو مايربم
واظغزو،محؿكمؼرتكماٌؽانمخاظقامدالظة مسؾكمحزمماظغزاةمومبطشفؿمبؾؾادفؿم
اظػاردلماألرير،مػؿمذؾانمادبذوامعـماظؾـادقمأذرسةمومدقاسد،مومباذروام
ايربمبغقةماظـصرمومهؼقؼمأػداصفؿ،مػذهماظؾّغةماظّيتمهثمسؾكمخقضم
شؿارمايرب،مومسدمماالدؿلالممظؾعادي،مػلمعامزادتمبروزماألشـقةماظشعؾقةم
اظّيتمطـريامعامودمضؾقالمظدىماظلاععمومطلغفامترصعمعـمععـقؼاتفمومتغذيم
روحف،مداصعامباظـػسمباتمؼراودهمعـمحنيمآلخرمؼقاصؾمضائال:م
اخؾكمبالصكموديمٌـمواديمممممم
ممممممممممممممممممممممممممممعؾؽقهمعامالمؼرضاوامباضقاديم
ومظقتمساذرمذـاسمجفاالممممم
ممممممممممممممممممممممممموماضؾقؾمعـمؼػفؿمظغطتماضقاديم
مومؼؾؾلقماظـعاالمممم
ؼفدوم
ممممممممممممممممممممممممموماظراسمسرؼانم مػؾاديم
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المزالمذاكماآلخرماٌؿعديمحيزماظـػسممتردا،مومؼدصعـفـامإظـكماظـرصـضم
وماظؾقحممبامالمترضقفمععـػةمآخرامجارمبظؾؿف،موتعـدىمسـؾـكمحـؼمشـقـره،م
و مظقس مأطـر مبمدا معـ مؼعقش مودط مضقم مجفؾقا مضدره مو مععاغقف ،مضقم مترطقام
ساداتفؿ مو متؼاظقدػؿ ،مو معاظقا مظغري مرؾقعؿفؿ مصفؿ محؼا مريؼك م"اظعادةم
االجؿؿاسقةممنطمعـمأمناطماظلؾقكماظػردي،ماظذيمؼؽؿلـبمصـػـةماظـشـقـقعم
وماالغؿشار،مومؼـؿؼؾمباظؿاظلميفمتؽقؼـاتماىؿاسةماٌكؿؾػة،مربدثامغقسامعـم
اظؿـادؼماظذيمؼـشلمسـماظؿؼؾقدموماحملاطاة،مومسؾكمػذامصننماظعاداتمعؿغريم
آخر مؼمثر ميف مسالضة ماظػرد مباىؿاسة ،معـ محقث معدى متؼؾؾ ماظػرد ميف مإرارم
اىؿاسة".11م
طؿا مؼصؾ ماظعـػ مسؾك معلؿقاه ماًارجل ،مإدي متشكقص ماظظقاػرم
االجؿؿاسقةماظػاددة،ماظّيتماسبازمهلاماإلغلانمواغغؿسميفمأشقارػامشريمعؾالم
بلقءمخامتؿفا.م
ومتزؼد مضقؿةماألشـقةماظشعؾقةماظراعقةمإديماإلصالح،ميفمإزفارػامععمتؾقانم
عضارػاموماظطرقماٌمدؼةمإظقفامحؿكمالمؼـكدعمعـمأسفبمبفا.م
يفمغفارمظقل-م مبامراجؾ-مارواحمتدخؾ-مم
ذامعقضعؽموؼـمتؾاتم
ثؿمتلاظفمالمصابؿفممباظف-مولم -متردفماظؼطقػاتم
ؼؾؼكمجيرد-ماظـاضصمععماظزاؼد-مومتضقكمتقطد-مم
جقيبمًقكمياصاتم
زؼديماٌطرح-مًقكمطلمؼطرح-مؼؾؼكمؼؽقؽح-مم
وموقبمظفماظشرياتم
م
علؽنيمحيصؾ-معامؼصقبمطلمؼؿـؼؾ-مؼؾؼكمعلؾلؾ-مضفروهم
11مسؾدماظرريـ،مدعقدم؛ماظؾفلّماظلقد،مصماد،مسؾؿماظـػسماالجؿؿاسلمرؤؼةمععاصرة،مص.م.17م
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ظؾـاتمطرػقه-مايؼمعامؼلاسػمذلمبقه-موماظققممرردوه-معـنيمتزداعفم
عاتم
مباظـار -مال مرؾقب مؼداوي مظضرار -مخؾّقه معشرار -مظؾـات موظقم
سقدات.12م
غؾؿس ماظذات ماٌغـقة مظؾؼصقدة متؾقح معـ مخالل مطؾؿاتفا ،مبقضعقة مذظؽم
اٌغؾقبمسؾكمأعرهماظّذيمؼـكدعمبلضقالماظغقاغل،مومعامحقؾؿفموماىقمأعاعفم
عػروش مبؽؾ معا مؼشؿفل ،مطلغف مؼـقّم معغـارقلقا مصال مؼشعر مباألذى مإال مبعدم
" ،ممبعـك ماٌشعقذاتم
صقات ماألوان ،مو متلؿعؿؾ ماألشـقة مظػظ م"
مياردـّمسؾقفمدقرػـ،مومؼلخذنمعامذؽـ،محؿكمؼعقدمصارغماىقبمتـؿفلم
غؼقده،مصقعقدموخيرجمصػرماظقدؼـ.م
ػـا متؽؿـ مإصالحقة ماألشـقة ماظشعؾقة ماظراصضة مهلذه ماظؿصرصات ،مصفلم
سـقػةمومبشدّةمسؾكمطؾمعامػقمخارجمسـمعـطؼماجملؿؿعماظلقي،مػلمدائؿام
تؾصر مإدي ماآلخر مسؾك مأغّف محاطؿ مسؾك معشروسقؿفا ،محاعؾ مظدالالتفا مدارسم
ظؿارخيفامرباكمصقفامذاتف.مم

دالالت األغنية الشعبية
ظؾعـػ مدالالت مذيّة ميف ماألشـقة ماظشعؾقة محاوظت متؾكقصفا ميف ماظـؼاطم
اظؿاظقة:م

اإلصالح

حبؽؿ مأن ماألشـقة ماظشعؾقة مخطاب معقجف مإدي مساعة ماظـاس ،مذارحام
يقاتفؿ مرباطقا مذواتفؿ ،مو ممبا مأغفا مصادرة معـ مأسؿاق مذاسر مؼعاؼشم
ذبؿؿعف،مصفقمحؿؿاماجؿؿاسلمحيسمبنحلادفؿ،مومحيؾؿمبلحالعفؿمععارضم
ٌا مخياظػفؿ ،مصقعؿؾ مسؾك متؾين مدور ماٌصؾح ،معـريا مبذظؽ مضضاؼا ماجؿؿاسقةم
12

Dellai, Ahmed Amine, Paroles graves et paroles légères chants bédouins de
l’oranie anthlogie, p.137.

43

حممـد سرير

دادت ماجملؿؿع مومتقزت مباظلؾؾقة ،متعؿؾ مسؾك مضقادة ماجملؿؿع مإدي معا مالم
حيؿد مسؼؾاه ،مصقؼقم مراصعا مظلاغف مداصعا مبؽؾؿاتف مظؼقعف معػلرا مو معشكصام
آلصاتفؿ ،مسارضا مسؾقفؿ موجف ماظصقاب ،معؿكذة مبذظؽ مظغة مسـقػة مهػفام
ايؿادة محؿك مود مآذاغا مصاشقة مو مسؼقال مؼاصعة ،مو مغظرا مظرتدد ماألشـقةم
اظشعؾقةمعـمحنيمآلخرمسؾكمآذاغفؿ،محؿكّمتؼرتبمعـمايػـظمأومتـقـػـظ،م
ومػذامعامغؾؿلفمسؾكماظلاحةماالجؿؿاسقة،محؿكمتلؿعمطؾؿاتفاميفماألوداطم
اظشعؾقة ،مو متصري مأعـاال مدائرة متربل موتعؾؿ ،مو مػذا معا مغروعف معـ ماألشـقةم
اظشعؾقة.م
"ومعاماألشـقةماظشعؾقةميفماسؿؼاديمإالمسارػةمغؾقؾةمومغؿاجمصؽريمذيقؾ،م
ال مبؾ مإغفا مغزوة معـ مغزوات ماظـػس ماظيت مسرب مبفا مإغلان معؿلمل مأو مساذؼم
ربروم،مسـمخؾفاتفمومسقارػفماٌشقبة،مومترجؿمبقادطـؿـفـامأحـادـقـلـفم
وماغػعاالتف ،مصظفرتمصقرةمصادضةمومدفالمغاصعامٌؽـقغاتماظـػسماإلغلاغقةم
اٌعذبة ،موعا متعاغقف معـ مآالم مو محرعان ،مظذا مصنغـا مغؾؿح ماظصدق مؼػقح معـم
ثـاؼاػا،مومغؿـلؿمرائقةماظشعرمايلّمتطاظعـاميفمطؾمصؼرةمعـمصؼراتفا،مالمبؾم
إغفامضدمسربتمأصدقمتعؾريمسـمذعقرمضائؾفا،موظقسمسـمذعقرمذظؽماظعابثم
اٌؿفين،مومباإلضاصةمإديمعامتؼدممصؼدمأحارفامصاحؾفامبنرارمعذػبمذيقؾ،م
ػق مػذا ماظؾقـ ماظػطري ماظرائع ،ماظّذي مؼلري مجـؾا مإدي مجـب معع مدقاقم
األشـقة،موالمؼؽادمؼػرتقمأحدػؿامسـماآلخر"13م
ضدمندمباألشـقةماظشعؾقةمتعؾريمبؽؾمذػاصقة،مومبؽؾؿاتمتؾدومإباحقة،م
ظؽـمػذامػقماظؿعؾريماظشعيبمحؿكمتصؾمطاعؾةمظلاععفامومؼدركمععـاػا،مصالم
ذبازمومالمخقالمبؾمأدؾقبمبلقطموواضحمؼلفؾمصفؿفمومتػلريهمومحػظف.م

إثبات الذات

األشـقةماظشعؾقةمػلمذعارمومترذيانمظؾذاتماظشعؾقة،موماظشاسرمأوماٌغينم
حيسمبؿقؼقؼمذاتف،موطذظؽماظلاعع،مصفلمأشـقةمضرؼؾةمعـماألغػس،مصؾغؿفام
عـ مجـلف ،مو مععاغقفا معـ مودطف ،مصؿصؾح مذاتف مجلدا مضائؿا مؼؾؿس مطـففام
 13ماظؼلقس،منقبمدؾقؿان،معالعحمعـماظرتاثماظشعيبميفمرباصظةماظؽرك،مراجعفمد.مسؾدماظعزؼزم
ربؿقد،معـشقراتمىـةمإحقاءماظرتاثمجاععةمعمتة،مط،7.م،7221مص.711.م
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صققاورػامعؾصرامصقفامسققبف،موؼدركمعدىماسبراصفامصقعؿؾمسؾكمتؼقميفا.م
وتردؼد ماألشـقة معـ محني مآلخر ،مو مخاصة متؾؽ ماألشاغل ماظؿارخيقة ماياعؾةم
ألذباد مذعب معا موعؾ ماظػرد مؼػكر مبفا مو مؼرددػا معـ محني مآلخر ،مصفلم
تارخيفمومذبده،مومبدوغفامػقمبالمػقؼة.م
"صاظػـانمؼمديموزقػةماجؿؿاسقة،مالمتؿقؼؼمإالّمبلنمؼلؿؼؾؾماىؿفقرمعام
أبدع،وهؼقؼماظػـانمظذاتفمبلنمؼؾدعمسؿالمصـقامالمؼؿؿمعطؾؼامإالّمإذامطانمػـاكم
عـمؼؿؾؼكمػذاماظعؿؾ"14مم

املـرأة

تعؿرب ماٌرأة مصاسال مأدادقا ميف مظغة ماظشاسر ،مو ماظؾقـ ماألمسك مظألشـقة،م
صؿفدمػذهماألخريةمتؿغـكمبفامومتدّػامبلحلـماظصػات،مومأغؾؾفامإذامطاغتم
األشـقة مسـ مايب مو ماهلقى ،مو ماظشقق مإدي مايؾقؾة ،مصفل معؾفؿة ماظشاسرم
اٌغين،ماياعؾةمألحالعفمومآعاظفماٌغذؼةمظروحف.م
ومضؾؿامند مأشـقةمذعؾقةمدبؾقمعـماظصقتماظـلائل،مومذظؽمراجعمإديم
ػقؿـؿفا ماالجؿؿاسقة ،مإعا معـ مجفة متلثريػا مسؾك ماظرجؾ ،مأو معـ مجفةم
وزقػؿفامطػاسؾةماجؿؿاسقة،مطؿامضدمتلخذػاماألشـقةمعـمبابماظعؿابمصؿؿلؿم
بؾغةمسـقػةمراجعةمإديمغؾذمأخالضفامومدريتفاماظلقؽةمومعامؼـفرمسـفامعـم
صلاد.م
ذظؽ مراجع مإدي مأن ماٌرأة مصاسؾ مأدادل ،مصؾادؿؼاعؿف مو محؽؿؿف متلؿؼقؿم
األعقرمومتلؿقي،مومإنمػقمشقىمشقتماألعةمومدؼطتميفمذؾاكماظرذؼؾة،م
صقرتتب مسـ مذظؽ مدقء مظؾؿفؿؿع ،معا مؼمدي مبف مإدي مسدم معلاؼرة ماظؿطقرم
األخالضلموماظػؽري.م
إن معؽاغة ماٌرأة ميف ماألشـقة ماظشعؾقة مػل ماغعؽاس مظصقرتفا ماالجؿؿاسقة،م
اياعؾةمظقزقػؿفا،مصـرىماألشـقةمتصػمومتؼرر،ممتدحمومتففل،مراعقةمإديم
تشكقصفاموموضعفامسؾكمربؽماظدرادة،معرتذيةمذاتامإغلاغقةمتؿذبذبمبنيم
آالعفامومآعاهلامباحـةمسـمػدوئفامومادؿؼرارػا.مم
14إمساسقؾ،مسزماظدؼـ،ماظؿػلريماظـػللمظألدب،ماظؼاػرة،معؽؿؾةمشرؼب،مط،1.مد.ت،مص.91.م
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