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صّ
ملخّ ّ
ّّّّّجمعّاألديبّوالباحثّاألكاديميّاألستاذّالدكتورّالعربيّدحوّعدةّصفاتّجعلتهّيتبوأّمكانةّّمتميزة فيّ
عالمّاألدب،والثقافةّ،حيثّإنهّكانّأحدّأبرزّالذينّاهتمواّّبالثقافةّالشعبية،وركزواّجهودهمّعلىّجمعّ
الشعرّالشعبيّفيّمختلفّاملناطقّّ،فهوّأحدّالعناصرّالنشيطة،والفاعلةّفيّخدمةّالحركةّاألدبيةّ،وّ
ق ّويمتد ّالتاريخ ّاألكاديميّ
العلمية ّفي ّمنطقة ّباتنة،والجزائر ّقاطبة ّبكفاءة،و جهد،ومثابرة،وصد ّ
للبروفيسورّالعربيّدحوّإلىّأكثرّمنّنصفّقرنّ ،وفيّخاللّحياتهّالعلميةّ،أثرى ّّاملكتبةّالعربيةّبعددّ
كبيرّمنّاملؤلفاتّ،ومنّاملساهماتّاألدبيةّ،والتربوية،والثقافيةّ .
ّّّّّّّّّّإنهّواحدّمنّالجامعيينّّالجزائريينّالذينّقدمواّخدماتّجليلةّلألدبّالجزائريّ ،كماّأنهّمنّأملعّ
الشخصياتّاألدبيةّ،والثقافيةّالجزائريةّمنذّالسبعينياتّمنّالقرن ّاملنصرم ّّ ،أسهمّمساهمةّفعالةّفيّ
خدمة ّالتراث ّالشعبي،ودراسة ّاألدب ّاملغربي ّالقديمّ ،وتحقيق ّبعض ّالدواوين ّالشعرية ّاملغربيةّ ،التيّ
تكتس يّأهميةّبالغة،وقدّتناولهّالباحثون ّفيّمقاالتهم،وكتاباتهمّعلىّأنهّأديب،ّ،أوّأنهّشاعر،وأكاديمي،وّّّ
تهدف ّهذه ّالورقة ّإلى ّإلقاء ّالضوء ّعلى ّبعض ّمصنفات ّهذا ّالعلم ّالبارز ّمن ّأعالمّ
األدب،والدراسة،والتحقيقّفيّالثقافةّالجزائريةّ ّّ،
ّّّّّّّّّّوتتناول ّفي ّشقها ّاألول:جهوده ّفي ّخدمة ّالشعر ّالشعبي ّالجزائري،فتتحدث ّعن ّبعض ّ ّمصنفاتهّ
ُ
املتميزةّفيّهذاّامليدانّ،وتقدمّفيّالشقّالثانيّمنهاّبعضّاإلضاءاتّعلىّمنجزاتهّالعلميةّفيّمجالّدراسةّ
األدبّاملغربيّالقديمّ ّّ.
ّالكلماتّاملفاتيحّ:دحوّ،األكاديميّ،األدبّّ،املغربيّ،القديمّّ،جهودهّ،خدمةّّ .
Abstract:
The writer and academic researcher Prof. Dr. Arabi Dahou gathered several
qualities that made him occupy a distinguished place in the world of literature and culture,
as he was one of the most prominent who interested in popular culture, and focused their
efforts on collecting popular poetry in various regions, it is one of the active elements, and

active in the service of literary movement The academic history of Professor Dahou
extends to more than half a century, and during his scientific life, he enriched the Arab
Library with a large number of literature, literary, educational and cultural contributions.
He is one of the Algerian academics who have rendered great services to Algerian
literature. He is also one of the brightest literary and cultural figures in Algeria since the
1970s. He has contributed actively to the service of folklore, the study of ancient
Moroccan literature, and the realization of some Moroccan poems, which are of great
importance. This paper aims to shed light on some of the prominent works of this science
of literature, study, and investigation of Algerian culture.
In its first part, it deals with its efforts in the service of Algerian folk poetry. It talks
about some of its outstanding works in this field. In the second part, some of its highlights
on its scientific achievements in the field of the study of ancient Moroccan literature are
presented.
Key words : Dahu, academic, literature, Moroccan, ancient, his efforts, service.
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ّ
ّّّّّّّّ:مقدمة
ً
:الباحث العربي دحو في امليزان:أوال
ُ
ّّواملثقفينّالجزائريين،ّّّّّّّّإنناّنلفيّفيّّكثيرّمنّالشهاداتّالتيّقدمهاّمجموعةّمنّاألدباء
ّ ّومنجزاته ّفي ّاملشهد ّالثقافي،الذين ّعرفوا ّاألستاذ ّالدكتور ّالعربي ّدحو ّ ّأصداء ّلجهوده
ّ«العربيّدحوّوجهّمن:ّحيثّيقولّعنهّالناقدّاملعروفّالدكتورّعبدّامللكّمرتاض،ّالجزائري
ّفقد ّعرفناه ّمتعدد ّالنشاط،واألدبية ّاملعاصرة ّفي ّالجزائر،وجوه ّالحركة ّالثقافية
ّهو ّفي ّالوقت ّذاته ّجامعي،فبينما ّهو ّشاعر ّيقرض ّالشعر،واالجتماعي،والسياس ي،الثقافي
 وحديثه،ويبحث ّفي ّاألدب ّالجزائري ّقديمه،يلقي ّاملحاضرات ّعلى ّطالب ّجامعة ّباتنة
ّهوّعضو،ّوبينماّهوّعضوّقياديّسابقّفيّاتحادّالكتابّالجزائريين، وشعبيه،وفصيحه،
ّ ّتجمعني ّبالعربي ّدحو ّعالقة.سابق ّفي ّالبرملان ّالجزائري ّعلى ّعهد ّالحزب ّالواحد
ّ ّتبلون ّحين ّكنا ّفي ّقيادة ّاتحاد ّالكتاب ّالجزائريين ّأيام ّالحزب،وعلمية ّخاصة،ثقافية
ً ً
ّّكانّاالتحاد،والوسط،والغرب،فقدّكناّنقض يّأياما ّمعا ّفيّأنشطةّثقافيةّبالشرق،الواحد
ً
ّ . )1(ّ»...بحكمّذلك،كماّأتيحّلناّالسفرّمعاّإلىّخارجّالوطن،يقيمها
ّّّّّّّّّّوقد ّكشف ّالدكتور ّعبد ّامللك ّمرتاض ّلدى ّترجمته ّلألديب ّالعربي ّدحو ّعن ّبعض
ّ«ّحيثّيشيرّإلىّمعرفتهّبأنّالعربيّدحوّكانّيرى ّأن،والفكريةّالتيّتميزّبها،الرؤىّالنقدية
ً
ً
ً
ً
ً
ّإال ّإذا ّكان ّأديبا ّفاعال ّفي ّذلك،الناقد ّال ّيكون ّناقدا ّمتألقا ّخريتا ّفي ّجنس ّأدبي ّما
- 28-

محمد سيف اإلسلم بوفلقـة

الباحث األكاديمي العربي دحو وجهوده في خدمة الشعرالشعبي الجز ائري
ودراسة األدب املغربي القديم

ً
ً
الجنس،فناقد ّالرواية ّال ّيكون ّناقدا ّمتمكنا ّمن ّإجراءاته ّما ّلم ّيمر ّبالتجربة ّفي ّالكتابةّ
ً
الروائيةّ،وّالّيقالّإالّنحوّذلكّفيّناقدّالشعر،وهلمّجراّ ّ. )2(ّ»ّ...
ّّّّّّّّ وقد ّجاء ّفي ّموسوعة ّالعلماء ّواألدباء ّالجزائريين ّالتي ّأعدها ّاألديب ّوالباحث ّاألستاذّ
رابح ّخدوس يّ «ّ :دحو ّالعربي ّمن ّمواليد1942-09-12:مّ ،بمروانة(باتنة)،أستاذّ
جامعي،حاصل ّعلى ّدكتوراه ّدولةّ ،من ّمؤلفاتهّ :أهازيج ّجزائري ّعاشق(شعر ّ1988م)ّ ،وّ
ذاكرة ّالظل ّاملمتدة(شعر1988م)،وبعض ّالنماذج ّالوطنية ّفي ّالشعر ّالشعبي ّاألوراس يّ
خالل ّالثورة ّالتحريرية(دراسة1986م)،ودراسات ّوبحوث ّفي ّاألدب ّالجزائري(1991م)،
والشعر ّاملغربي(1994م)،وديوان ّأبي ّالربيع ّعفيف ّالدين ّالتلمساني ّالصوفي(1994م)ّ،
عضوّاملجلسّالوطنيّالتحادّالكتابّالجزائريينّعام1998:م»(ّ ّ. )3
ً
ثانيا:أضواء على جهوده في خدمة الشعرالشعبي الجز ائري:
ً ً
ّّّّّّّّّلقدّأصدرّالدكتورّالعربيّمجموعةّمنّالكتب،واملؤلفاتّالعلمية،كماّكتبّعدداّكبيراّ
ُ
ائرية،والعربية،وّشاركّّّفيّ
ّ
منّاألبحاثّاألكاديميةّ،نشرتّفيّمختلفّاملنابرّاألكاديميةّالجز
ً
عدةّملتقياتّأدبية،وعلميةّ،وقدّكانّعضواّفيّعددّمنّالهيئاتّالعلميةّاملرموقة،والحقّأنّ
آثارّالباحثّاألكاديميّالعربيّدحوّهيّأرحب،وأوسعّمنّأنّتحيطّبهاّقراءة،أوّبحثّ،مهماّ
ُبذلّفيهّمنّجهد،وأودّفيّهذهّالورقةّأنّأقدمّإلىّالقارئّالكريم،وبش يءّمنّاإليجازّ،فيّهذاّ
القسمّاألول ّمنّالبحثّ،ماّتيسرّليّمنّاالطالعّعلىّمؤلفاتهّفيّميدانّاألدبّالشعبيّ،أوّ
ُ
الثقافةّالشعبيةّ،كماّيفضلّبعضّالباحثينّتسميتها،وذلكّعلىّأساسّأنّالثقاف ّة(، )ّ 4أوسعّ
ً
ُ
داللة،وأشملّمنّمصطلحيّالشعرّ،أوّاألدب،وبدءا ّأقول
ّإنّهناكّمنّيبررّدراسةّاألدبّ
ُ
الشعبيّلجملةّمنّاألسبابّاملوضوعية،ومنّبينّهؤالءّالعالمةّاملغربيّعباسّالجراريّ،الذيّ
ُيحددّأسبابّتركيزّالدراسةّعلىّاألدبّالشعبيّبّ :
ً
-1إن ّاألدب ّالشعبي ّصورة ّللشخصية ّالوطنية،مهما ّكانت ّباهتة ّفهي ّأكثر ّوضوحا ّمنّ
الصورةّالتيّيعيشهاّاألدبّاملدرس يّاملثقفّ .
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ً
-2إنّدراستهّتعزيزّإلقليميةّاألدب،وتقريرّملذهبهّالذيّنؤيدّالداعينّلهّمنهاجاّللكشفّعنّ
أدبّاألقاليمّالعربيةّاملختلفةّ،وسبيلّاألمةّالعربيةّإلىّلمّشتاتّأدبهاّاملبعثرّ ّ
ُ
ّ-3إنّاألدبّالشعبيّمكملّلألدبّاملدرس يّ،وأنّمنّشأنّدراستهّأنّتساعدّعلىّالربطّبينّ
األدبين،واجتيازّالهوةّالكبيرةّالتيّتفصلّبينهما(ّ .)5
-1ملحة عامة عن األدب الشعبي ونشأته:
ُ
ّّّّّّّّّتعبرّاألممّعنّخلجاتهاّالنفسيةّمنّخاللّأدبهاّالشعبيّ،وثقافتهاّالشعبية،حيثّتعكسّ
تلك ّالثقافة ّاهتماماتها ّالروحية،ومداركها ّالوجدانية ّالعقلية،بأسلوب ّغير ّخاضع ّلقانونّ
ُ
لخاطر،والّيغاليّفيّاستعمالّالصورّ،واألخيلةّ،وهو(األدبّ
اإليقاعّاملتناسق،إالّماّجاءّعفوّا
والنثرّالشعبي)بمرونته،وسهولته،يسمحّبالتفاهمّ،والتعبيرّعنّحقيقةّاألشياء،واإلبانةّعنّ
األغراضّالنفسية،والخواطرّالفكرية،بالّكلفة،وّالّصنعة،إالّماّيكون ّمنّوضعّالكالمّفيّ
ُ
مّمعّالطبع،وهوّبذلكّيعبرّعنّمظاهرّالوعيّ،
مواضعه،وإيثارّماّيألفهّالسمح،وماّينسج
والشعورّالجمعيّالذيّتصدرّعنهّاألفعال،والتعابيرّالواعية،ذاتّاملغزى،والجذورّالنفسيةّ
التيّينبعّمنها،وهيّفيّجلهاّ،ومجملهاّتشكلّاالهتماماتّالروحيةّالتيّدفعهاّإلىّالظهور،ومنّ
ثمّفهوّيتلونّ،ويصطبغّبطابعّأدبيّشعبي،يتسمّبثراءّرموزهّ،وغنىّّمعانيهّ،ودالالتهّ،التيّّ
تختزنّّفيهاّاهتماماتّالفردّالشعبي،وتكمنّفيهاّهواجسه،وتجاربهّمعّنفسهّمنّجانبّ،ومعّ
الطبيعة ّمن ّجهة ّأخرى،حتى ّلكأن ّالحياة ّالشعبية ّتحدث ّمن ّخالل ّالكلمات ّاملعبرة ّالتيّ
شكالته،وما ّيعتمل ّفيّ
تلقى ّهوى ّبين ّأفراد ّالشعبّ ،الذي ُّيلفي ّفيها ّروحه،وتجاربه،وم ّ
نفوسه،ولذلك ّفإن ّهذا ّالشكل ّاألدبي ّالشعبي ّيعكس ّما ّيمر ّفي ّاألذهان ّمنّ
الخواطر،واألخيلة،واملشاعر،واألحالم،ومن ّثم ّفهو ُّيحقق ّاملتعة ّاملرتبطة ّبمصيره،وقضاياهّ
االجتماعية ّالكبرى ّالتي ّيؤثر ّفيهاُ ،
ّويثريها ّبعناصره ّالفنيةّ ،والجمالية ّ،وبذلك ّيغدو ّأداةّ
ً
ً
مطواعة ّفي ّصقل ّالشخصية ّالبشرية،وتكوينها ّتكوينا ّأدبيا ّيتسم ّباإلمتاع،واملؤانسةّ،
والفكاهة،فصفةّالشعبيةّتميزّهذاّالشكلّمنّاألدبّالشعبيّ،وهيّذاتّمنشإّفرديّ،ألنّ
هذا ّالفرد ّيعيش ّحياة ّشعبية ّمحضةّ ،وخالصة،بيد ّأن ّما ّيميزها ّهو ّذلك ّالنشاطّ
ً
اإلبداعي،الذي ُّيحلق ّبجناحي ّالفكر ُ،متخطيا ّالزمانّ ،واملكانّ ،ويتمثل ّهذا ّاإلنتاج ّفيّ
النصوص ّاملتوارثة ّعبر ّاألجيال،واملنتقلة ّمع ّتقاليد ّالشعب ّالذي ّفسرهاّ ،وأخضعهاّ
إلرادته،وأداءّاهتماماتهّالروحيةّ،ولذلكّفالّنعجبّعندماّنجدّأنّألفاظّهذاّاألدبّجاءتّ
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ً
،ومنّالفعلّالخاص،وقدّيترجمّإلىّاللغةّالفصحى،وهيّأمّ
ُّ
منحوتةّمنّبيئتهّالخاصةّجدا
ً
للعامية ّالتي ّلم ّتسر ّعلى ّالقانون ّالنحويّ ،والصرفي،ولكن ّتظل ّدائما ّللعامية ّجملة ّمنّ
الصور ّالفنية ّالبديعة ّالخاصة ّبهاّ ،واملميزة ّلنظامها،ففيها ّمجموعة ّمن ّالصيغ ّاملتشكلةّ
ً
بجرسّحدسّوجدانّالعامةّ،وسلوكها،وكثيراّماّتكونّعويصةّالترجمة(ّ.)6
ّّّّّإن ّلكل ّأمة ّأدب ُّيسمى ّاألدب ّالشعبيّ ،وهو ّغير ّاألدب ّاملتميز ّبصفته ّالفنية ّكما ّيرىّ
الباحث ّمحمد ّالتونجي،فأفكاره ّنابعة ّمن ّآماله،وآالمهّ ،فهو ّأدبّ
ُّ
السمار،واألحاديث،والنوادر،والطرائفّ،والخرافات،واألساطيرّ،التيّيقطعّالناسّفيهاّأوقاتّ
فراغهم،ويتبادلونها ّفي ّلياليهمّ ،وجلساتهم،إذ ّينبع ّهذا ّاألدب ّمن ّظروف ّاألمةّ
ً
الخاصة،والناس ّهم ّالذين ّيسجون ّأخبارهم ّقصصاّ ،ويحوكونهاّ ،ويحبكونها ّعلى ّشكلّ
ً
ُ
روايات،وأساطير،ويلبسونها ّأشخاصا ّمن ّواقعهم،أو ّمن ّمأثوراتهم،أو ّمن ّخيالهمّ ،وقدّ
انطلق ّاألدب ّالشعبي ّعند ّالعرب ّعلى ّشكل ّأسمار،وأحاديث،ونوادر ّيحكونها ّفي ّاللياليّ
ُ
ُّ
قمرة،ويدعىّالذينّبروونهاّالسمار،أوّيتفكهون ّبهاّفيّجلساتّأنسهمّ،وطربهم،شأنهمّفيّ
امل
ذلك ّشأن ّسائر ّاألمم،وقد ّأسهم ّفي ّانتشار ّالقصص ّ،وتحليتها ّبالخيال ّمختلفّ
الفتوحات،والحروبّالتيّكانواّيقومون ّبهاّ،حيثّساعدتّعلىّنشأةّالقصصّالشعبي،إذّ
برزت ّمجموعة ّمن ّالقصص ّالحماسية ّالتي ّتروي ّبطوالت ّرجال ّمشهورين،كما ّأفاضواّ
باإلعجاب ّبهم،فأضافوا ّعليها(القصص)،مبالغات،وخياالت،كما ّأن ّحياة ّالسمرّ،
والدعة،واملجونّ،واالنغماسّبامللذاتّعملتّعلىّنشأةّالقصصّالغرامية(ّ ّ.)7
-2قضايا فنية في الشعرالشعبي:
ّّّّّّّ ُوينبهّالناقدّوالباحث ّالجزائري ّاملعروفّالدكتورّعبدّامللكّمرتاضّإلىّ الفروقّالفنيةّ
ً
بين ّالشعر ّالعاميّ ،والشعر ّالشعبي،فيقول«ّ :كثيرا ّما ّيقع ّالخلط ّبين ّمفهومين ّاثنينّ
ُ ً
ً
ادفا ُ
ّأوّمعادالّ
يتمحضانّللشعرّالشعبي،ذلكّبأنّبعضّالناسّربماّجعلّالشعرّالعاميّمر
للشعرّالشعبي،أوّالنبطيّ،والحالّأنهماّأمران،فيّنظرناّنحنّعلىّاألقلّ،مختلفان.ذلكّبأنّ
الشعر ّالشعبي،هو ّما ّينتسب ّإلى ّالخيال ّالشعبي ّالعظيم،فهو ُّيقارن ّباملالحم،والحكاياتّ،
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ُ
والخرافاتّالجميلةّالتيّتتخيلّاألشياء،ثمّتخالهاّ،ولقدّنسبّهذاّالشعرّإلىّالشعب،ألنهّ
ً
ُ
ُ
جسدّخياله،وألنهّيمثلّقيمهّالعظيمةّأيضا.وربماّنسبّإلىّالشعبّ،ألنّبعضّاألشعارّالّ
ُي
ُ
ُيعرفّقائلها،فهيّمجهولةّاملؤلف،مثلهاّمثلّاأللغاز،واألمثال،والحكايات،فنسبتّإلىّخيالّ
الشعب،أيّإلىّالذاكرةّالجماعية،غيرّأنّاألشعارّالشعبية،فيّالحقيقة،فيّمعظمهاّمعروفّ
أصحابهاّالذينّقرضوها،فهيّليستّمجهولةّالصاحبّكاأللغاز،واألمثال،والحكايات،فلماذاّ
ُ
أطلقّعليهاّمصطلح(الشعرّالشعبي)؟ّأوالّيكون ّمنّهذهّالوجهة،إطالق ّمصطلحّ(الشعرّ
النبطي)ّأولىّمنّإطالقّالشعرّالشعبي،بلّإنّالدكتورّغسانّالحسنّيرى ّأنهماّمفهومانّ
ُ
مختلفان،ولكن ّكأن ّالشعر ّلديه ّهو ّكل ّشعر ّكتب ّبالعامية،ولعله ّأول ّمن ّتناول ّهذهّ
ُ
املسألةّاللطيفةّبالبحثّاملفصلّاملدققّ ،ولكنهّعلىّالرغمّمنّذلكّلمّيخرجّبتحديدّفرقّ
ُ
نّبينّمفهوميّالنبطي،والشعبي.ويفهمّمنّكالمهّأنّالنبطيّمنّالشعرّهوّأقربّماّيكونّ
بي
منّالفصحىّ،وهوّكذلك،ولكنناّنعتقدّأنّالشعرّالشعبيّفيّبالدّاملعربّالعربيّهوّأقربّماّ
يكون ّإلى ّا ُلفصحى ّمن ّحيث ّلغتهّ ،وأقرب ّما ّيكون ّإلى ّالقصيدة ّالعمودية ّمن ّحيثّ
شكله،وإيقاعهّ ّّ.)8(ّ»...
ّّّّّّ ُويرجع ّالباحث ّاملوسوعي ّمحمد ّالتونجي ّمصادر ّاألدب ّالشعبي ّإلى ّفروع ّشتىّ
عديدة،ومتنوعةّ،وأهمهاّ :
ّ-1الحياة ّالجاهلية ّوأيام ّالعرب،ومختلف ّالحروب ّالتي ّخاضوا ّغمارهاّ ،وما ّجرى ّبها ّمنّ
مساجالتّ،ومغامراتّ،وأحداثّمتداخلةّ .
-2الحياة ّفي ّعصري ّصدر ّاإلسالم،والعصر ّاألمويّ ،وما ّراج ّفيهاّ ،وعم ّمن ُ
ّحروبّ،
وفتوحات،أو ّمجون،وانغماس ّبامللذات،إذ ّظهرت ّأقاصيص ُ
ّالحب ّكقصص ّاملجون،بلّ
قصصّاملجانينّالذينّوقعواّفيّالهوىّ .
-3الحياة ّإبان ّالعصر ّالعباس يّ ،وما ّانتشر ّفيها ّمن ّحضارةّ ،وترجمات ّفارسيةّ ،ووضعّ،
وتأليفّ .
ّّ وعندماّتوقفتّالفتوحّ،وانتشرّبينّالخلفاء،واألمراءّحياةّالدعة،والخالعة،عكفّاألدباءّ
علىّتسجيلّتلكّالحكاياتّالشعبيةّلروايتها،وتسليةّالناسّبها،ولعلّأبرزّ،وأشهرّالقصصّ
الشعبية ّاملأثورة ّ،التي ّألفها ّالعرب(ّ :قصة ّعنترة)،و(ذات ّالهمة)،و(سيف ّبن ّذي ّيزن)ّ،
و(حمزة ّالبهلوان).وبالنسبة ّإلى ّالقصص ّاملترجمة،والتي ّأضافوا ّإليها ّ،فأشهرها ّعلىّ
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ُ
اإلطالق(قصةّألفّليلةّوليلة).إلىّجانبّقصصّقصيرةّرويتّكماّهي،أوّأقحمتّداخلّألفّ
ً
ليلةّ،وليلةّ،ومنّبينّاملترجماتّالتيّلقيتّأصداءّواسعةّجدا،قصص(كليلةّودمنة ّ)ّ ّ(ّ.)ّ 9كماّ
ُيالحظّأنّاألدبّالشعبيّتميزّبأسلوبّيغلبّعليهّالسجعّغيرّاملترابط،كماّاتسمّبتفككّ
ً
األفكارّالتيّكثيراّماّينقصهاّحسنّاالنسجام،أوّحسنّربطّاملقدماتّبالخاتماتّ،والبداياتّ
ً
بالنهايات،إلى ّجانب ّالخيال ّاملجنح ّالذي ُّيحلق ّباملستمعين ّنحو ّآفاق ّبعيدة ّجدا،ويحرصّ
علىّجذبهمّ،بيدّأنهّيظلّغيرّمتماسك،وتبدوّعليهّعالماتّاملبالغةّالواضحة،واإلفاضةّ،
والتوسعّ ،واالستطراد،غير ّأن ّهذا ّاألدب ّغدا،فيما ّبعدّ ،نواة ّيستلهم ّمنها ّاألدباءّ
أدبهم،فأعادواّصياغته،وتشكيله،وحرصواّعلىّتطويره،وقدّألفينا(محمودّتيمور)ّفيّكتابهّ
َّ
(األدبّالشعبي)قدّتحولّفيّ
املوسومّب(ّ:دراساتّفيّالقصةّواملسرح)ّ،يذهبّإلىّأنّمصطلح
ُ
مدلوالتهّاملعاصرةّ،والحديثةّإلىّماّيدعىّبأدبّالتفاهة،واالبتذال،أوّاألدبّالرخيص،إالّأنّ
مثل ّهذا ّاإلطالق ّال ّيجوزّ-كما ّيرى ّالباحث ّمحمد ّالتونجي-فالشعب ّال ّيأبي ّاألدبّ
ُ
لّمستوىّكتابهّ،الّمستوىّالشعبّ،وماّروائعّاألدبّالعامليّإالّ
مث ُّ
الرفيع،واألدبّالرخيصّي ِّ
أساطير ّالشعوب،وأقاصيصها،وسر ّنجاح ّاألدباء ّالعباقرة ّفي ّاستجابتهم ّللشعب،والشعبّ
ً
ً
يستهويهّأنّيرى ّصورتهّفيّاألدبّالفني،واإلنسانيةّفيّاملوضوعّاألدبيّتجعلهّشعبياّ،وأخيراّ
الشعبّموضوعّاألدب،واألدبّمرآةّالشعب(ّ ّّّ.)10
-2الشعرالشعبي والثورة التحريرية بدائرة مرو انة(1962-1955م):
ّّّّّّّّصدرّهذاّالكتابّعنّمنشوراتّديوانّاملطبوعاتّالجامعيةّبالجزائر،دون ّذكرّلتاريخّ
الطبع،وقدّنبهّالدكتورّالعربيّدحوّلدىّتقديمهّلهذاّالكتابّإلىّاألسبابّ،والدوافعّالتيّ
دعتهّإلىّتركيزّاالهتمام ّعلىّهذاّاملوضوع،والتيّأرجعهاّإلىّدوافعّذاتية،وعاطفيةّ،ودوافعّ
معرفيةّتتعلقّبسدّفراغّمعرفي،حيثّيقولّ«:يعودّاهتماميّبهذاّاملوضوعّإلىّمسقطّرأس يّ
منّجهة،وإلىّمعايشتيّللثورةّالتحريريةّمنّجهةّثانيةّ،وإلىّإكباري ّلهذهّالثورةّاملظفرةّمنّ
جهةّثالثةّ،وإلىّحاجةّالجامعةّالجزائريةّإلىّمتخصصينّفيّهذاّامليدانّمنّجهةّرابعة،وإلىّ
خلوّاملكتبةّالجزائريةّباللغةّالعربيةّمنّهذهّالدراساتّحتىّاآلنّ،والتيّتعتبرّحديثةّالعهدّ
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ً
ً
فيّالعالم،وإلىّاقتناعيّأوال ّ،وأخيرا ّبوجودّأشياءّكثيرةّفيّالنصّالشعبي،الّنجدهاّفيّالنصّ
ً
املدرس ي،ومن ّهنا ّاقتنعت ّباختيار ّهذا ّاملوضوع ّالذي ّأتعبني ّكثيرا ّعندما ّدخلت ّميدانّ
التطبيقّألسبابّمنهاّماّيتصلّبإمكانياتيّاملاديةّ،ومنهاّماّيتصلّبنفسيةّالشعراءّ،والرواةّ
الذينّاتصلتّبهمّ،والذينّكانواّيمدوننيّبالنزرّالقليلّكلّمرة،بالرغمّمنّكلّاألساليبّالتيّ
استخدمتها ّمعهم،وخاصة ّأولئك ّالذين ّاعتلوا ّخشبات ّاملسرحّ ،وظهروا ّعلى ّشاشةّ
التلفزيونّ ،وتعودوا ّأخذ ّاملقابل ّعما ّيقدمونه،إذ ّال ّيعرفون ّأهمية ّالبحث ّالعلميّ ،والّ
ً
غايته،وفوائدهّ،ومادامتّالوسائلّاملاديةّالتيّاستخدمتهاّفيّالجمعّ،والبحثّمعا ّكلهاّكانتّ
من ّإمكانياتي ّالشخصية،ومن ّهنا ّكان ّالتأثير ّالبالغ ّعلي ّإذ ّلوال ّحبي ّللعلم،ولوال ّأستاذيّ
الفاضل،ومساعدتهّمعّأسرتهّالكريمةّماّقطعتّاملسافةّإلىّهدفيّالذيّسعيت ّإليهّأولّ
األمرّ،وملاّبلغتّببحثيّهذهّاملرحلة»ّّ)ّ .(11
ّّّّّّّّّّيتضحّمنّخاللّهذاّالتقديمّمدىّماّكابدهّالدكتورّالعربيّدحوّمنّجهودّمضنيةّفيّ
ً
سبيلّتأليفّهذاّالكتاب،فقدّبذلّصاحبهّكثيرا ّمنّالجهد،فهذاّالكتابيّهوّثمرةّمرحلةّ
مهمةّمنّحياتهّمليئةّبعملّدؤوبّالّيعتري ّصاحبهّسأم،أوّكلل،ألنّالحافزّعليهاّالطموحّ
العارمّ،والجامح،والرغبةّاألكيدةّفيّتحقيقّالذاتّبهدفهاّاألسمىّ،وخدمةّالوطن،والتأريخّ
ُ
بدقةّلثورةّالتحريرّاملظفرة،التيّيكنّلها ّمنّالحب،واإلخالصّ،والوفاءّ،ماّالّيعلمهّ،والّ
يجزيّبهّإالّهللاّ .
ّّّّّّّّّّّّّّيستهلّالباحثّالجادّالدكتورّالعربيّدحوّكتابهّهذاّ،فيّبابهّاألول ّبالحديثّعنّ
منطقةّمروانة،وسكانهاّ،وشعبهاّقبلّاندالعّثورةّالتحريرّالجزائرية،وقدّنبهّمنذّالبدايةّإلىّ
أنها ّليست ّقديمة ّالعهد ّفي ّالحقيقةّ ،وقد ُّعرفت ّبهذا ّاالسم ّالذي ّاختلف ّفيهّ ،ولكنّ
ً
ُ
(مروان)،ثمّاختفىّفيّالواديّالذيّسميّ
االعتقادّالسائدّأنّرجال ّاقترفّجريمةّقتلّيدعى
ُ
بعدها ّباسمه،وبعدها ّنقل ّإلى ّ(مروانة)،وهناك ّمن ّيشير ّإلى ّأن ّالكلمة ّمأخوذة ّمنّ
كلمتي(مروا)،ومن(هنا)ّ ،واملقصود ّأن ّجماعة ّعبرت ّاملكان،فضل ّأفرادها ّطريقهم،وبعدّ
عبورهمّالوادي،واجتيازه،وجدواّأثرّمرورّأصحابهم،فقالوا(مروا)،ومنّهنا،ثمّتمّالتحويلّ
منّأجلّاالقتضاب،واالختصار،فقالوا(مروان)،أو(مروانة)) ّ ّّ.(12
ّّّّّّّّّّّّّّّّوقدّقدمّالدكتورّالعربيّدحوّملحةّعنّالسكانّفيّالعهدّالفرنس ي،حيثّنبهّإلىّأنّ
إخضاعّمنطقة(مروانة)ّلمّيكنّدفعةّواحدة،حيثّلقيّاالحتاللّالفرنس يّمقاومةّشديدةّ
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سنة1858:مّ،وقدّتمّاحتاللّاملنطقةّكاملةّسنة1895:م،ومنّجملةّماّترتبّعنّاالحتاللّ
نزع ّاألراض ي ّمن ّأصحابها ّالحقيقيينّ ،والسيما ّمنهم ّأوالد ّفاطمةّ ،وحيدوسةّ ،حيث ّتمّ
تقسيم ّاألمالك ّعلى ّاملعمرين،وبالنسبة ّإلى ّلغة ّالسكان،وعلى ّالرغم ّمن ّإنشاء ّاملدارسّ
ً ً
الفرنسيةّباملنطقة،غيرّأنّّإقبالّالسكانّكانّضعيفا ّجداّ،ألنّأغالبّاآلباءّكانواّيعتقدونّ
ً
أن ّالتعلم ّفي ّاملدارس ّالفرنسية ّحرام،وقد ّكان ّتعلم ّالعربية ّمتوفرا ّفي ّالكتاب،حيث ّكانّ
تعليم ّالقرآن ّالكريم،وقد ّكانت ّتتوفر ّمدرسة ّواحدة ّأنشأتها ّجمعية ّالعلماء ّاملسلمينّ
الجزائريين ّبمدينة ّمروانة،ولغة ّالسكان ّاملعروفة ّهناك ّهي(اللهجة ّالعامية)،أو(الدارجة)ّ
علىّاملستوىّالعامّ،وعلىّمستوىّالقبائل،فتوجدّلديهم(لهجاتّالشاوية)،والتيّهيّمتداولةّ
بينهم) ّ ّّ.(13
وقدّتطرقّالدكتورّالعربيّدحوّفيّهذاّالقسمّمنّالكتابّإلىّبعضّاألماكنّالتاريخيةّ
ّ
ّّّّّّّّّّّّ
التي ّوردت ّفي ّالنصوص ّالشعرية ّالتي ّقام ّبجمعها:الجبال،والسجون،والشوارعّ ،واملدنّ،
والقرى ّوالعواصم،كما ّقدم ّملحة ّعن ّالشعر ّالشعبي ّقبل ّثورة ّالتحرير ّالجزائريةّ
املظفرة،وقدمّعدةّمالحظاتّمهمةّفيّهذاّالشأنّ،لعلّأبرزهاّتأكيدهّعلىّأنّاملنطقةّتمتازّ
في ّمختلف ّفتراتها،ومراحلها ّبوجود ّنصوص ّشعرية ّتعبر ّعن ّأفكار ّأصحابها،وتسجلّ
قضاياهمّ ،وتنقل ّأحاسيسهم،وبالنسبة ّإلى ّموضوعات ّالنصوص ّالسابقة ّلثورةّ
ً
التحرير،فالدكتور ّالعربي ّدحو ّلم ّيجد ّفروقا ّكبيرة ّبين ّمستوى ّالنص ّقبل ّالثورةّ
التحريريةّ،وخاللها،سواءّماّيخصّاللغة،أوّطولّالنفس،أوّطريقةّاإلنشاد،أوّاأللحانّالتيّ
كانتّتعطىّلها،حيثّاتسمتّلغةّالنصّبوجودّاللهجةّالعاميةّ،واللهجةّالشاوية) ّ .ّ(14
ُ
ّّّّّّّّّّّوقد ّانقسمت ّأنواع ّالنصوص ّفي ّهذه ّالفترة ّإلى ّنصوص ّدينية،ونصوص ّتجسدّ
األفراحّ،واملناسبات ّالعامة،مثل:الزواج،والختان،وبعضّالحرف،إضافةّإلىّأغانيّاألطفالّ،
ُ
وبعضّالنصوصّالتيّتبرزّظاهرةّالهجرةّوالحنينّ .
ّّّّّّّّوقدّسلطّالدكتورّالعربيّدحوّالضوءّّفيّالبابّالثانيّمنّالكتابّعلىّاندالعّالثورةّ
التحريرية ّاملظفرةّ ،ومواكبة ّالشعر ّألحداثها،حيث ّكانت ّقرية(سريانة) ّهي ّاملنطلق ّاألولّّ
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الندالعّالثورةّ،حيثّتعرضتّثكنةّبهاّإلىّهجومّ،وقدّجسدتّالنصوصّالشعريةّبعضّ
األحداث،واألماكنّالتيّشهدتّاألحداثّاألولىّللثورة،وقدّرمىّأصحابّالنصوصّإلىّجملةّ
من ّاألبعاد،من ّبينهاّ :البعد ّالسياس يّ ،والبعد ّاالجتماعي،والبعد ّالعسكري ،والبعدّ
االقتصاديّ ،والبعد ّالتاريخي،وقد ّخلص ّالدكتور ّالعربي ّدحو ّفي ّختام ّدراسته ّلهذهّ
األبعاد،وعرضه ّلها ّإلى ّأنه ّال ّيمكن ّألحد ّأن ّيدعي ّبأن ّ« ّهذه ّاألبعاد ّاملستنجة ّمن ّبعضّ
النصوص ّقيلت ّفي ّفترة ّالثورة ّالتحريرية ّباملنطقة(مروانة)،هي ّوحدها ّاملحددة ّلوظيفةّ
النصّالشعبيّبالنسبةّملوضوعاته،أوّملعانيهّالتيّنجدهاّفيه،بلّإنّهذهّاألبعادّماّهيّإالّ
مفاتيحّعاديةّتمكنّالراغبّفيّالدخولّإلىّالجوانبّاألخرى...أقول(العربيّدحو)أنها-األبعاد-
قدّحددتّوظيفةّالنصّالشعبيّفيّهذهّالفترة،بالنسبةّلهذهّاملنطقةّ،وهيّوظيفةّفيّمجملهاّ
أدت ّخدمات ّجليلة ّللثورةّ ،وأصحابها،ولعامة ّالناس ّفي ّأوانهاّ ،وزمانها،...كما ّأنها ّقدمتّ
ً
ً
ً
عالجا ّواضحا،وناجحا ّلإلنسانّإبانّالحرب،بصورةّعامة،ألنهاّجددتّالعزمّلكلّمنّخارتّ
قواهّ ،ووجهت ّكل ّمن ّضل ّدربهّ ،وأهبت ّمشاعر ّكل ّمن ّعقد ّالعزم ّعلى ّاالحتراقّ
بالنار،وأججتّالعواطفّلدىّكلّمنّتعودّالخمول،والركود») ّ ّ.(15
ّّّّّّّّّتوقفّالباحثّالدكتورّالعربيّدحوّفيّالبابّالثالثّ،واألخيرّمنّالكتابّمعّالخصائصّ
الفنية ّالعامة ّللشعر ّالشعبي ّفي ّدائرة ّمروانة،حيث ّالحظ ّأن ّاأللفاظ،والكلمات ّالتيّ
ُ
استخدمهاّالشعراءّالشعبيون
ّفيّالنصوصّيمكنّإعادتهاّإلىّالعربيةّالفصحىّبنسبةّعاليةّ
ً
ً
جدا،وهناكّإخاللّبقواعدّالكتابة،والعباراتّكانتّعاديةّوبسيطةّجداّ،والّيوجدّفيهاّأيّ
تعقيد،كما ّدرس ّالدكتور ّالعربي ّدحو ّالخيال،والعاطفة،والوزن،وقد ّنبه ّالدكتور ّالعربيّ
ً
دحو ّبالنسبة ّإلى ّالخيالّ ،والعاطفة،والوزن ّإلى ّأن ّالخيال« ّكان ُّمصورا ّللواقع ّالخصبّ
ً
ً
باألحداث ّالتي ّفرضتها ّالظروف ّالجديدة،فكان ّبذلك ّمتصال ّبالحقيقة ّناقال ّلها،أكثر ّمماّ
ً
قدمّصورا ّفنيةّبمعناهاّالقديم،أوّالحديث،أيّأنّسمةّالخيالّالشعبيّاملعروفّبالصفاءّ
هي ّنفسها ّالتي ّنجدها ّتميز ّ ّنصوص ّفترة ّالحرب ّالتحريريةّ ،مع ّاختفاء ّالجنوح،أو ّالغلوّ
املعروف ّعنه ّفي ّالقصص ّالشعبي ّفي ّهذه ّالنصوص،....ونفس ّالش يء ّيمكن ّقوله ّعنّ
العاطفة،أعني ّأنها ّمع ّنبلها ّتمتاز ّبانبعاثها ّمن ّأعماقهم ّبصدق ّوإخالص،وإعجابّ
بالثورة،والثوار،مما ّجعلها ّعبارة ّعن ّلهيب ّمشتعلّ ،وخاصة ّعندما ّتؤدى ّالنصوصّ
بألحانها،حتى ّولو ّكانت ّموضوعاتها ّنقدية،فإن ّصدقها ّال ّنعدمه ّفي ّأي ّنص ّكان،ولعلّ
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خيالهم ّالصافي ّمن ّجهته ّيؤكد ّصدق ّعاطفتهم،أو ّعواطفهم،ألنهم ّال ّيتكلفون ّفيماّ
يقولون،...أماّالوزنّفإنّتأثيرّاللهجاتّالشاويةّعلىّلغةّالسكانّالعاميةّجعلتّضبطهّغيرّ
ً
ممكن،....والوزن ّالذي ّنجده ّقريبا ّمن ّنصوصهم ّهو ّبحر ّاملتدارك ّفي ّالغالبّ ،وفي ّبعضّ
ً ً
األحيانّبحرّالرجزّوإنّكانّقليالّجدا») ّ ّ.(16
ّّّّّّّّّّّّّّّومما ّيجري ّمجرى ّهذا ّالكتاب،تأليف ّآخر ّللدكتور ّالعربي ّدحو،يبين ّجهوده ّفيّ
خدمةّالشعرّالشعبيّ،عنوانه«ّ :بعضّالنماذجّالوطنيةّفيّالشعرّالشعبيّاألوراس يّخاللّ
الثورةّالتحريرية-دراسةّتاريخيةّفنيةّمقارنةّفيّنصوصّالشعرّالشعبيّاألوراس يّوأشعارّ
بعضّاألقطارّالعربيةّ .»-
-3بعض النماذج الوطنية في الشعرالشعبي األوراس ي خلل الثورة التحريرية:
ُ
ّّّّّّّّطبعّهذاّالكتابّضمنّمنشوراتّديوانّاملطبوعاتّالجامعيةّبالجزائر،دونّذكرّلتاريخّ
ُ
نشرهّ،ويبدوّأنهّقدّنشرّخاللّسنواتّالثمانينياتّمنّالقرنّاملنصرم،ولقدّافتتحّالدكتورّ
العربي ّدحو ّكتابه ّهذا ّ(بعض ّالنماذج ّالوطنية ّفي ّالشعر ّالشعبي ّاألوراس ي ّخالل ّالثورةّ
التحريرية-دراسة ّتاريخية ّفنية ّمقارنة ّفي ّنصوص ّالشعر ّالشعبي ّاألوراس ي ّوأشعار ّبعضّ
األقطار ّالعربية،)ّ -بالتساؤلّ :ملاذا ّنماذج ّاملقاومة ّفي ّاألوراس ّأثناء ّالثورة ّالتحريرية؟ ّهلّ
هذهّوحده ُ
اّيمكنّأنّيعتمدّعليهاّكموضوعّيعطيناّدراسةّكهذه؟،أمّأنّأقربّالزمانّالذيّ
برزت ّفيه ّهذه ّالنماذج ّهي ّالتي ّدفعتنا ّإلى ّهذا ّالغرض؟أم ّاملناسبة ّهي ّالتي ّأجبرتنا ّعلىّ
اختيارّاملوضوع؟ّ ّ
ً
ّّّّّّّّّّّّّ ُينبهّالدكتورّالعربيّدحوّبعضّإثارتهّلهذهّاألسئلةّإلىّأنّكثيراّمنّالباحثينّاعتادواّ
ذكر ّالدوافع ّالتي ّأجبرتهم،أو ّوجهتهم ّلتناول ّاملوضوع ّالذي ّيبحثونه،وذاك ّأمر ّطبيعي ّفيّ
الحقيقية،بيدّأنهّالّيسيرّفيّالفلكّنفسهّ،حيثّنلفيهّيقول ّفيّاملقدمةّ«ّ :ألنيّفيّالواقعّ
أخاف ّأن ّال ّأضبط ّكل ّالدوافع ّواألسباب ّالتي ّجعلتني ّأبحث ّاملوضوع،ألن ّصلتي ّبهّ
ً
ً
قديمةّ ،وتناولتهّمنّزواياّمتعددةّ،وفيّكلّمرةّأجدّموضوعاّجديداّيدفعنيّإلىّالكتابةّ،ومنّ
ً
هذه ّاملوضوعات ّهذا ّالعنوان ّالذي ّاخترته ّلهذا ّالبحث،فضال ّعن ّدراسة ّوثائقية ّتنتظرّ
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ً
فارسها ُّمستقبال،وعساي ّأكون ّصاحبها ّمرة ّأخرىّ ،وهي ّتسجيل ّرواية ّالنماذج ّالحية ّمنّ
ً
ً
أبطال ّثورة ّنوفمبر ّالخالدة ّفي ّكتاب،أو ّفي ّدراسة ّتكون ّمصدرا ّأساسيا ّلكل ّالباحثينّ
،وخاصةّأبطالّالفاتح ّمن ّنوفمبرّالذيّالتقواّفي(أوالدّموس ى)،وفيّأماكنّأخرى،وماّزالواّ
علىّقيدّالحياةّ .
ً
ّّّفضالّعنّاملهمةّالوطنية،واإلنسانيةّ،والواجبّاألخالقي،والتاريخيّالتيّتدعوناّمجتمعةّإلىّ
االلتفات ّلهذه ّاملنطقة ّاملجاهدة،وأهاليها ّاألبطال،وتسجيل ّبطوالتهم ّحتى ّتكون ّقدوةّ
ً
تحتذىّ،وحفظا ّلألحداثّالتيّسجلتّهذهّالبطوالت،وقدمتهاّلناّالنصوصّفيّشكلّوثائقّ
تاريخيةّحيةّ،ستستكملّمالمحها-التاريخيةّخاصة-عندماّتحلّالرموزّالواردةّفيهاّ،وتفسرّ
ً
ً
اإلشارة ّالتي ّاحتوتهاّ ،وتحدد ّأماكنّ ،وأسماء ّاألشخاص ّالتي ّوردت ّفيها ّتحديدا ّعلمياّ
ً
دقيقاّ ...
ّّومهما ّيكن ّفهذه ّالدراسة ّتظل ّحتى ّاآلن ّوحيدة ّفي ّميدانها ّبالنسبة ّللمنطقة-حسبّ
معلوماتنا ّالحالية-ولذلك ّسيكون ّلها ّفضل ّالسبق ّعلى ّاألقل ّفي ّتوجيه ّاألقالم ّإلى ّهذاّ
املوضوع ّالخصب ّالثريّ ،وستكون ّفي ّيوم ّمن ّاأليام ّمن ّأهم ّاملراجع-إذا ّلم ّتكن ّمن ّأهمّ
املصادر-التيّيعتمدّعليهاّفيّدراسةّالثورةّالتحريريةّبهذهّاملنطقةّمعّشقيقاتهاّاألخرياتّ،
ً
ً ً ً
ً
ً
وحسبيّهذاّمنّجهديّأوالّوأخيرا،ثمّأنهاّأيضاّستظلّحافزاّقوياّجداّلتوجيهّالدراساتّإلىّ
املوضوع،واملنطقةّ ّ.(17 )»...
ّّّّّّّّّّّتحدثّالدكتورّالعربيّدحوّفيّاملدخلّالذيّوسمهّب(ّ :معّالتاريخ)،عنّعدةّقضاياّّ
تتصل ّبتحديد ّجملة ّمن ّاملصطلحات،ورصد ّأبعادها ّاملعرفية ّمثلّ:
الجهاد،واملقاومة،والثورةّ ،ونبه ّإلى ّبعض ّالرؤى ّ،واألفكار ّاملتصلة ّبشعر ّالثورة ّالشعبيّ
ً
تاريخيا،كماّأشارّإلىّقضيةّالنموذجّفيّهذهّالنصوصّالشعبية،وأشارّكذلكّإلىّجملةّمنّ
اإلشكالياتّاملعرفية،منّبينهاّبيئةّهذهّالنصوص،وطرائقّتدولهاّ .
ُ
فعلىّسبيلّاملثالّنلفيهّينبهّإلىّمصطلح(أدبّالحرب)ّ،فيقولّفيّهذاّالشأن...ّ«ّ:معنىّهذاّ
ّ
أن ّهذا ّاملصطلح(أدب ّالحرب)إن ّكان ّحديث ّالعهد ّفي ّالبيئة ّالجزائريةّ ،وربما ّفي ّالبيئةّ
ً
ً
العربية ّعموما ّألنه ّطمس ّبعد ّالجاهلية ّتماما،حيث ّأحل ّمحل ّعبارة(الحرب)ّ
ً
ُ
،فهوّالّيعطيّ
عبارة(الجهاد)،فإنهّإلىّجانبّعدمّتماشيهّمعّنفسيةّاإلنسانّالجزائريّقطعا
ُ
الشمولية ّالكافية ّالتي ّتعطي،أو ّتحدد ّأبعاد ّالثورة ّالجزائرية،طاملا ّأن ّاملرتكزات ّالثالثةّ
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املتقدمة ّال ّتشير ّإلى ّالتغيرات ّالفكرية،واالجتماعية،واألخالقية ّالتي ّتحدثها ّالثورة،ألنّ
الحرب ّفي ّأقرب ّمعانيها ّاملستقاة ّمن ّالعناصر ّالثالثة ّ ّالسابقة(البشر،السالح،القتال)الّ
ً
تعطي ّغير ّالخراب،والدمار،بينما ّالجهاد ّعكس ّذلك ّتماما،فهو ّمحكوم ّقبل ّكل ّش يءّ
ً
بقوانينّ،وشروط،وإنّكانّعملياّيصيرّإلىّصورةّالحربّفيّمرحلتهّاألخيرةّ ّ.(18 )»ّّ...
ّّوقد ّجعل ّالفصل ّاألول ّللحديث ّعن ّهذه ّالنماذج،وفي ّالفصل ّالثاني ّتحدث ّعن ّبعضّ
أقطاب ّأول ّنوفمبر1954م،مثل ّالحاج ّلخضرّ ،والشهيد ّابن ّبولعيدّ ،وقرينّ
بلقاسم،والفصلّاألخيرّأشارّإلىّمكانةّهذهّالنصوصّبينّالنصوصّالعربية،كماّقدمّعدةّ
مالحظات ّعن ّشتى ّالجوانب ّالفنية ّفي ّهذه ّالنصوص،مثل ّ:اللغة،والصورة ّالتي ّرأىّلدىّ
رصدها ّأن ّالشعراء ّقد ّركزوا ّعلى ّالتراث ّاإلسالميّ ،وعلى ّالعادات ّوالتقاليد ّالعربيةّ
اإلسالمية،كماّنبهّإلىّبعضّالقضاياّاملتصلةّبالوزنّ،والجوانبّاملوسيقيةّ .
-4ديوان الشعرالشعبي عن الثورة التحريرية بالعربية واألمازيغية(الشاوية) :
ّصدر ّهذا ّالديوان ّفي ّطبعته ّالثانيةّ ،عن ّمنشورات ّمؤسسة ّبونة ّللبحوثّ
والدراساتّبعنابةّ،سنة1433:هـ ّ2012/م،بالتعاون ّمعّوزارةّاملجاهدينّالجزائريةّبمناسبةّ
الذكرى ّالخمسين ّلعيد ّاالستقالل،وقد ّجاء ّفي ّمستهل ّغالفهّ :جمع،وتوثيق،وتصنيفّ،
وشرح،وتعليقّ،وترجمةّإلىّالعربيةّ،وتقديم:الدكتورّالعربيّدحو،وقدّنبهّاملؤلفّإلىّأنّهذاّ
الكتاب ّفي ّطبعته ّاألولى ّلم ّينل ّالتوزيع ّالكافي ّعلى ّمؤسسات ّوزارة ّالثقافة ّالتي ّتكفلتّ
بتمويله،بيدّأنهّكانّلهّحضورهّاملحترمّفيّالوسطّالجامعيّاملختص،والثقافيّالعام،وحتىّ
الفنيّ ،حيث ّاعتمدته ّدراسات ّفي ّمذكرات ّالتخرجّ ،في ّاملاجستير،والدكتوراه،كما ّتمتّ
اإلفادةّمنّمضامينهّفيّالدراسات،واملحاضراتّ،سواءّمنهاّالتدريسيةّالعادية،أوّاملقدمةّفيّ
الندواتّ ،وامللتقيات،واالحتفاء ّباملناسبات ّالوطنية،كما ّاستفادت ّمن ّمادته ّوسائلّ
اإلعالم،والسيماّمنهاّاملرئية،واملسموعة،كماّنبهّالدكتورّالعربيّدحوّفيّمقدمتهّإلىّبعضّ
األصداءّالتيّلقيتهاّالطبعةّاألولىّمنّهذاّالكتابّالقيم،فنلفيه،يقولّّ«ّ :فيّالطبعةّاألولىّ
لهذاّالجهدّكنتّقدّنوهتّإلىّأنيّأسعدّكثيراّبأيّش يءّيردّعنيّبخصوصهّ.وبالرغمّمنّأنّ
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العملّلمّيسوق ّولمّينلّالتوزيعّالكافيّعلىّمؤسساتّوزارةّالثقافةّالتيّتكفلتّبتمويلهّ،
فقد ّكان ّللعمل ّحضور ّمحترم ّجدا ّفي ّالوسط ّاملختص ّ(الجامعي) ّوالثقافي ّالعامّ ،وحتىّ
الفنيّ.بحيثّاعتمدتهّدراساتّفيّمذكراتّالتخرجّ،واملاجستيرّوالدكتوراهّ.كماّاستعملتّ
مادته ّفي ّالدراسات ّواملحاضرات ّسواء ّمنها ّالتدريسية ّالعادية ّأو ّاملقدمة ّفي ّالندواتّ
وامللتقياتّواالحتفاءّباملناسباتّالوطنيةّ .
كماّاستفادتّمنهاّ(املادة)ّوسائلّاإلعالمّ،وبخاصةّاملرئيةّمنهاّ،واملسموعةّ،إذّتعودّ
إليهاّبتقديمّمنهاّنماذجّعنّاملوضوعاتّالتيّتتناولهاّ،وتتواصلّمعيّفيّحواراتّبشأنهاّمنّ
حين ّلحين ّومنها ّعلى ّسبيل ّالذكر ّحصة ّ" ّألوان ّمن ّبالدي ّ" ّالتي ّاعتمد ّجل ّعملها ّعلىّ
نصوص ّاملدونة ّهذه ّوالتي ّفازت ّبها ّفي ّمسابقة ّالتلفزيونات ّالعربية ّقبل ّمدة ّ،إلى ّجانبّ
اعتمادّمغنينّعليهاّفيّأداءّنصوصّمنهاّإلىّغيرّذلكّمماّأعتقدّأنّاملتلقيّيعرفّذلكّوالّ
شكّ.وفيّموقعيّفيّالشبكةّالعنكبوتيةّوصفحةّالفايسبوكّبعضّتلكّالردود،وهذهّغايةّماّ
يتمنىّأيّباحثّأوّكاتبّلكنّهناكّمتطفالّعلىّاملوضوعّالّيستحقّذكرّاسمهّّلبعدهّبعدّ
السماءّعنّكلّماّهوّعلميّأكاديميّأوّثقافيّفنيّقدّأخذّبعضّالنصوصّونشرهاّفيّوريقاتّ
فيّعملّلهّسماهاّ(موسوعة)ّفشوههاّأيماّتشويهّإذّأسقطّعناوينّكلّالنصوصّالتيّأثبتهاّ
وهيّعبارةّعنّرباعياتّ،وأدمجهاّفيّنصّواحدّعلىّأساسّانهاّقصيدةّواحدةّماّشوهّاملعنىّ،
وافقدهاّبنيتهاّالفنيةّوالشكليةّويبدوّانهّتعمدّذلكّحتىّالّيحيلّعلىّاملصدرّالذيّأخذّ
منهّ،وهوّماّلمّيفعلهّفعالّ .
ويطول ّالكالم ّالذيّيمكن ّأن ّيقال ّعنهّ ،وسأثبته ّالحقاّ ،وبالتفصيل ّعندما ّتصدرّ
الطبعةّهذهّفيّموضعيّبالشبكةّالعنكبوتيةّوبالشواهدّالتيّشوههاّ .
وحتى ّال ّاستطرد ّفي ّمتابعة ّما ّقيل ّعن ّاملدونةّ ،فإني ّارتأيت ّأن ّأخالف ّاملعهود ّفيّ
مقدمات ّطبع ّالكتب ّفأورد ّجمال ّلألكاديميين ّتعنيهاّ .فهي ّأبلغ ّتعبير ّوأفيد ّأيضا ّللمتلقيّ
بعامة ّواملختص ّبخاصةّ ...ومن ّاألقوال ّالتي ّتعني ّاملوضوع ّقول ّالدكتور ّ(لخضرّ
عيكوس)ّ":هذهّالنصوصّالشعريةّّ[ّ...تعدّ]ّمصدراّهاماّمنّمصادرّالثورةّألنهاّمنّأدقّ
الوثائق ّالتاريخية ّالتي ّلم ّيصبها ّالزيف ّولم ّيتسرب ّإليها ّالتملقّ ...ّ ،ومن ّثم ّستظل ّهذهّ
النصوصّمحاميّصادقاّمخلصاّدافعاّلكلّدعوى ّتحاول ّتزويرّالحقيقةّ،وتسعىّلطمسّ
جهودّتضحياتّأناسّّ ّ"ّ...
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أماّاألستاذّالشاعرّ(شرافّشناف)ّفيّبحثّلهّمطول ّعنّاملدونةّفنأخذّمنهّاآلتيّ:
(تنطلقّالثورةّمنّرحمّالشاعرّالشعبيّلتعانقّكلّذرةّمنّذراتّهذاّالترابّالزكيّ،العابقّ
بدماء ّالشهداء،الذين ّضحوا ّبالنفسّ ،والنفيس ّألجل ّأن ّيعيش ّأبناء ّهذا ّالوطن ّساملينّ،
غانمين ّمعافين...تنبثق ّالثورة ّمن ّرحم ّالظلم،فتمور،وتهيج ّلتنسف ّغبار ّالركود ّاملنسدلّ
علىّالذاكرةّالشعبيةّ .
ُ
ّخلقها،يمكن ّأن ّنهدمّ
ّّإن ّصرفنا ّالنظر ّإلى ّالشعر ّالشعبي،وشبكة ّالعالقات ّالتي
البؤرة ّاألولى،ونزيحها ّمن ّمكانها،ليتجلى ّالشعر ّالشعبي ّبؤرة ّمركزية،إذ ُّيشكل ّقطعةّ
املغناطيس ّالتي ّتستقطب ّكل ّما ّهو ّممكن،عن ّطريق ّالحساسية ّاملفرطة ّالتي ّيخلقهاّ
ُ
ّالثوري،ويحركّ
الشعر،أو ّجو ّالشعر ّباألحرى،حين ّيرقص ّعلى ّاألوتار ّالنفسية ّلإلنسان
الكوامنّالداخليةّفيهّ .
ومنّجملةّماّيراهّالدكتورّ(أمحمدّعزوي)ّبخصوصّاملدونةّنوردّمنّبحثهّاملطولّ
كذلك ّقوله":ويمكن ّأن ّنعتبر ّهذا ّالجانب ّالفكري ّالذيّاضطلع ّبه ّاألستاذّ ،مهمة ّوطنيةّ
كلفّنفسهّبنفسهّ،القيامّبهاّ،دونّأنّينتظرّجزاءّوالّشكوراّ .
وذلك ّبإصداره ّمجموعة ّقيمة ّمن ّالدراسات ّتتعلق ّبالشعر ّالشعبي ّإبان ّالثورةّ
التحريريةّالكبرىّ(ّ)62-54وبذلكّيكونّقدّحققّنتيجتينّهامتينّ :
األولىّ:أنهّساهمّبشكلّفعالّفيّإثراءّالدراساتّالشعبيةّبصفةّعامةّ،واألدبّالشعبيّ
َّ
الجزائري
ّبصفةّخاصةّ.وهوّمجالّقلّمنّيتجهّإليهّ،علىّالرغمّمنّأهميتهّاملتمثلةّفيّربطّ
الجذورّبالفروعّوبهذاّيكونّوضعّلبنهّفيّأساسّالدراساتّالتنظيريةّلألدبّالشعبيّ
الجزائريّ .
أماّالثانيةّ:فبعملهّهذاّيكونّقدّسجلّتاريخاّبأكملهّ،لفترةّهيّمنّأكثرّالفتراتّتعقيداّ،
والزالّالكثيرّمنّالشبابّالّيعرفّعنهاّإالّالقليلّلعدمّالكتابةّالجادةّحولّهذهّالفترةّوذلكّ
بجمعهّلنصوصّشعريةّمتنوعةّزماناّومكانا"ّ») ّ.(19
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ُ
إنّهذاّالكتابّيمكنّأنّنصفهّبأنهّبمثابةّموسوعةّشعريةّشاملة،رصدّفيهّالدكتورّ
ّّّّّّّّّّّّ
ُ
العربيّدحوّجملةّمنّالقضاياّاملتصلةّبثورةّالتحريرّالجزائرية،كماّجسدهاّالشعراءّ،
فأدرجّالقصائدّاملتعلقةّباملكانّ،وباألشخاصّواملجموعات،واملؤسساتّاالستعماريةّ،
وباألشخاصّواملجموعاتّواملؤسساتّالوطنية،وباملعاركّواألحداث،وبالعتادّواآلالتّ
العسكريةّ،وّالتاريخّباأليام،والسجونّواملعتقالتّ،واألشقاء،واألصدقاءّ،وفرحةّ
االستقالل،كماّوضعّفيهّمجموعةّمنّاألبيات،والرباعيات،واملقطوعاتّاملتنوعةّ .
ً
ثالثا:أضواء على جهوده في دراسة األدب املغربي(أدب املغرب العربي) القديم:
-1ملحة عامة عن بلد املغرب العربي والعصور األدبية املغربية:
ّأ-اسمّاملغربّومدلولهّ:
ُ
تقعّبالد ّاملغربّفيّالقسمّالشماليّمنّالقارةّاإلفريقيةّ،علىّساحلّالبحرّاألبيضّ
املتوسط ّمن ّجنوبه،وقد ّاختلف ّاملؤرخون ّوالجغرافيون ّفي ْ
ّمدلوله،فقد ّكان ُّيرادّ
ّتحديد
ِّ
باسم ّ« ّاملغرب ّ» ّفي ّأول ّاألمر ّكل ّما ّيقابل ّاملشرق ّمن ّالبالد(ّّ ،ولهذا ّأدخل ّفيه ّبعضّ
ِّ
ّ
املؤرخين ّمصر ّواألندلس ّكاملقدسـي ّ« ّأحسن ّالتقاسيم ّ» وعلي ّبن ّسعيد ّاملغربي ّصاحبّ
كتابّ«فلكّاألربّ،املحيطّعلىّلغةّالعربّ»ّ«،وفيّأيامّالعباسيينّزادّمدلولّاملغربّاتساعاّ
فصارتّالشامّأيضاّضمنّاملغربّ،إذّيرويّاملسعوديّأن ّالعباسيينّقسمواّمملكتهمّإلىّ
ِّقسمينّ،وهماّّ:املغربّ،ويشملّالشامّومصرّوإفريقيةّوماّيليهاّغرباّ،واملشرق ّويشملّبالدّ
َ
ُ
بّّ،وابنّ
فارسّوماّيليهاّشرقا،وأبقىّآخرونّعلىّ«ّاملغربّ»ّالحاليّكابنّعذاريّفيّالبيـانّاملغر ّ
ِّ
ُ
أبيّدينارّفيّاملؤنسّّ،فأخرجواّمنهّاألندلسّ،وجعلواّحدودّاملغربّتمتدّمنّبحرّالنيلّشرقاّ
ُ
حتىّساحلّاملحيطّاألطلس يّغرباّ ّ.
ْ ُ
بينماّنجدّطائفةّمنّالكتابّظلتّتخ ِّلطّبينّلفظيّ«ّ:املغربّ»ّو«إفريقيةّ»ّكالبكريّ
ً
الذيّيقول ّفي ّكتابه ّوصف ّإفريقيةّ «ّ :و ّحد ّإفريقية ّطولها ّمن ّبرقة ّ(بنغازي ّ) ّشرقا ّإلىّ
ً
ْ
ً
ْ
ّمنّاللفظينّأنّ
ّمعنىّكل
ّ،فلمّيلبث
،»ّ...ولكنّذلكّلمّيستمرّطويال
اءّغربا
طنجةّالخضر
ٍّ
َّ
تحد َّدّ ّ
ْ َ ُ
ّيشم َلّك َّلّماّ
ولقدّانتهىّمصطلح«ّاملغربّ»ّعندّاملؤرخينّوّالجغرافيينّالعربّإلىّأن
ً
ُ
يليّمصرّغرباّحتىّاملحيطّاألطلس ي،وقدّق ِّس َمّاملغربّإلىّثالثةّأقسامّكبيرةّبحسبّقربهاّأوّ
بعدهاّمنّمركزّالخالفةّفيّاملشرقّ،وّهيّّ:أّ.املغربّاألدنىّّ:ويسمىّأيضاّإفريقيةّ،ويبتدئّ
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منّمدينةّالسلومّاملصريةّشرقاّإلىّمدينةّبجايةّالجزائريةّغرباّ.وكانتّعاصمتهّالقيروانّ
أيام ّحكم ّاألغالبةّ ،ثم ّاملهدية ّأيام ّالفاطميينّ ،ثم ّمدينة ّتونس ّمنذ ّعهد ّالحفصيين ّإلىّ
اليومّ .
بّ.املغربّاألوسطّّ:وهوّمنّمدينةّبجايةّشرقاّ،إلىّواديّملويةّغرباّ،وهذاّالواديّ
يقع ّبين ّمدينتي ّتلمسان ّالجزائريةّ ،و(تازا)ّ ّاملغربيةّ ،وكانت ّعاصمته ّمدينة ّتيهرت ّفي ّعهدّ
الدولة ّالرستمية ّالخارجية ّاالباضية ّ(299-160هـ)ّ ،وفي ّاأليـام ّاأل ّولى ّللدولة ّالزيريةّ
الصنهاجية ّ(543-361هـ) ّالتي ّخلفت ّالفاطميين ّفي ّحكم ّاملغربّ ،صارت ّالعاصمة ّمدينةّ
أشيرّبالقربّمدينةّاملديةّالجزائريةّّ،ثمّانتقلتّالعاصمةّإلىّقلعةّبنيّحمادّ،ثمّبجايةّأيامّ
الدولةّالحمادية(547-405هـ)ّ،وفيّأيامّدولةّبنيّزيانّ(عبدّالواد)ّصارتّالعاصمةّتلمسـانّ
فيّالقرن ّالسابـعّالهجري(962-633هـ)ّ،وأخيراّصارتّجزائرّبنيّمزغنةّ،وهيّمدينةّالجزائرّ
الحاليةّ ،هي ّالعاصمة ّحتى ّاليومّ ،وذلك ّمنذ ّأن ّحكم ّالعثمانيونّ ّهذه ّاملدينة ّنحو ّسنةّ
1526مّ .
جّ.املغربّاألقص ىّ:منّواديّملويةّشرقاّإلىّاملحيطّاألطلس يّغرباّ،وترددتّعاصمةّ
املغربّاألقص ىّبينّمدينتيّفـاسّ(البيضاء)ّومراكشّ(الحمراء)ّ،فاألدارسةّأسسواّمدينةّ
ـةّمراكـشّسنةّ
فـاسّسنةّ191هـّ،واتخذوهاّعاصمةّلهمّ،ثمّجاءّاملرابطـون ّوأسسـواّمدين ّ
ّ463هـّواتخذوهاّعاصمةّ،ثمّاتبعهمّاملوحدونّفيّاتخاذّمراكشّعاصمةّكذلكّ.ثمّجاءّبنوّ
مرينّفيّالقـرن ّالسـابعّالهجـري ّ(814-647هـ)ّفاتخذواّمدينةّفاسّقاعدةّلحكمهمّ،وتبعهمّ
فيّذلكّبنوّوطاسّفيّالقرنّالتاسعّالهجريّإلىّأنّجاءّالسعديونّفيّالقرنّالعاشرّالهجريّ،
فنقلواّعاصمتهمّإلىّمدينةّمراكشّ،أماّعاصمةّاملغربّاليومّفهيّمدينةّالرباطّالتيّاختارهاّ
ً
ُّ
الفرنسيونّأيامّاالحتاللّلتكونّمركزاّإدارياّلهمّسنةّ1912مّّ .
وتقسيم ّاملغرب ّالعربي ّإلى ّاألقسام ّالثالثة ّالسابقة ّتقسيم ّقديم ّيرجع ّإلى ّعهدّ
الخليفةّاألموي ّعبدّامللكّبنّمروانّآخرّالقرن ّاألول ّالهجريّ،وقدّظلّإلىّالقرن ّالعاشرّ
الهجريّ،ثمّملاّاستولىّالعثمانيون ّعلىّاملغربينّ:األدنىّواألوسطّقسموهماّتقسيماّجديداّ
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حسبّالدولّ ّالتيّأنشؤوهاّفيهماّفانقسماّإلىّّ:ليبياّوتونسّوالجزائرّ.أماّاملغربّاألقص ىّ
َ َ
ُ
ُ
لهّاسمهّالعربيّالقديمّوهوّ(املغرب) معّكلمةّاألقص ىّ
ّمنّالحكمّالعثمانيّ،ظلّ
فألن ُه َّس ِّل َم
ُ
أوّبدونهاّ،ولوّأنهّكانّيعرفّإلىّعهدّقريبّباسمّ َ(مراكش)ّعاصمةّالجزءّالجنوبيّمنهّ .
أما ّأهل ّالتاريخّ ،و ّالسياسة ّفي ّوقتنا ّالحاضرّ ،فاملغرب ّعندهم ّال ّيعني ّسوى ّتلكّ
األقطـار ّمجتمعـة ّ( ّليبيـاّ ،وتونسّ ،والجزائرّ ،واملغـربّ ،وموريتانيا)ّ ،ويطلق ّعلى ّمجموعهاّ
اسمّّ«ّبالدّاملغـربّالعربـيّ») ّ .ّ(20
ّعصورّاألدبّاملغربيّ:
َ
قسمّاألستاذّرابحّبونارّفيّكتابهّ(املغربّالعربيّّ:تاريخهّوثقافته)ّالعصورّاألدبيـةّفيّ
املغربّالعربيّإلىّخمسةّعصورّحسبّتصورهّواستقرائهّ،وهيّّ :
 -1عصر ّالنشوء ّالثقافي ّّ :ويبتدئ ّمن ّالفتح ّاإلسالميّ ،وينتهي ّبقيام ّالدولة ّاألغلبيةّ
(184-50هـ).
 -2عصر ّالنهضة ّالثقافية ّّ :ويبتدئ ّبقيام ّالدولة ّاألغلبيةّ ،وينتهي ّبسقوطها ّأواخرّ
القرنّالثالثّالهجريّ(296-184هـ).
 -3عصر ّاالزدهار ّالثقافي ّّ :ويبتدئّبقيام ّالدولة ّالفاطميةّ ،وينتهي ّبسقوط ّدولة ّبنيّ
زيريّ(547-296هـ)ّ .
 -4عصرّالنضجّالثقافيّ:ويبتدئّبقيامّدولةّاملوحدينّ،وينتهيّبسقوطّدولةّبنيّزيانّ
بالجزائرّ(958-547هـ).
 -5عصرّاالنحطاطّالثقافيّ:ويبتدئّبقيامّدولةّاألتراك(العثمانيين)ّبالجزائرّوتونسّ،
وينتهيّباالنبعاثّالثقافيّفيّأوائلّالقرنّالعشرينّبالجزائر(1931-1515م)ّّ
لقدّكانّتقسيمّاألستاذّرابحّبونارّمنطقياّواضحاّفيّجملتهّ،ماعداّالعصرّاألخيرّ
الذيّسم ُاه ّ(عصرّاالنحطاط)ّ،فإنيّأرىّأنهّلمّيكنّعصرّانحطاطّبلّكانّعصراّمزدهراّ،
ومنّيجادلّفيّذلكّيعودّإلىّكتابّتاريخّالجزائرّالثقافيّللدكتورّ(أبوّالقاسمّسعدّهللا)ّ.
وأقترحّأنّيسمىّ:عصرّالعثمانيينّوالسعديين1830-1515(ّ...م)ّ .
 -6العصرّالحديثّ:ويبدأّمنذّاالحتاللّالفرنس يّللجزائرّسنةّ1830مّإلىّاليومّ«ّ...وهوّ
ُ
تاريخّحاسمّي ُ
عتبرّدرجةّالتدهورّالعامّللمغربّ(العربي)ّخاللّالعصورّالوسطىّ») .ّ(21
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ّّّّّّوالحقيقة ّالتي ّيقف ّعليها ّكل ّمن ُّيتابع ّقضايا ّأدب ّاملغرب ّالعربي ّالقديمّ ،و ّاألدبّ
ً
ً
الجزائري ّالتليدّ،هيّأنهّلمّينلّحظا ّوافرا ّمنّالعناية،إذّّليسّيخفىّأنّاألدبّالجزائريّ
ً
القديمّلمّيحظّبالعنايةّالكافيةّمنّلدنّمختلفّالدارسين،والباحثين،ولعلّأحداّالّيحتاجّ
إلىّكبيرّعناءّلكيّيدركّهذاّاألمرّ،فاملالحظةّالتيّيخرجّبهاّّكثيرّمنّاملهتمينّبقضاياّاألدبّ
ً
ً
الجزائريّالقديمّ،هيّأنهّلقيّصدوداّ،وإعراضاّمنّقبلّجملةّمنّمؤرخيّاألدب،وهذاّماّعبرّ
عنهّالباحثّرابحّبونارّفيّمقدمةّكتابه«:املغربّالعربي:تاريخهّوثقافته»ّ،بقوله«ّّ:إنّالباعثّ
الحقيقيّعلىّتأليفّهذاّالكتابّهوّإيفاءّالحركةّالثقافيةّ،وتاريخهاّبالقطرّاألو ّل(الجزائر)ّ،
ً
وقد ّأغفله ّمؤرخو ّاآلداب ّإغفاالّ ،وجهل ّكثير ّمن ّالدارسين ّنشاط ّعلمائه،وأدبائه ّفيّ
مختلفّالعصورّ»)ّ .(22
ّّّّّّّّّّّويؤكد ّالشيخ ّالعالمة ّعثمان ّالكعاك ّهذه ّاملالحظة ّفي ّكتاب ّيكتس ي ّأهمية ّبالغةّ،
وسمه ّب«ّ ّ :بالغة ّالعرب ّفي ّالجزائر»ّ ،حيث ّيذهب ّإلى ّالقول«ّ :إن ّالعلماء ّقد ّاعتنواّ
بالتنقيبّعنّآدابّاللغةّالعربيةّ،وتاريخهاّ،وتطوراتهاّفيّمختلفّاألصقاعّاإلسالميةّ،إالّ
ً
ً
الجزائرّ،فإنهمّأغفلوهاّ،ولوّسألتّأحدهمّأنّيسميّلكّأديبا ّجزائريا ّلعجزّعنّذلكّّ،معّ
أنّالجزائرّقدّأخرجتّمنّاألدباء،وعشاقّالبالغةّ،ورسلّالفصاحةّ،والبيانّماّيكونّلهاّبهّ
الفخر،وماّتسموّبهّمرتبتهاّفيّتاريخّاألدبّالعربيّالعام»)ّ ّ.(23
-2مدخل في دراسة األدب املغربي القديم:
ّّّّّّّّّّّّّّّّصدرّهذاّالكتابّعنّمنشوراتّديوانّاملطبوعاتّالجامعيةّفيّالجزائر،وقدّدفعّ
الدكتور ّالعربي ّدحو ّدراسة ّهذا ّاملوضوع ّغياب ّكتابات ّعلمية ّبأقالم ّمغربية،وغيابّ
ً
الدراساتّالتيّتهتمّباألدبّاملغربيّعموما،وهوّأدبّخصب،وثري،وفيهّإبداعّرائع،كماّيذكرّ
الدكتور ّدحو ّفي ّمقدمتهّ ،وقد ّخصص ّالدكتور ّالعربي ّدحو ّالفصل ّاألول ّمنه ّللحديثّ
عن ّ«:األرض ّواإلنسان ّبين ّمختلف ّاآلراء ّوالدراسات ّفي ّالنسب ّواللغة»،فأشار ّإلى ّاألرضّ
املغربيةّ،وتطرق ّإلىّطبيعةّسكانّاملنطقةّقبلّالفتحّاإلسالمي،فتوقفّمعّتاريخّاألمازيغ،أوّ
البربرّ،باسمهمّالقديم،كماّأشارّكذلكّإلىّلغةّالسكانّقبلّالفتحّاإلسالمي،وأدبهم،حيثّ
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يقولّعنّهذاّاملوضوع«ّ:تسكتّالدراساتّالتيّاطلعناّعليهاّعنّقضيةّتعريبّسكانّشمالّ
إفريقيا،ويبدوّأنّاهتمامّهذهّالدراساتّبأصولّالسكان،وبالفتحّاإلسالميّصرفّنظرّهؤالءّ
الباحثينّعنّهذهّالقضية،وأنّظروفّالفتحّالطويلةّالتيّعرفتّاملدّ،والجزر،قدّساعدتّ
ً
كذلكّعلىّعدمّتحري ّهذهّالنقطة،فضال ّعنّطبيعةّالسكانّالذينّنجدهمّقدّامتزجواّفيّ
ظروفّعديدة،ومنهاّفترةّالفتحّاإلسالمي،األمرّالذيّجعلّظهورّلغاتّمتعددةّفيّمختلفّ
ّ
الفتراتّعلىّألسنةّهؤالءّمنّالسماتّالبارزةّالتيّميزتّلغةّالسكان،وإذاّعدناّإلىّالتاريخّ
محاولينّتلمسّبعضّاملظاهرّاللغويةّالتيّكانتّتعرفهاّاملنطقةّقبلّالفتحّاإلسالمي،وتعريبّ
السكان،أمكنّلناّأنّنسوق ّسلسلة ّمنّاآلراءّالتيّلهاّصلةّباملوضوعّ،منهاّالتيّتحدثتّعنّ
اللغة ّنفسها،أو ّمنها ّالتي ّوصفت ّهذه ّاللغة ّذاتها ّمحاولة ّتحديد ّخصائصها،ومنها ّالتيّ
تحدثتّبطريقةّأوّبأخرى ّعنّأدبّهذهّاللغة،أوّالسكانّاملتحدثينّبها،وهيّآراءّفيّمجملهاّ
مقتضبة،فقيرةّإلىّاألدلةّ،والشواهدّالعلميةّالكاشفةّعنّتعابيرهاّالفنيةّ،التيّتمكنناّمنّ
خصائصّأدبهاّ،وتراكيبهاّاملختلفة»)ّ .ّ(24
ّّّوقدّعرضّالدكتورّدحوّّّمنظورّالباحثّمحمدّالطمارّالذيّذكرّأنّلغةّقدماءّاملغربّ
كانتّبسيطة،ثمّتطورتّمعّاأليام،وتأثرتّمعّلغاتّاألممّالتيّجاورتّالبربر،أوّاستوطنتّ
بالدهمّ ،وهي ّذات ّلهجات ّمتنوعة ّكما ّيشاهد ّبين ّسكان ّالقطر ّالجزائري،فهناك ّلهجةّ
خاصةّبزواوةّتختلفّفيّبعضّمظاهرهاّعنّلغةّالشاويةّ،وبنيّمزاب،والتوارق ُ
،ويطلقّعلىّ
هذهّاللغةّاسمّتمازغت،وقدّكانتّلهاّكتابةّ،ومنّأبرزّاألدلةّعلىّوجودهاّذلكّالخطّالذيّ
ُ
ثرّعليهّفيّمختلفّالجهاتّ،والذيّيشبه ّخطّالطوارق،وقدّكانتّحروفّاللغةّالبربريةّ
ُع
ً
تمثل ّرسوما،وكان ّالخط ّالبربري ّيتشكل ّمن ّعشرة ّأحرف ّيسمونها ّ(تيفناغ)،أي ّالحروفّ
املنزلةّبخالفّمنّعندّهللا،وأماّاألشكالّفهيّخمسة،ويسمونهاّ(تيسدّباكير)،أيّالدليلّعلىّ
العمل،والتوسع،وهي ّعكس(تيفناغ)من ّوضع ّالبشر،ويذهب ّبعض ّاملؤرخين ّإلى ّأن ّالخطّ
البربري ّحديث ّالعهد،إذ ّيرجع ّ ّاختراعه ّإلى(ماسينيسا) ّفي ّالقرن ّالثالث ّقبل ّامليالد،وقدّ
وضعهّعلىّالحروفّالهجائيةّالفينيقية)ّ .(25
ّّّّّّّّّّّّّّكماّتناولّالدكتورّالعربيّدحوّمنظورّالباحثّاملعروفّشكريّفيصل،الذيّنبهّإلىّ
وجودّثالثّلغاتّهي:اليونانيةّالتيّكانتّاللغةّالرسميةّالسائدةّفيّاإلدارةّ،وفيّغيرها،وفيّ
والية(بيزنطة)،ولغة ّسكانّاملدنّالتيّهيّعبارةّعنّخليطّمنّاللغاتّاليونانية،والالتينيةّ،
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ُ
والفينيقية،ثمّلغةّالسكانّاألصليين،التيّقالّعنها«ّ :اللغةّالبربريةّالتيّتخالطهاّاليونانيةّفيّ
ً
ً
السواحل،أوّقريبا ّمنهاّ ،ولمّتقضّعليهاّمنّتأثرّبها،فقدّكانتّدون ّهذهّاللغاتّحظا ّمنّ
االتساع،والغنى...كانتّلغةّفقيرةّالّتكادّتعدوّحياةّالبربرّاليوميةّالضيقةّإلىّش يءّوراءهاّ
منّالثقافةّوالفكر»)ّ .(26
ّّّّّّّّّّّّّّعالجّالدكتورّالعربيّدحوّفيّالفصلّالثانيّمنّالكتابّ،والذيّجاءّتحتّعنوانّ:
«السماء:العقيدة ّواللسان»ّ ،جملة ّمن ّاألفكار ّ،الرؤى ّاملتصلة ّبالفتح ّاإلسالمي ّلبالدّّ
املغربّ،وقدمّوجهةّنظرهّفيّأحداثّالفتحّووقائعهّ،ومنّبينّماّجاءّفيها،قوله«ّ:منّخاللّ
شريط ّاألحداث ّالسابق ّالذي ّتم ّعن ّطريقه ّالفتح ّاإلسالمي ّللمغرب ّالعربي ّالحالي،أوّ
ً
ُ
إفريقية،كماّكانتّتسمىّقديماّتجلتّلناّحقائقّتكادّتكونّأكيدةّ،وبتجليهاّهذاّنستطيعّأنّ
ّ
ً
نردّكثيراّمنّاألقاويلّالتيّروجّلهاّبخصوصّصلةّاملغربّباملشرقّقبلّالفتحّاإلسالميّ،ذلكّ
ألن ّعدم ّاستقبال ّالسكان ّاألصليين ّللفتح ّمنذ ّالوهلة ّاألولى،وعدم ّاستقرار ّالفاتحين ّفيّ
ُ
ً
ُ
ّباملنطقة،لهّماّيبررهّمنّجهة،ويكشفّلناّعنّّأبعادّأهملت،أوّ
ّ
احلّالفتحّاألولىّأيضا
مر
ُ
هملّعنّحسنّنيةّ،أوّعنّقصدّمبيتّ،منّجهةّأخرىّفالدعاويّالتيّيذهبّفيهاّأصحابهاّ
ُت
إلى ّالتحدث ّعن ّالوفد ّالبربري ّالذي ّاتجه ّإلى ّعمر ّبن ّالخطاب-رض ي ّهللا ّعنه-ينشدّ
اإلسالم،واإليمانّالّيبقىّماّيدعمهّأمامّهذاّالعنتّالذيّعشناهّمنّخاللّالغزواتّالتيّقامّ
بها ّالفاتحون،إذ ّتأكد ّلنا ّأن ّالسكان ّال ّيعرفون ّاإلسالم،ولم ّيسمعوا ّعنه ّالكثير،أوّ
القليل،فكيف ُّيعقل ّأن ّتكون ّاملقاومة ّالشديدة ّللفاتحين ّمن ّقبل ّالسكانّ ،ويكون ّوفدّ
موجهّإلىّاملدينةّاملنورةّيبحثّعنّاإلسالمّ،ويستفسرّعماّيتعلقّبه،كذلكّاألمرّبالنسبةّ
ً
للرأي ّالذي ّيذهب ّفيه ّأصحابه ّإلى ّكو ّن(الكاهنة) ّوقومها ّاليعرفون ّشيئا ّعن ّاإلسالمّ،
واملسلمينّ ،لهذا ّلجأوا ّإلى ّتخريب ّالعمرانّ ،واألشجار،واملزارع...ال ّنجد ّما ّيدعمهّ ،وعلىّ
ً
األخصّ،ونحنّنعلمّأنّموقفّالكاهنة-هذاّ -تمّبعدّأنّدامّاإلسالمّفيّتونسّزمنا،وبعدّأنّ
عرفه(كسيلة)ّأيّاإلسالم،وكسيلةّعلىّصلةّبالكاهنة،وبعدّأنّعبرّعقبةّفيّغزوتهّالثانيةّ
الجزائر ّمن ّشرقها ّإلى ّغربها،مما ّيجعلنا ّنعتقد ّأن ّالكاهنة،وقومها ّفي ّمحاربتهم ّلإلسالمّ،
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ً
واملسلمين،إنما ّقصدوا ّإلى ّذلك ّقصداّ ،وربما ّما ُّيار ّبشأن ّكسيلة ّالزعيم ّالبربري،وعقبةّ
القائد ّالفاتح ّله ّدور ّفي ّهذا ّالنفور ّالذي ّيتأكد ّأكثر ّبعد ّهذه ّالحادثة ّعند ّالسكان ّمنّ
املسلمينّمعّكسيلةّالذيّثأر،وانتقمّلنفسهّ،ومعّالكاهنةّالتيّكانتّتتوقعّاملصيرّنفسهّإذاّ
ً
ماّتمّالفتح،ووقعتّفيّيدّالعرب،وكلّذلكّيؤديّبناّإلىّاستنتاجاتّأخرى ّنراهاّمهمةّجداّ
منها ّأن ّالعالقة ّبين ّاملشرقّ ،وبين ّاملغرب ّكانت ّمعدومةّ ،ومنها ّأن ّالدعاية ّالرومانيةّ
استطاعتّأنّتكسبّالبرابرةّ .ّ(27)»....
ُ
ّوأشارّإلىّقضيةّتعريبّالسكان،كماّتوقفّمعّبعضّالرؤىّالتيّقدمتّعنّنشأةّاألدبّ
العربيّاملغربيّ .
ُ
ّّّّّّّّّوفي ّالفصل ّاألخير ّمن ّالكتابّ ،والذي ّوسمه ّب«ّ :أشعة ّالشمس ّتفجر ّاإلبداع ّعلىّ
ألسنةّأهلّاملغرب»،تناولّالدكتورّالعربيّدحوّبعضّقضاياّاألدبّاملغربيّفيّظلّالوالة(-85
،)184فتوقفّفيّالقسمّاألولّمعّالشعرّ،حيثّخرجّبمالحظةّمفادهاّأنّموضوعاتّالشعرّ
املغربي ّفي ّعهد ّالوالةّ ،كما ّتجلى ّمن ّخالل ّاملقطوعات،والقصائد ّالتي ّانتقاها ّبداّ
أنه «تتجاذبه ّعدة ّمميزات،توجز ّفي ّاتصاله ّالوثيق ّبموضوع ّالشعر ّالعربي ّاملشرقي ّالذيّ
ً
ً
ً
ً
يتناول ّالحياة ّاليومية ّلإلنسان ّالعربي ّعامال،أو ّمجاهدا،أو ّمتوترا ّمتأملا ّلحدث ّمنّ
ً
ً
األحداث،أو ّمهددا ّمتواعدا ّلسبب،أو ّآلخر،وهو ّدون ّذلك ّالشعر ّفي ّجمالياته ّاللغويةّ،
واألسلوبية،وفي ّنفسه ّاملحدود،الذي ّال ّيتجاوز ّإنجاز ّفكرة ّيمكن ّأن ّتشكل ّملحمةّ
ً
بكاملها...وتصقلهّالعفويةّوالتلقائية،فيأتيّبسيطا ّبساطةّالجوّالذيّأنتجه،واللحظةّالتيّ
ُ
أعطته،وهذاّيعنيّبالضرورةّأنناّعندّتناولناّهذاّالشعرّالّينبغيّعليناّأنّنحملهّأكثرّمماّ
ُيطيق،بلّعليناّأنّنضعهّفيّكفة،وقائليهّفيّكفةّأخرىّ .ّ(28)»...
ّوفيّالقسمّالثانيّأشارّإلىّبعضّالخصائصّالفنيةّاملتعلقةّبالنثرّفيّتلكّالفترةّ .
-3الشعر املغربي من الفتح اإلسلمي إلى نهاية اإلمارات األغلبية والرستمية
واإلدريسية(230-30هـ)-جمع وتوثيق وتعليق ودراسة:-
ُ
ّّّّّّّّّّّّّطبعّهذاّالكتابّفيّديوانّاملطبوعاتّالجامعيةّبالجزائر،سنة1994:مّ،وقدّخصصّ
الدكتور ّالعربي ّدحو ّالقسم ّاألول ّمنه ّللدراسة،حيث ّيتكون ّالشق ّاألول ّللكتاب ّمنّ
تمهيد،وفصلين،فالتمهيد ّتطرق ّمن ّخالله ّإلى ّرؤى ّمتنوعة ّتتصل ّبما ّقيل ّعن ّتعريبّ
السكانّ،ونشأةّاألدبّالعربيّفيّاملغربّالعربيّ،وهوّيرى ّأنّاملوضوعينّأغمطّحقهماّمنّ
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الدراسةّ،والبحثّ،والتحليل،والنقاش،فيّحينّجعلّالفصلّاألول ّمنّهذاّالكتابّملعالجةّ
ُ
مضامينّشعرّالديوانّ،الذيّجمعّعنّالفترةّاملحددة،والتيّقامّبجمعها،وهيّتزيدّعنّألفّ
بيت ّمن ّاألشعار ّاملتعددة ّاألغراض،وبالنسبة ّإلى ّاألسباب ّالتي ّأدت ّإلى ّتعدد ّالرؤى ّفيماّ
يتصلّبأوليةّاألدبّاملغربيّالقديمّ،وأولّمنّأبدعّفيه،فالدكتورّالعربيّدحو،يوجزهاّفيّ :
-1ضياع ّاملصادر ّاملغربية ّاملبكرةّ ،والسيما ّمنها ّالتاريخية،كما ّاندثر ّكذلك ّالكتبّ
األدبية،وهيّخيرّمظانّالشعرّالذيّقيلّخاللّتلكّاملرحةّالتيّتكتس يّأهميةّكبيرةّ .
ّ-2بع دّالشقةّبينّاملغربّ،واملراكزّاألدبيةّالقويةّفيّالعراق،والشامّ،وفيّاملراكزّالتيّاحتفتّ
ً
ً
ً
باألدبّدرسا،ونقداّ،وتدويناّ .
-3أولويةّشعرّالبالطّلدىّكثيرّمنّاملهتمينّبدراسةّاألدبّفيّتلكّالفترةّ .
ً
-4الضعف ّالنسبي ّلكثير ّمن ّشعر ّالفتوح ّ،نظرا ّملالبساته،التي ّتبعث ّعلى ّالعجلةّ ،وعدمّ
التنقيح،فإذا ّكان ّ ّاملشرق ّقد ّاحتفظ ّبقدر ّمن ّشعر ّفتوجه،فهذا ّاألمر ّيعود ّإلى ّوفرةّ
املصادرّاملشرقيةّالتيّوصلتناّ .
 -5طبيعةّالسكانّالتيّلمّتكنّتسمحّلهمّبتلقفّالنصوصّالشعريةّباللسانّالعربيّ،خاللّ
السنواتّاألولىّمنّالفتحّاإلسالمي،فقدّكانّمنّالصعبّتناوله،وتداوله،وحفظه،واالهتمامّ
به،كونهمّالّيتقنونّاللغةّالعربية،والّيستطيعونّتدوينه،أوّروايتهّ .
-6إنّالفاتحينّأنفسهمّلم ّيكنّلهمّاستقرارّفيّاملنطقةّطوالّالقرن ّاألول ّالهجري،حيثّ
ً
تأكدّتاريخيا ّأنّحمالتهمّكانتّتتميزّباملدرّ،والجزر،وأنّمكوثهمّفيّاملنطقةّفيّالبدايةّكانّ
ً
ً
محدودا ّجدا،ففتح ّاملنطقة ّنفسها ّلم ّيتم ّإال ّفي ّسنة84:هـ،أعقبها ّالتوجه ّإلى ّاملغربّ
ّ
األقص ى،لتدعيم،وإرساء ّأسس ّالدولة ّاإلسالمية،ثم ّتالها ّالتوجه ّإلى ّالبالد ّاألندلسيةّ
سنة91:هـّ .
ُ -7
ماّيالحظّإلىّاليومّعلىّجلّسكانّاملغربّالعربيّمنّعدمّاالهتمام،واالحتفاءّبالثقافةّ
ً
األدبية،و ّالسيماّمنهاّالشعرية،وذلكّخالفاّللمشارقةّ،ولعلّماّيروىّمنّهجرةّشعراءّاملغربّ
العربيّإلىّاملشرقّ،لهوّخيرّدليلّعلىّهذاّاألمر)ّ .(29
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ّّّّّّّّّّّّّّّّقدم ّالدكتور ّالعربي ّدحو ّفي ّالفصل ّاألول ّمن ّالكتاب ّمقاربة ّوصفية ّملحتوياتّ
ّالشعرية ّمنها:الفخر،والحكمّ
ّ
الديوان،وموضوعاته،وأشار ّإلى ّأهم ّاألغراض
ً
والشكوى،والزهد،واملدح.إذّنلفيهّيصفّهذاّالديوانّبقوله«ّ:تضمنّالديوانّأربعاّوعشرينّ
ً
ومائةّنصّبالضبط،موزعّعلىّالقصائد،وبلغّعددهاّأربعاّوأربعينّقصيدة،املقطوعاتّوبلغّ
ً
عددهاّثمانّوأربعينّمقطوعة،األبياتّوعددهاّاثنينّوثالثينّبيتا،بحسبّاملقاييسّالنقديةّ
ٍّ
العربيةّالقديمة،التيّماّتزالّمعتمدةّلدينا،والتيّماّتزالّصالحة،بحيثّاعتبرناّخمسّأبياتّ
فماّفوق ّقصيدة،وثالثّأبياتّإلىّخمسّمقطوعة،وماّدون ّذلكّفهوّإماّبيت،أوّبيتانّ،معّ
العلمّأنّهذهّاملقاييسّتعدّعندناّممثلةّللوسط،ألنّبعضّالنقادّيشترطون ّأكثرّمنّسبعّ
أبياتّفيّالقصيدةّ،وأكثرّمنّثالثّأبياتّفيّاملقطوعةّ،وماّدون ّذلكّفهوّبيتّأوّبيتان،أماّ
عددّاألبياتّالتيّتكون،أوّيشتملّعليهاّالديوانّكله:قصيدةّ،ومقطوعةّ،فيقتربّمنّألفّ
ً
ً
بيت،هذا ّالعدد ّهو ّالذي ّنتناول ّمحتواه ّفي ّالصفحات ّالقادمة ّتناوال ّنسبيا،ألن ّفصلّ
ً
موضوعاتهّكالّعلىّحدةّغيرّممكنّنتيجةّالتداخلّالقائمّفيّاملوضوعات،فيّالنصّالواحدّ،
ً
وهكذا ّنجد ّمثال ّفي ّنص ّاملدحّ :الفخرّ ،والتهديدّ ،والوعيد،...وفي ّنص ّالرثاء ّاملدحّ،
والبكاء،والتألمّ ،إلى ّغير ّذلك ّمن ّما ّهو ّمألوف ّفي ّقصيدة ّالشعر ّالعربي ّفي ّهذهّ
الفترة،والفتراتّالسابقةّلهاّكذلكّ،وبعودتنا ّإلىّالنصوصّوجدناّاملواضيعّالتيّتأخذّحظّ
األسد،وتقترب ّمن ّالبعض،هيّ :الفخرّ ،واملساجالتّ ،أو ّاملناظرات ّالسياسيةّ ،والحكمةّ،
والشكوىّ ،ثم ّبقية ّاملوضوعات ّاألخرى ّاملمثلة ّفي ّالزهد،والغزلّ ،والشوقّ ،والشبابّ،
والشيبّ،واملدح،واالستعطافّ،والهجاءّ .(30)».ّ..
ّوفي ّالفصل ّالثاني ّأشار ّإلى ّالخصائص ّالفنيةّ ،فتوقف ّمع ّاللغة،والتصويرّ ،والتشكيلّ
املوسيقيّ .
خاتمة:
ّّّّّّّّّّّّّ لقدّحاولناّفيّهذاّالبحثّتقديمّقراءاتّمقتضبةّفيّبعضّجهودّالباحثّاألكاديميّ
الجزائري ّّالعربيّدحو،بيدّأنّجهودهّهيّأكبرّمنّأنّتحيطّبهاّقراءاتّسريعة،فهوّواحدّ
ً
منّّّاألساتذةّاملتميزينّعلمياّّ،ظلّطوالّحياتهّينتج،ويبدعّفيّمختلفّميادينّاملعرفة ،وماّ
يزال ّكذلك ّّيتجاوب ّمعّمختلفّاألنشطةّالثقافيةّالتيّتقامّّ،وّلهّصلةّوثيقة ّبقضاياّ
الثقافةّالشعبية ،واألدبّالجزائري ،واألدبّفيّاملغربّالعربي ،وليسّمنّشكّفيّأنّجهودّ
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ً
ً
الباحثّاألكاديميّالعربيّدحوّتستحقّاإلشادة ،والتنويه ،اعترافاّبمكانته ،وتقديراّلخدماتهّ
الجليلةّفيّحقول ّّاألدب،والتراث،والتربيةّّ ّ ّّ،وإنهّملنّالصعبّأنّنلمّبنشاطاتهّالكثيرةّ
إملامة ّوافية،وسيتذكر ّكل ّمن ّعرفه،وقرأ ّلهّ ،إنجازاته ّاألدبية ّالقيمة ّ،وسيذكرون ّذلكّ
األديبّاملبدع،واألستاذّالجامعيّاألكاديميّاملنفتحّالذهنّعلىّالثقافاتّ،واألفكارّّّ ،والذيّ
تميزّبإخالصهّملهنتهّ،ولطالبهّ،فقدمّعصارةّفكرهّ،وجهدهّ،وعلمهّّ،بكلّأمانةّ،وصدقّ،
وأسهمّبفعاليةّكبيرةّفيّإثراءّاملسيرةّالعلميةّ،واألدبيةّ .
ّالهوامشّّ :
(ّ )1د.عبد ّامللك ّمرتاض:معجم ّالشعراء ّالجزائريين ّفي ّالقرن ّالعشرين،منشورات ّدار ّهومة ّللطباعة ّوالنشرّ
والتوزيع،الجزائر2007،م،صّ .ّ395
(ّّّ)2د.عبدّامللكّمرتاض:معجمّالشعراءّالجزائريينّفيّالقرنّالعشرين،صّ .ّ396
(ّ ّ ّ )3رابح ّخدوس يّ :موسوعة ّالعلماء ّواألدباء ّالجزائريينّ ،منشورات ّدار ّالحضارة ّللطباعة ّوالنشرّ
والتوزيع2002،م،صّ .ّ166
َّ ْ
ّ،الذيّلهّعشرةّمعانّفيّلغةّالعربّ،حسبماّهوّمدونّفيّالقواميسّ،واملعاجمّاملوثوقّبهاّعندّ
فّ»
()4الثقافةّّمنّ«ّالثق ِّ
ٍّ
ّالرمحّ،أوّالقوسّ،أوّأيّش يءّمعوجّ،إذاّقو َ
َ
ّّ:ثقفت ُّ
علماءّاللغةّّ،ومنّأهمهاّّّّ:تسويةّالش يءّ،وتقويمّاعوجاجهّ،تقول
متهّ،
ُ
ٌ
ّمستقيمّ
وسويته ّمن ّاعوجاجهّ ،فيغدو ّمثق ًفا ُّمقو ًماّ ،وعلى ّهذا ّاألساس ّاستعيرت ّلفظةّ «ّ :مثقف ّ» ّإلى ّكل ّما ّهو
َْ
ً
ْ
ً
ٌ
اّ،وثقوفهّ،حذقهّ،ورجلّ
يءّثقفاّ،وثقاف
،وكذلكّفهيّالحذ ُق ّواملهارةّفيّإتقانّالش يءّ،قالّابنّمنظورّّ «ّ:ثقفّالش
صل ٌب
ِّ
َ َ َ ُ
ٌ َ ٌ َ َ
َ ٌ ُ ٌ
َْ ٌ
فّالر ُ
ّ،وحذرّّ،»،ّ...وقدّوردّهذاّ
جلّثقافةّ،أيّّ:صارّحاذقاّفطناّ،فهوّث ِّقفّ،وث ُقفّ،مثلّّ:ح ِّذر
ّ،وثقفّ،وثقفّ،وث ِّق
ثقف ِّ
املعنى ّنفسه ّفي ّبعض ّعبارات ّاملتقدمينّ ،مثل ّّ :عبارة ّأبي ّحيان ّالتوحيدي ّفي ّ« ّاملقابسات ّ»ّ ّ،وعبارة ّابن ّخلدون ّفي ّ«ّ
املقدمة».و ّالثقافة ّفي ّأدنى ّمستوياتها ّهي ّمجموع ّاالستجاباتّ ،واملواقف ّالتي ّيواجه ّبها ّشعب ّمن ّالشعوبّ– ّبحسبّ
َّ
َّ
ً
اتّوجودهّالطبيعيّمنّمأكلّ،وملبسّ،وتناسلّ،أماّعلىّاملستوى
ّللثقافةّأوجهاّثالثةّهيّ:تنميةّ
ّاألرفعّفإن
عبقريتهّ–ّضرور
الفكرّ،وترقيةّالحسّالنقدي،وتكوينّالحسّالجمالي،وّوإرهافّالذوق،واالستمساكّبالقيمّ،وغرسّالحسّاألخالقيّ.وقدّ
اعتمدت ّفي ّصياغة ّهذه ّالتعريفات ّمن ّعدة ّمراجعّ :د.محمد ّبن ّعبد ّالكريم ّالجزائري ّّ :الثقافة ّومآس ي ّرجالهاّ ،شركةّ
ُّ
الشهاب ّللنشر ّوالتوزيعّ ،الجزائر ّ(د.ت)ّ ،ص ّّ 9ّ :وما ّبعدها.و ّابن ّمنظور ّّ :لسان ّالعربّ ،مادة ّّ :ثقف.و ّ ّالتوحيدي ّّ:
املقابساتّّّ،مطبعةّالرحمانيةّ،القاهرةّ 1929ّ،مّ ،ص.375و ّ ّابنّخلدون ّّ:املقدمةّّّ،منشوراتّمكتبةّاملدرسةّ،ودارّ
الكتابّاللبنانيّ،بيروتّ1967ّ،مّ،صّّّّ.448ويذكرّالباحثّسيدّغدريسّهانيّأنّالحضاراتّهيّهوياتّثقافيةّفيّالتقليدّ
األنثروبولوجيّاألمريكي،وهمّناد ًرا ُ
ّماّيفرقون
ّبينّالثقافةّوالحضارة،وقدّاعتادواّفيّالترجماتّذاتّاألصول ّاألمريكيةّأنّ
ّ
يترجموا ّالثقافة ّبالحضارة،والحضارة ّواحدة ّوالثقافات ّمتعددة،ففي«عصر ّثورة ّاالتصاالت ّهناك ّحضارة ّواحدة،فيّ
املاض ي ّسمعنا ّعن ّوجود ّحضارات،وهذا ّإنما ّيرجع ّإلى ّأزمة ّالتواصل ّومشكلة ّالعزلة،إن ّالحضارة ّليست ّهي ّمطلقّ
ً
ّمثال ّوهو ّالرأي ّالتقليدي ّالسائدّ ،بالنسبة ّإليه ّالحضارة ّهي ّأخص ّمنّ
الحضور،كما ّينحو ّالجميع،فمالك ّبن ّنبي ّ
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الحضور،إنها ّحضور ّأمثل ّوأقوى،والحضارة ّهي ّالقوة،والثقافة ّهي ّأمر ّمالزم ّلكل ّأشكال ّالحضور،الثقافة ّهي ّإفرازّ
وجودي ّلكل ّالكيانات ّاالجتماعية،لكن ّالثقافة ّليست ّبالضرورة ّحضارية،فالثقافة ّتمثل ّمن ّالحضارة ّمرحلةّ
القوة،والحضارةّتمثلّمنّالثقافةّمرحلةّالفعل،والحضارةّأخصّمنّالثقافة،فالقوةّواجبةّفيّحقّالحضارة،ممكنةّفيّ
حقّالثقافة،ماّيعنيّأنّكلّثقافةّتملكّإمكانيةّالتحضر،والّيجبّلهاّالتحضرّحتىّتصبحّقادرةّعلىّإنتاجّالقوة»ّ ّ
ُّ
تفننّفيّالترفّوإحكامّالصنائعّ» َّ
ّ.أماّفيّنظرّ
ّّّّّّّّّالحضارةّّ-ّ:عندّاللغويينّّ «ّ-خالفّالبداوة ّ»ّ،وهيّعندّابنّخلدون ّّ «ّ:
الدكتورّمحمدّبنّعبدّالكريمّ،فهيّّ«ّ:ظاهرةّاجتماعيةّ،تتبلورّفيّنظمّمحكمةّ،وآثارّماثلةّ»ّ.فقولناّّ«ّ:ظاهرةّاجتماعيةّ
»ّ،احترازاّمنّالظاهرةّالفرديةّالتيّمبعثهاّالثقافةّ.ونعنيّبـّ« ّالنظمّاملحكمةّ» ّكلّماّيقتضيهّالنظامّواإلحكامّفيّتسييرّ
شؤونّاإلنسانّاملتحضرّّ:مثلّّ:النظمّالسياسيةّ،واالقتصاديةّ،واإلداريةّوالقضائيةّ،والحربيةّ،والثقافيةّ،والزراعيةّ،
ُ
َّ
ّوهلم ًّ
ّجراّ ...ونعني ّبـ ّ« ّاآلثار ّاملاثلة ّ» ّفن ّالعمارة ّبجميع ّأنواعها ّّ :مثل ّّ :تخطيط ّاملدنّ ،وتمصيرّ
والتجاريةّ ،واألسرية،
األمصارّ ،وتشييد ّالبنيانّ ،ثم ّالنحتّ ،والرسمّ ،والتصويرّ ،والزخرفةّ ،وجميع ّالفنون ّالجميلةّ ّ ّ ّ ّ ،..وهناك ّفرق ّبينّ«ّ
ً
ّأوال ّّ :إذا ّكان ّمفهوم ّالثقافة ّينزع ّإلى ّالخصوصيةَّ ،
ّفإن ّالحضارة ّتنزع ّإلىّ
الثقافة ّ» ّوبين ّ« ّالحضارة ّ» ّمن ّعدة ّوجوه.
ٌ
العموميةّ ،فالثقافة ّهي ّالحضارة ّالخاصة ّبأمة ّمن ّاألممّ ،ال ّيشاركها ّفي ّشأنها ّأحدّ ،تحمل ّصيغة ّهذه ّاألمةّ ،وتتسمّ
ٌ
ُّ
ّ،وقدّتصبّعدةّثقافاتّفيّنهرّحضارةّواحدةّ.فالثقافةّالعربيةّالتيّننتميّإليهاّهيّفيّأدنىّ
اءّكلّحضارةّدين
بسماتهاّ،وور
َّ
مستوياتهاّمجموعّتقاليدناّوعاداتناّ،أماّعلىّمست ّواهاّاألعلىّفهيّالنهجّالذيّنهجهّالغزاليّفيّالجانبّالروحيّ،وابنّرشدّفيّ
الجانبّالفكريّ،وابنّحزمّفيّالجانبّاألخالقيّ،وابنّخلدون ّفيّالجانبّاالجتماعيّ،ونشكلّ– ّنحنّالعربّ– ّبثقافتناّمعّ
ثقافاتّأخرىّ–ّالفارسيةّوالتركيةّ–ّنشكلّالحضارةّاإلسالميةّالتيّساهمناّجميعاّفيّإنشائهاّوإثرائهاّ ّ.
ً
َّ
ثانيا َّ
ادةّ،وأنّالحضارةّأثرّونتيجةّلهماّ .
ّّ:أنّالثقافةّتصورّوإر
ً
َّ
ثالثا َّ
ـامّللفردّواألمةّ،وأن ّالحضارةّوصفّخـاصّباألمةّ،أيّّ:مثلهاّمثلّ« ّالعلمّ»ّ.يقـالّّ«ّ:
ّّ:أن ّالثقافةّوصفّع
حضارةّاألمةّالفالنيةّ»ّ،والّيقـالّّ«ّ:حضارةّالشخصّالفالنيّ»ّ،بخـالفّ«ّالثقافةّ»ّ،فتصدقّعلىّالشخصّواألمةّ .
ً
َّ
ابعا َّ
اعاتّعلىّوجهّالعمومّ،وأنّالثقافةّ
ّّ:أنّالحضارةّتتجسمّفيّالنظمّالسياسيةّ،وفيّالعلومّ،والصنائعّ،واالختر
ر
ُُ
َّ
ٌ
تتمثلّفيّاللغاتّ،واآلدابّ،والتواريخّ،والفلسفاتّ،وجميعّالعلومّاإلنسانيةّ،أيّّ:إن ّالثقافةّتقدم ّمنّالوجهةّالخلقيةّ
والفكريةّ،والحضارةّتقد ٌمّمنّالوجهةّاالجتماعيةّعلىّوجهّالعمومّ .
ً
خامسا ّّ :كل ّأمة ّمثقفة ّيصدق ّعليها ّأن ّتكون ّمتحضرةّ ،وليس ّالعكس،ألن ّهناك ّالكثير ّمن ّاآلثار ّالحضاريةّ
َ
التّقائمةّومرئيةّحتىّاآلنّ،ب ْي َد ّأن ّإيجادهاّلمّيكنّبدافعّثقافي ّّ:مثلّأهرامّمصرّ،ومختلفّاألسلحةّ
القديمةّالتيّماز
ُ
ُ
ّ
املحفوظةّفيّاملتاحفّالدوليةّ،فتلكّشيدتّبدافعّوهميّ–ّعلىّأحدّاألقوالّفيّسببّبنائها ّ-وهذهّصنعتّمنّأجلّالدفاعّ
عنّالنفسّتارةّ،وسفكّالدماءّبهاّتارةّأخرىّ.وماّقيلّفيّذلكّيقالّفيّالقنابلّالذريةّواألسلحةّالفتاكةّ،املصنوعةّفيّ
َّ
َّ
ُ
ماّكانّبدافعّالترهيبّ،وحب ّالتسلطّعلىّالبشريةّ،وسفكّدمائهمّ،
ّصنعهاّلمّيكنّبدافعّثقافيّ،وإن
عصرّالحاضرّ،فإن
ال
ُ
ّللثقافةّ،التيّتهدف ّإلىّتهذيبّاألخالقّ،وتقويمّالسلوكّ،وحبّالخيرّ،وإصالحّاملجتمعاتّ.وعلىّهذاّاالعتبارّ
وهذاّمناف
ِّ
ٍّ
َّ
فالثقافةّأعلىّمنّالحضارةّ،وأرقىّ ّمنهاّفيّسلمّالحياةّ.وهيّ،علىّوجهّالعمومّ،روحيةّفيّالجوهرّ...أماّالحضارةّفماديةّفيّ
جوهرها ّومحسوسةّ ،والثقافة ّسابقة ّعلى ّالحضارة ّفي ّالوجودّ ...وليس ّفي ّاإلمكان ّضبط ّالحد ّالفاصل ّبين ّالثـقافةّ
ً
والحـضارة ّبوجه ّدقيقّ .ويرى ّبعض ّالدارسين ّأن ّمفهوم ّالحضارة ّلم ّيلق ّإجماعا ّعلى ّداللته ّبين ّمختلف ّالحضاراتّ
اإلنسانيةّالتيّعرفهاّالتاريخ،علىّالرغمّمنّاشتراكّهذهّالحضاراتّفيّالكثيرّمنّالقيمّاإلنسانيةّالتيّتشكلّجوهرها،فمنّ
يرغبّفيّاملض يّفيّمسارّحوارّالحضاراتّعليهّأنّيتفقّعلىّحدودّدنياّملفهوم(الحضاراتّاإلنسانية)،ولتصنيفاتهاّالتيّ
ً
تتفاوت ّنظرا ّالختالف ّاملعاييرّ ،وهناك«أمر ّآخر،وهو ّأننا ّننسب ّالحضارات ّاإلنسانية ّفي ّمحاولتنا ّتصنيفها ّإلى ّالقارةّ
ً ً
ً
حينا(فنقول ّالحضارةّالغربية)،وإلىّاللغةّأوّاألمةّحينا ّثالثا(فنقول ّالحضارةّالعربية،أوّالحضارةّالصينية،أوّالحضارةّ
- 52-

محمد سيف اإلسلم بوفلقـة

الباحث األكاديمي العربي دحو وجهوده في خدمة الشعرالشعبي الجز ائري
ودراسة األدب املغربي القديم
ً
ً ً
اليابانية)،وإلىّالعقيدةّحينا ّرابعا(فنق ّول ّالحضارةّاإلسالمية)،وإلىّاإلقليمّأوّالنهرّأوّالواديّخامسا(فنقول ّحضارةّبالدّ
ً
الرافدين)وإلىّالعصرّسادسا(فنقولّالحضاراتّالقديمة،أوّالحضارةّالحديثة)،وإلىّغيرّذلكّمماّيقعّاملرءّعليهّفيّقراءاتهّ
ً
ّحضارة ّصرف ّنقية ّ ّال ّتشوبها ّشائبة ّمن ّحضارة ّأوّ
ّ
لتاريخ ّالحضارات ّاإلنسانية،ولكننا ّنادرا ّما ّنسأل ّأنفسنا ّهل ّثمة
ً
حضارات ّأخرى؟ونمض يّأحيانا ّفي ّنزعة ّالتمركز ّحول ّالذاتّفنتحدث ّعن(عبقرية ّالحضارة)التيّنتماهى ّمعها،وننتسبّ
إليها،أو ّنرغب ّفي ّاالنتساب ّإليها»ّ .وقد ّاعتمدنا ّفي ّصياغة ّهذه ّالفوارق ّمن ّعدة ّمراجع ّمتنوعة ّمنهاّ :أحمد ّمسجدّ
جامعي:كلمةّافتتاحيةّلكتابّمحاضراتّفيّحوارّالحضاراتّ،منشوراتّاملستشاريةّالثقافيةّللجمهوريةّاإلسالميةّاإليرانيةّ
بدمشق1421،هـ ّ2001/مّ ،ص.9و ّ ّد.محمد ّبن ّعبد ّالكريم ّّ :الثقافة ّومآس ي ّرجالهاّ ،ص ّّ .38ّ :و ّد.سعد ّبوفالقة:حوارّ
الثقافات ّفي ّالغرب ّاإلسالمي،مجلة ّدراسات،مجلة ّدورية ّمحكمة ّتصدر ّعن ّجامعةّ
األغواط،الجزائر،العدد،02:جوا ّن2005مّ ،ص.115-114و ّد.عبدّالنبيّاصطيف:حوارّالحضاراتّفيّعصرّالعوملة،بحثّ
منشورّفيّكتابّمحاضراتّفيّحوارّالحضارات،جّ،01:صّ323وماّبعدهاّ.
اث)ّ،دراسةّمنشورةّضمنّكتابّ:
ّ
()5مصطفىّيعلىّ:نحوّتأصيلّالدراسةّاألدبيةّالشعبيةّفيّاملغربّ،نموذج(منّوحيّالتر
األدب ّاملغربي:إشكاالت ّوتجليات(دراسات ّمهداة ّلألستاذ ّعباس ّالجراري)ّ ،منشورات ّكلية ّاآلداب ّوالعلوم ّاإلنسانيةّ
بالرباط،جامعةّمحمدّالخامسّ،اململكةّاملغربية1427،هـ ّ2006/م،صّ .157
(ّ)6رابحّالعوبي:أنواعّالنثرّالشعبيّ،منشوراتّمديريةّالنشرّفيّجامعةّباجيّمختارّبعنابة،الجزائر،د،تّ،صّّ7وماّبعدها.
()7د.محمدّالتونجي:املعجمّاملفصلّفيّاألدب،دارّالكتبّالعلمية،ج،01:ط1993ّ،01:مّ،بيروتّ،لبنانّ،صّ ّّّ.56
ُ
()8د.عبدّامللكّمرتاض:مائةّقضيةّوقضية-مقاالتّودراساتّتعالجّقضاياّفكريةّونقديةّمتنوعةّ،-منشوراتّدارّهومةّ
للطباعةّ ّوالنشرّوالتوزيع،الجزائر2012،مّ،صّ .320
()9د.محمدّالتونجي:املعجمّاملفصلّفيّاألدب،جّ،01:صّ .57
(ّ)10نفسهّ،صّ ّ.58
(ّ )11د.العربي ّدحو:الشعر ّالشعبي ّوالثورة ّالتحريرية ّبدائرة ّمروانة(1962-1955م)ّ ،منشورات ّديوان ّاملطبوعاتّ
الجامعية،الجزائر(د.ت)ّ،صّ .6-5
(ّ)12د.العربيّدحو:الشعرّالشعبيّوالثورةّالتحريريةّبدائرةّمروانة(1962-1955م)ّّ،صّ .15
(ّ)13نفسهّ،صّ .26
(ّ)14نفسهّ،صّ .35
(ّ)15نفسهّ،صّ .ّ103
(ّ)16نفسهّ،صّ143وّ .ّ144
()17دّ.العربيّدحوّ:بعضّالنماذجّالوطنيةّفيّالشعرّالشعبيّاألوراس يّخاللّالثورةّالتحريرية-دراسةّتاريخيةّفنيةّمقارنةّ
في ّنصوص ّالشعر ّالشعبي ّاألوراس ي ّوأشعار ّبعض ّاألقطار ّالعربية،-منشورات ّ ّ ّديوان ّاملطبوعاتّ
الجامعية،الجزائر(د.ت)ّ،صّ .8-7
()18دّ .العربي ّدحوّ :بعض ّالنماذج ّالوطنية ّفي ّالشعر ّالشعبي ّاألوراس ي ّخالل ّالثورة ّالتحريرية-دراسة ّتاريخية ّفنيةّ
مقارنةّفيّنصوصّالشعرّالشعبيّاألوراس يّوأشعارّبعضّاألقطارّالعربيةّ،-صّ .14
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()19دّ.العربيّدحوّ:ديوانّالشعرّالشعبيّعنّالثورةّالتحريريةّبالعربيةّواألمازيغية(الشاوية)،منشوراتّبونةّللبحوثّ
والدراسات،عنابة،الجزائر1433،هـ2012/مّ،صّ .8-7
()20استقينا ّهذه ّاملعلومات ّمن ّكتاب ّد.سعد ّبوفالقةّ :دراسات ّفي ّأدب ّاملغرب ّالعربي،منشورات ّبونة ّللبحوثّ
والدراسات1428هـ2007/مّ،صّ15وماّبعدهاّ .
()21رابحّبونارّ:املغربّالعربي:تاريخهّوثقافتهّ،منشوراتّالشركةّالوطنيةّللنشرّوالتوزيعّ،الجزائر1981،مّ،صّ .ّ9-8
()22نفسهّّ،صّ .05
ً
(ّ)23عثمانّالكعاكّ:بالغةّالعربّفيّالجزائر،نقالّعنّ:رابحّبونارّ:املغربّالعربي:تاريخهّوثقافتهّ،صّ .ّ07
()24د.عبدّامللكّمرتاض:األدبّالجزائري ّالقدي ّم-دراسةّفيّالجذورّّ،-منشوراتّدارّهومةّللنشرّوالتوزيعّ،الجزائر،د،تّ،
صّ .ّ10
()25نفسهّّصّ ّّ.18
()26د.العربيّدحو:مدخلّفيّدراسةّاألدبّاملغربيّالقديم،منشوراتّديوانّاملطبوعاتّالجامعية،الجزائر(،د.ت)ّ،صّ .29
()27د.العربيّدحوّ:مدخلّّ،ّ....صّ .30
()28د.شكري ّفيصل:املجتمعاتّاإلسالميةّفيّالقرن ّاألول،منشوراتّدارّالعلمّللماليينّ،بيروت،لبنان،ط1978،ّ 04ّ:م ّّ،
ً
صّ،180نقال ّعنّّ:د.العربيّدحو:مدخلّفيّدراسةّاألدبّاملغربيّالقديمّ ،صّ.31وّد.العربيّدحو:مدخلّفيّدراسةّاألدبّ
املغربيّالقديمّ،صّ ّ.49-48
()29د.العربيّدحوّ:الشعرّاملغربيّمنّالفتحّاإلسالميّإلىّنهايةّاإلماراتّاألغلبيةّوالرستميةّواإلدريسية(230-30هـ)-جمعّ
وتوثيقّوتعليقّودراسة،-منشوراتّديوانّاملطبوعاتّالجامعية،الجزائر1994،مّ،صّ38وماّبعدهاّّ .
()30د.العربيّدحوّ:الشعرّاملغربيّمنّالفتحّاإلسالميّإلىّنهايةّاإلماراتّاألغلبيةّوالرستميةّواإلدريسية(230-30هـ)-جمعّ
وتوثيقّوتعليقّودراسةّ،-صّ43وماّبعدهاّ .
ّ
أهم مصادرالبحث و مراجعـه:
ً
أوال:املصادرّ ّ:
ّ-1ابنّحجةّالحموي:بلوغّاألملّفيّفنّالزجل،منشوراتّوزارةّالثقافةّواإلرشادّالقومي،دمشق،سوريا1974،مّ .
-2الحلي(صفي ّالدين) ّّ :العاطل ّالحالي ّواملرخص ّالغاليّ ،تحقيق:حسين ّنصار،منشورات ّالهيئة ّاملصرية ّالعامةّ
للكتاب،القاهرة،مصرّ1981ّ،مّ ّ.
-3ابنّخلدون،أبوّزيدّعبدّالرحمنّ(،ت808:هـ1406،م):العبرّوديوانّاملبتدأّوالخبر،فيّأيامّالعربّوالعجمّوالبربر،فيّسبعةّ
مجلدات،الطبعةّالثانية،مكتبةّاملدرسةّودارّالكتابّاللبنانيّللطباعةّوالنشرّبيروت1961-1956،مّ .
-4ابن ّخلكان،أبو ّالعباس،أحمد ّبن ّمحمد،شمس ّالدينّ (،ت681:هـ1281،م)ّ ّ :وفيات ّاألعيان ّوأنباء ّأبناء ّالزمان،نشرّ
بعناية:محمدّمحيّالدينّعبدّالحميد،الطبعةّاألولى،مكتبةّالنهضةّاملصريةّبالقاهرة1367،هـ1948-مّ ّّ.
-5ابن ّسعيد ّاملغربي(علي ّبن ّموس ى):املغرب ّفي ّحلى ّاملغرب،ج،1:جّ ،2:تحقيقّ :شوقي ّضيفّ ،منشورات ّدار ّاملعارف ّّ،
القاهرةّ،مصر،ط3،1978:مّ ّّ.
-6ابن ّسناء ّامللك:دار ّالطراز ّفي ّعمل ّاملوشحاتّ ،تحقيقّ :جودت ّالركابيّ ،منشورات ّدار ّالفكر،دمشقّ ،سورياّ ،طّ3:
1400،هـ1980-مّ ّ.
-7غازي(سيد):ديوانّاملوشحاتّاألندلسية،ج،1:وج،2:اإلسكندرية،مصر1979،مّ ّّ.
ّ-8ابنّقزمان:الديوان،تحقيق:ف.مورينطي،مدريد،إسبانيا1980،م،والقاهرة،مصر1995،مّ .
ً
ّّثانيا:املراجعّالعربيةّواملعربةّ ّ:
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ّ-1أنيس(إبراهيم)ّ:موسيقىّالشعر،منشوراتّدارّالقلمّّ،بيروت،لبنان1972،مّ .
-2األهواني(عبدّالعزيز):الزجلّفيّاألندلس،منشوراتّمعهدّالدراساتّالعربيةّالعالية،القاهرة،مصر1957،مّ .
ّ-3األوس ّي(حكمتّعلي)ّ:األدبّاألندلس يّفيّعصرّاملوحدين،منشوراتّمكتبةّالخانجيّبالقاهرة،مصر،د،تّ .
-4األوس ّي(حكمت ّعلي):فصول ّفي ّاألدب ّاألندلس ي ّفي ّالقرنين ّالثاني ّوالثالث ّللهجرة،منشورّات ّمكتبةّ
النهضة،بغداد،العراق،ط2،1974:مّ ّّ.
-5بوفالقة(سعد):الشعريات ّالعربية ّاملفاهيم ّواألنواع ّواألنماط،منشورات ّبونة ّللبحوث ّوالدراسات،الجزائرّ 1428،هـ-
2007مّ ّّّ.
-6بونار(رابح)ّ:املغربّالعربي:تاريخهّوثقافتهّ،منشوراتّالشركةّالوطنيةّللنشرّوالتوزيعّ،الجزائر1981،مّ .
ّ-7الجراريّ(عباس)ّ:الزجلّفيّاملغربّالقصيدة،منشوراتّمكتبةّالطالب،الرباط،املغربّاألقص ى(،د،ت)ّ .
ّ-8خدوس ّي(رابح)ّ:موسوعةّالعلماءّواألدباءّالجزائريينّ،منشوراتّدارّالحضارةّللطباعةّوالنشرّوالتوزيع2002،مّّ ّ.
ّ -9الداية(محمد ّرضوان):مختارات ّمن ّالشعر ّاألندلس ي ّوفصول ّفي ّشعر ّاملغرب ّوصقلية،وفي ّاملوشحاتّ
واألزجال،منشوراتّاملكتبّاإلسالميّللطباعةّوالنشر،بيروت،لبنان(د،ت)ّ .
ّ-10دحو(العربي):بعضّالنماذجّالوطنيةّفيّالشعرّالشعبيّاألوراس يّخاللّالثورةّالتحريرية-دراسةّتاريخيةّفنيةّمقارنةّفيّ
يّوأشعارّبعضّاألقطارّالعربية،-منشوراتّّّديوانّاملطبوعاتّالجامعية،الجزائر(د.ت)ّ .
ّ
نصوصّالشعرّالشعبيّاألوراس
-11دحو(العربي)ّ :ديوان ّالشعر ّالشعبي ّعن ّالثورة ّالتحريرية ّبالعربية ّواألمازيغية(الشاوية)،منشورات ّبونة ّللبحوثّ
والدراسات،عنابة،الجزائر1433،هـ2012/مّّ .
ّ -12دحو(العربي):الشعر ّالشعبي ّوالثورة ّالتحريرية ّبدائرة ّمروانة ّ(1962-1955م)ّ ،منشورات ّديوان ّاملطبوعاتّ
الجامعية،الجزائر(د.ت)ّ .
ّ -13دحو(العربي):الشعر ّاملغربي ّمن ّالفتح ّاإلسالمي ّإلى ّنهاية ّاإلمارات ّاألغلبية ّوالرستمية ّواإلدريسية(230-30هـ)-جمعّ
وتوثيقّوتعليقّودراسة،-منشوراتّديوانّاملطبوعاتّالجامعية،الجزائر1994،مّ ّ.
دحو(العربي):مدخلّفيّدراسةّاألدبّاملغربيّالقديم،منشوراتّديوانّاملطبوعاتّالجامعية،الجزائر(،د.ت)ّ ّ.
ّ
ّ-14
-15ريبيرا(خوليان):التربية ّاإلسالمية ّفي ّاألندلس ّأصولها ّاملشرقية ّوتأثيراتها ّالغربية،ترجمة:الطاهر ّأحمد ّمكي،منشوراتّ
دارّاملعارف،القاهرة،مصر(د.ت)ّ .
ً
ابعّإلىّالسادسّهجريا،-منشوراتّكليةّاآلدابّ
ّ
-16ريدا ّن(سليم)ّ :ظاهرةّالتماثلّوالتميزّفيّاألدبّاألندلس ّي-منّالقرن ّالر
بجامعةّمنوبة،ج،01:تونس2001،مّ ّّ.
-17الطرابلس ّيّ(حسناءّبوزويتة) :حياةّالشعرّفيّنهايةّاألندلس،منشوراتّّدارّمحمدّعليّالحامي ،صفاقس ،ومركزّالنشرّ
الجامعي ،تونس ،ط2001ّ-1ّ:مّ .
ّ -18عباس(إحسا ّن):تاريخ ّاألدب ّاألندلس ي ،عصر ّالطوائف ّواملرابطين ،منشورات ّدار ّالثقافة ،بيروت ،لبنا ّن
،ط4،1974:مّ ّ.
ّ-19عتيق(عبدّالعزيز)ّ:األدبّالعربيّفيّاألندلس،دارّالنهضةّالعربيةّللطباعةّوالنشرّّ،بيروت،لبنان1976،مّ ّ.
-20عطا(أحمدّمحمد) :دراساتّفيّفنيّاملوشحاتّواألزجال ،منشوراتّمكتبةّاآلداب،القاهرة ،مصر1419:،هـ1999-مّ ّّ.
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ّ -21عيد(يوسف)ّ :دفاتر ّأندلسية ّفي ّالشعر ّوالنثر ّوالنقد ّوالحضارة ّواألعالمّ ّ ّ ،منشورات ّاملؤسسة ّالحديثة ّللكتابّ
ناشرون،طرابلس،لبنان2006،مّ ّ.
ّ-22عيس ّى(فوزيّسعد)ّ :املوشحاتّواألزجالّاألندلسيةّفيّعصرّاملوحدينّ،منشورّاتّدارّاملعرفةّالجامعيةّ،اإلسكندريةّ،
مصرّ1990،مّ ّّ.
-23غومس(غرسية) ّ(ّ :)G.GOMEZالشعر ّاألندلس ي:بحث ّفي ّتطوره ّوخصائصه،ترجمة:حسين ّمؤنسّ ،القاهرةّ ،مصرّ،
1956مّ .
ّ -24غومس(غرسية) ّ(:)G.GOMEZمعّشعراءّاألندلسّواملتنب ّي-سير ّودراسات،-ترجمة:الطاهرّأحمدّمكي،منشوراتّدارّ
املعارفّبمصر،ط4،1406:هـ1985-مّ ّ.
ّ
-25فروخ(عمر):تاريخّاألدبّالعربي،ج،04:دارّالعلمّللماليين،بيروت،لبنان،ط،03:نيسان/أبريل1992مّ .
ُ
ّ -26مرتاض(عبدّامللك)ّ :مائةّقضيةّوقضية-مقاالتّودراساتّتعالجّقضاياّفكريةّونقديةّمتنوعةّ،-منشوراتّدارّهومةّ
للطباعةّوالنشرّوالتوزيع،الجزائر2012،مّ .
ّ -27مرتاض(عبد ّامللك)ّ ّ :معجم ّالشعراء ّالجزائريين ّفي ّالقرن ّالعشرين،منشورات ّدار ّهومة ّللطباعة ّوالنشرّ
والتوزيع،الجزائر2007،مّ .
ّ-28نصار(حسي ّن)ّّّّ:الشعرّالشعبيّالعربي،منشوراتّإقرأ ،بيروت ،لبنان ،د،تّ .

ّ
ّ

ّ

- 56-

