
                       

 

 محاضرات مادة الشعر الجزائري

 أ.د. ف. العزوني /: تخصص نقد حديث ومعاصر     سنة أولى ماستر 

 

 مدخل تاريخي -الشعر الجزائري القديم  :  المحاضرة األولى

كثير من الدارسين للشعر الجزائري إلى التقسيم التاريخي للظاهرة الشعرية  يعمد

الجزائرية، على اعتبار أن الشعر يخضع حتما للتاريخ في تصنيف ظواهره الفنية والفكرية، 

ومنهم  .من يهمل القديم بحجة قلته أحيانا وضعف بعضه أحايين أخرى من هؤالء الدارسين

إذ ال يزال عدم جمع مادته وتصنيفها وتحقيقها، من يقبل عليه إقباال قويا لكنه يصطدم ب

ومهما يكن من أمر ال ، التراث الجزائري ينتظر في معظمه التحقيق والتصنيف والدراسة .

ألنها تكشف عن هوية األدب العربي في ثقافية ، الهذه المرجعية  ينبغي لنا إقصاء وتجاهل

 ر .الجزائ

الجزائري من المرحلة األقدم أفيد لنا  الحديث عن الشعرمن هذا المنطلق رأينا أن 

،  التعرف على تراث دفين له من المميزات ما يحفظ له بقاءه الحديث ألنه سيمكننا من 

نطلق من أقرب فترة، أي من فترة النهضة العربية الحديثة، أو من فترة ال ينبغي أن نوعليه 

مارية بشكل عام، وإنما يكون من اإلنصاف لهذا األدب، أن نؤرخ له منذ الحركة االستع

إن الباحث في جذور هذا  عصوره الغابرة، شأنه شأن التأريخ لألدب في المشرق العربي.

الشعر سيقف على نتاج متنوع،  حسب البيئة التي احتضنته وحسب المرحلة الحضارية التي 

 انتجته .

الكتابة، ورفع لواءها أدباء خاضوا في إنشاء القريض  حفل التراث الجزائري بصنعة

-160)وستكون الدولة الرستمية ، فتعددت لديهم طرائق الّصوغ الفنّي في صناعة الكتابة.



هي مهاد األدب الجزائري القديم الذي نشأ في المغرب األوسط ) م(. 911-676هـ؛ 299

 هذه الدولة.الجزائريين على عهد  ظهر أول جيل من األدباء الجزائر( مستقال عن المشرق .

  وكانت عاصمة الرستميين مدينة تيهرت، وقد شهدت انتشار المعرفة بها وازدهارها.

من  وقد كان قادتها ن ميالد األدب العربي في الجزائر كان مع أمراء بني رستم، ،إ

إنعاش الحركة األدبية شعرا ونثرا وجلبوا الكتب النفيسة من بغداد  أسهوافي مثقفين،ال طبقة 

و هناك من اآلراء مفادها أّن الحياة األدبيّة الّتي شهدتها " تيهرت "  .ونهضوا بالثقافة .

 . خاّصة لم تصل إلينا لعدم اهتمام المؤّرخين و أصحاب كتب التّراجم بتدوينها

:االمام أفلح بن عبد الوّهاب " و الّشاعر "   من أهم شعراء هذه المرحلة التاريخية

نظم قصائد في أغراض  الذيم(. 816هـ ) 200سنة بكر بن حّماد الّزنّاتّي التّيهرتّي " 

 .  مختلفة كالوصف و المديح و الهجاء و الّرثاء

كبير، يحتوي القصائد المتنوعة المواضيع، « ديوان شعر» هرتيخلَّف ابن حماد التي

إال أنه ولألسف ضاع منه الكثير، وقد حاول صاحب كتاب الدر الوقاد جمع ما تبقى منه، 

الدر الوقاد من شعر بكر ابن »وقام بتنظيمه وترتيبه في أبواب وأخرجه في كتاب سماه: 

 حماد التاهرتي

 :ومن شعره في رثاء ولده «

 ى األحبة إذ تولوا * * ولو أني هلكت، بكوا عليابكيت عل

 فيا نسلي بقاؤك كان ذخرا * * وفقدك قد كوى األكباد حيا

 كفى حزنا بأني منك خـلـو * * وأنك ميت وبقيت حيـا

 ولم أك أيسا فيئست لمـا * * رميت الترب فوقك من يديا

 

 



زائر، وكان حظ تلمسان مع القرن السابع الهجري، بدأ األندلسيون في الهجرة إلى الج

من المهاجرين األندلسيين أوفر من غيرها، فكثر النتاج األدبي، وازدهر فن التوشيح الذي 

تعود أصوله في الجزائر إلى القرن الخامس هجري مع الشاعرين الكبيرين األريسي وابن 

 فكون. وأما في القرن السابع، فاشتهر شمس الدين محمد بن عفيف التلمساني المعروف

 له ديوان شعر ومقامات العشاق.  .بالشاب الظريف. توفي وعمره سبع وعشرون سنة

في أواخر القرن السابع هجري، ولد الشاعر الكبير محمد بن خميس بتلمسان سنة 

 .م(. وكان صاحب براعة في التعبي1252هـ، 650)

ومن شعراء الصوفية في الجزائر ، وعرف األدب الجزائري القديم شعر التصوف 

بجاية. توفي قرب تلمسان سنة واستوطن آنذاك أبو مدين بن شعيب، الذي "ولد بإشبيلية، 

 تلمسان وضريحه بها مشهور مزار.هـ( ودفن بقرية العباد في 594)

من شعراء الصوفية أيضا الشاعر أبو حمو موسى الثاني الذي عرف بشعر 

 المولد النبوي(. المولديات )االحتفال بليلة 

 قائمة المصادر والمراجع : 

 .71عبد الملك مرتاض، األدب الجزائري القديم: دراسة في الجذور، دار هومه، ص

محمد الطمار، تاريخ األدب الجزائري، الشركة الوطنية للنشر والتوزيع، الجزائر،  (3)

 .30، ص1981

 .107، ص1986، 1في األدب المغربي القديم، دار البعث، ط عبد هللا حمادي، دراسات

رابح بونار، المغرب العربي تاريخه وثقافته، الشركة الوطنية للنشر والتوزيع، الجزائر، 

 .105، الطبعة الثانية، ص1986

، 1بكر بن حماد التاهرتي الدر الوقاد، تقديم وجمع وشرح محمد بن رمضان شاوش، ط

 .1966تغانم، المطبعة العلوية، مس



، 1/482، ج14إلى القرن  10أبو القاسم سعد هللا، تاريخ الجزائر الثقافي من القرن 

 1988الوطنية للكتاب، الجزائر،  المؤسسة

 1991موفم للنشر،  2/343أبو القاسم محمد الحفناوي، تعريف الخلف برجال السلف، 

 

 ألمير عبد القادرلدى احداثة التجربة الشعرية    المحاضرة الثانية : 

 

لقد اكتسب شعر "األمير عبد القادر " حضوره وهويته الثقافية والنوعية من خالل 

تداوليته وانخرط في المؤسسة األدبية، مما أسهم في تمدده وأّمن تلقيه. وشعر األمير مادة 

جز أدبية أغرت النقاد بقراءته، بل وبالتأريخ للحركة األدبية الجزائرية في ضوء هذا المن

  .األدبي  بالنظر إلى السياق التاريخي الذي ظهر فيه

ضمن هذا اإلطار يحق لنا أن نتساءل عن هذه التجربة وعن موقعها ضمن الحركة األدبية 

الجزائرية ؟وكيف تستلهم حداثتها رغم الظرف الحضاري الذي عاش  فيه األمير ؟وهل 

 أن شعره يمثل مرحلة آخر القديم ؟؟ األمير عبد القادر هو رائد الشعر العربي الحديث؟ أم

انتهى الفكر النقدي العربي إلى شبه مسلمة أن محمود سامي البارودي هو زعيم مرحلة 

  .اإلحياء

ونحن نناقش هذه المسألة الشائكة الخاصة ببدايات التأريخ لألدب الجزائري الحديث 

وذلك من خالل نستحضر ما كتبه الناقد "بشير بويجرة محمد "بخصوص هذه المسألة 

األمير عبد القادر رائد الشعر العربي األطروحات النقدية التي ضمها كتابه الموسوم بـ:" 

 ."الحديث

نشير إلى أن هذا الخطاب النقدي الذي طرحه الدكتور بويجرة هو امتداد لخطابات 

ا نقدية سابقة على سبيل التضاد ، استحضرها الناقد "بويجرة " ليستنطقها بملء فراغاته

البانية . كما ينهض  هذا الخطاب على أساس االنتقاء والتأليف بين عناصر خطابية متآلفة 



قصد الوقوف على التعالقات بينها من خالل مقاربتها. هو تفاعل معرفي مع تلك العناصر 

التي تستبطن  في دواخلها مفارقات نصوصية تغري أي ناقد بأن يعقد مقاربات إجرائية 

  .عليها

ستهالل الصوري للجملة العنوانية للكتاب اللعبة التفاعلية للبحث ككل، يختصر اال

حيث تتحقق لمتلقيه )الكتاب( الدهشة لدى مواجهته لتلك الجملة التي اختلف بها الناقد عن 

الكائن والمتعين منعطفا بمتلقيه نحو  الممكن، ليجد هذا األخير نفسه أمام أفق مغاير للبحث . 

حو الذي صيغت به احتجاج على ممارسة اإلقصاء التي  تعانيها األدبية تلك الجملة على الن

الجزائرية على المستوى العربي، عطفا على ماسبق سيتحول حافز البحث لدى الناقد نحو 

مستوى آخر يختلف به عن الخطاب األول ،أي نحو استراتيجية ترسم قواعدها باالستناد إلى 

التعليل حتى تغيّر في قناعات المتلقي. فالناقد وفق هذه إمكانات اإلقناع من خالل التمثيل و

الصورة ملزم بتبني منطق التفكير العقالني ، ألنه إنما يتمثل قارئا من نوع خاص من 

صفاته الحرص على االقتناع ، قارئ يسأل عن الشاهد والمرجع، وهو ما سيجده بين يديه 

 .صي العلل و األسبابلدى تلقيه لهذا الخطاب. وهو لذلك خطاب منهجي يستق

فإذا كان معيار الحكم على ريادة شعر "البارودي" عند "شوقي ضيف" هو استجابته 

للنزعة العاطفية وتأثره بما يدور من حوله ، فإن األمير من منظور الناقد "بويجرة" تجلت 

بعض مالمح الشعرية لديه في امتالكه الجرأة والشجاعة على اإلبداع الشعري في مضامين 

  . قضايا مازالت حتى اآلن تشكل المحنة العربية والهم الوطنيو

في السياق نفسه يستنجد الناقد "بويجرة" بمقال للشاعر "عبد المعطي حجازي"  

وإن كان هذا -نتيجة إنزاله السم "األمير عبد القادر" في درجة متقاربة مع اسم "البارودي"

وز شعرهما للتقليد فضال عن النفث اإلحيائي من حيث تجا-األخير ظل يتبوأ الريادة األدبية 

الذي يميز مسارهما األدبي. هذه اإلشارة الخاطفة على أهميتها جاءت غير فاصلة لمسألة 

  . الريادة األميرية

على مستوى آخر وباالعتماد على الحمولة النظرية لمفهوم الحداثة، يصر الناقد 

أكبر قدر من الحداثة في شعره، وذلك ألنه  "بويجرة" على أن "األمير عبد القادر" "قد جمع



وقف موقفا واضحا ومحددا يستند إلى تقدم مصلحة األمة والوطن على مصلحته ورغباته 

ونزواته.  مثلما أعلى من قيمة الشعر والشاعر ورد لهما دورهما في صنع العالقات 

ومحليا في المرحلة  االجتماعية  .، وذلك بالنظر إلى القحط الثقافي الذي بلغ ذروته عربيا

  ."الزمنية التي شهدت ميالد "األمير

وفق هذه الرؤية نتصور  أن "األمير" شخصية صنعت االستثناء في كل شيء، 

وحضورها على هذا الوجه وفي هذه المرحلة بالذات كان كفيال بإحداث رجة على جميع 

مغاليق مقطوعات وقصائد المستويات لتخلق التوازنات المجتمعية المفقودة. من هنا وبعد فك 

  . أميرية،  خلص الناقد إلى أن بعضها يشكل منعطفا مهما في ساحة التجديد والحداثة

بقي أن نفهم حدود مفهوم الحداثة في ضوء تعاطينا مع شعر "األمير"، وذلك بعد أن 

نذّكر أن ضرورة َمْوَضعة شعر "األمير" ضمن سياق العصر وضمن االستراتيجية الدفاعية 

تي رسمها لنفسه. فالحداثة تصبح وفق المعطيات السابقة الذكر تتحّدد في تعبير الشاعر ال

عن المعيش وعن التجربة الفردية و الجماعية ، مثلما تتحّدد في خروجه عن المبتذل 

الشعري في عصره، كما تبرز جلية في التأسيس لفكرة الحوار بين األديان والحضارات 

لبعد االستراتيجي على تيمات الشعرية العربية، إلى غير ذلك من ،مثلما تتمظهر في إضفاء ا

  المحددات

إن شعر األمير مؤسس على فكرة االختالف عن الشعر العربي القديم ،انطالقا من 

اختالف الدوافع ،والقيم هنا وهناك. .إذن على الرغم من اإلقرار بثقافة "األمير" الكالسيكية 

جربة الشعرية األميرية وفق رؤية تجديدية للمضامين ،إال أن غنى عالقاته أثرى الت

  والموضوعات المعبأة بالبعد الوطني وبالنظرة الواعية بمكامن النفس المبدعة

إن لألمير دور تأسيسي في إعادة الوعي للقصيدة العربية األصيلة في الجزائر، إن 

حداثة "األمير"  على مستوى المضمون أو بالنظر إلى مقدسات الخصائص الجمالية. إنها

الشعرية التي ال يمكن أن تلتمس إال في ضوء عصرها ،أي بعد ربط البوح الشعري 

 .بميكانيزمات العصر شرط تجاوز رتابة المعيش



 : المصادر والمراجع

 .صالح السيد )فؤاد(، األمير عبد القادر متصوفا وشاعرا، المؤسسة الوطنية للكتاب الجزائر

، األمير عبد القادر الجزائري ثقافته وأثرها في أدبه ،المؤسسة  علي الوزير )محمد السيد(

  .1986للكتاب، الجزائر  الوطنية

 . بشير بويجرة)محمد(، األمير عبد القادر رائد الشعر العربي الحديث

مدخل إلى تخليل الخطاب الشعري في –عشراتي )سليمان(، األمير عبد القادر الشاعر 

العربي للنشر والتوزيع وهران الجزائر ، أطفالنا للنشر والتوزيع محطة المابعد، دار القدس 

 ( .1، )ط.2011الجزائر

 

 

 


