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مدة المشروع 30 :سنوات
 .1الدوافع العلمٌة للموضوع أو لإلشكالٌة:
شك الشعر تعبٌرا ثمافٌا متمٌزا واحت مكانة مرمولة عبر التارٌخ الثمافً الجزائري .ولد رافك الحٌاة اتاجتماعٌة
والفكرٌة والروحٌة لألمة وللجماعات واألفراد مصورا احالمهم وحامال لٌمهم ومعبرها عن أوضاعهم وموالفهم من
خال أشكا وممارسات فنٌة واجتماعٌة مختلفة وفً سٌالات متنوعة ما سمح بتشكٌ خرٌطة شعرٌة متنوعة جدا نتناولها
تحت عنوان (أطلس الشعر الجزائري) .لكن الدراسات التً صدرت حتى اآلن فً معظمها تكتفً بدراسة النصوص
الشعرٌة معزولة عن السٌال ات الثمافٌة المحلٌة والخلفٌات اتاجتماعٌة  .كما أن الموسوعات تكتفً بتمدٌم األسماء
والمنجزات الشعرٌة دون اتاهتمام بالسٌاق الثمافً الذي ارتبطت به حٌاة الشاعر وإنتاجه الشعري.
وما نمترحه هنا هو دراسة الممارسات الشعرٌة وتوزٌعها ضمن األلالٌم الثمافٌة المتنوعة لٌتم ربط الشاعر ببٌئة
الثمافٌة والنص بسٌاق الممارسة الشعرٌة .وذلن هو جوهر اإلضافة التً ٌمترحها أطلس الشعر الجزائري.
أطلس الشعر الجزائري ٌستند إلى فكرة أن النص الشعري مرتبط بسٌاق ثمافً وممارسات وأشكا شعرٌة تندرج عبر

األلالٌم الثمافٌة والتوزٌع الجغرافً واللغوي من جهة وتوزع األنواع الشعرٌة فً الممارسات الثمافٌة والممارسات
اتاجتماعٌة من جهة أخرى .فالشعر ٌكتسب حضورا متنوعا فً المشهد الثمافً من خال الممارسات واألشكا الغالبة بٌن
الفصٌح والملحون فً األنواع الشعرٌة المستملة بذاتها وأٌضا من خال األنواع الشعرٌة المرتبطة بفنون أخرى كالغناء
والعزف والرلص والممارسات اتاجتماعٌة المختلفة .ونالحظ فً بعض الحاتات انواعا شعرٌة مرتبطة بآلة تعزفها النساء
أو بآلة خاصة بالرجا أو بطمس فنً أو اجتماعً متمٌز .فالنسٌج االجتماعً والسٌاق الثمافً ٌحتضنان الممارسة
الشعرٌة واألشكال والنصوص الشعرٌة وٌعطٌان لها حضورا ودالالت ثمافٌة واجتماعٌة ضمن ممارسات ثمافٌة فً
ألالٌم ثمافٌة متماٌزة بمدر ما هً متجانسة ومتعاٌشة عبر مراحل تارٌخٌة طوٌلة.
ٌرمً هذا البحث إلى الولوف على الحالة الراهنة للشعر الجزائري فً الحٌاة اتاجتماعٌة وعبر األلالٌم الثمافٌة المتنوعة
من خال طرح إشكالٌة ذات ثالثة أبعاد:
ما هً األشكال الشعرٌة السائدة ؟ وما عاللتها بالممارسات الثمافٌة والفنٌة فً األلالٌم الثمافٌة المختلفة؟ ومن هم
شعراء الجزائر الحالٌون؟
فالسؤال األول ٌتعلك بالممارسات واألشكال الشعرٌة وٌمكن أن ٌتفرع إلى أسئلة فرعٌة كثٌرة:
ما هً الممارسات الشعرٌة الحالٌة الحاضرة فً المناطك المختلفة؟ (الجلسات؟ السهرات؟ المهرجانات؟ المعدات،
أخرى؟)
ما هً األشكا الشعرٌة الشائعة ؟ (الفصٌح؟ الملحون؟ المصائد؟ األهازٌج؟ أخرى)
ما عاللة ذلن باألغراض الشعرٌة والمناسبات اتاجتماعٌة؟
ما هً المناسبات الثمافٌة (الملتمٌات؟ اللماءات؟ المهرجانات؟)
ما هً الطموس اتاجتماعٌة التً ٌحضر فٌها الشعر؟ (األعراس؟ الموالٌد؟ اتاحتفاتات؟ الوعدات؟ ختم المرآن؟ الخالفات
والمنافسات؟ جلسات الصلح؟ الجلسات العائلٌة؟ الزٌارات؟ المعارض؟ حلمات األسواق؟ أخرى)
ما هً األشكا الثمافٌة المرافمة للشعر؟ (الموسٌمى؟ الغناء؟ الفروسٌة؟ المناظرات ؟ األلغاز؟ الخ)
ما هً اآلتات المرافمة للشعر؟ (العود؟ اإلمزاد ؟ التٌدٌنٌت؟ األردٌن؟ المنٌبري؟ التٌندي؟ تازمارت؟ الناي؟ المصبة؟
البندٌر؟ الطب ؟ أخرى)
ما هً الوسائ واألدوات المرتبطة بالشعر؟ (المنبر؟ مكبر الصوت؟ المٌكروفون؟ أخرى)
ما هً الوسائ المستعملة لمراءة الشعر :من الذاكرة؟ ورق؟ كتاب؟ حاسوب محمو ؟ هاتف؟ طابالت؟ تسجالت
مسموعة؟ أخرى
ما هً الفضاءات التً ٌمارس فٌها الشعر؟ (لاعة النشاطات؟ البٌت؟ الخٌمة؟ الساحة؟ لاعة الحفالت؟ الممهى؟ السوق؟
الحدائك؟ األحٌاء الجامعٌة؟ اخرى)
ما هً اللغات المستعملة فً الشعر(العربٌة الفصحى؟ العربٌة الدارجة؟ األمازٌغٌة؟)
ما هً وسائ

نشر الشعر؟ (الرواٌة الشفوٌة؟ الكتب؟ الصحف؟ المجالت؟ الموالع اإللكترونٌة؟ موالع التواص

اتاجتماعً؟ الصفحات الشخصٌة؟ أخرى)
ما هً أشكا األداء؟ (ال ُحداء؟ اإللماء؟ التغنً؟ الرلص؟ البكاء؟ األداء؟ لراءة عادٌة؟ أخرى)
ما تؤثٌر الوسائط الجدٌدة على الكتابة والنشر؟ (الصحافة اإللكترونٌة؟ الموالع اإللكترونٌة؟ موالع التواص اتاجتماعً؟)
تؤثٌر على اللغة؟ على الجملة الشعرٌة؟ على شك الكتابة؟ على طرق النشر؟ على أسالٌب التلمً؟ أخرى
أما السؤال الثانً فٌتعلك بالممارسات الثمافٌة والفنٌة فً األلالٌم الثمافٌة المختلفة وٌتفرع إلى أسئلة تتعلك بتنوع
الممارسات الثمافٌة عبر التراب الوطنً:
ما هً سمات اإلللٌم الثمافً؟ ما هً الممارسات الثمافٌة والفنٌة المتمٌزة فٌه؟ ما هً األنواع والممارسات واألشكا
الشعرٌة فٌه ؟
وأما السؤال الثالث فٌتعلك بالشعراء ٌتفرع إلى أسئلة فرعٌة عدٌدة تشك محاور البحث فً الجوانب اإلنسانٌة
واتاجتماعٌة والدٌمغرافٌة:
من هم شعراء الجزائر ؟ ما هً سماتهم ومالمحهم الدٌمغرافٌة واتاجتماعٌة واإلنسانٌة؟ أٌن ٌعٌشون؟ كٌف ٌمارسون
حٌاتهم اإلبداعٌة؟ ما هً مساهماتهم فً التجربة الشعرٌة؟ وفً الحٌاة األدبٌة عموما؟ بؤي اللغات ٌكتبون وبؤٌها ٌعٌشون؟
ما هو تكوٌنهم ؟ ما هً األفكار التً ٌعتنمونها فً الحٌاة؟ ماذا ٌزاولون من مهن؟ أٌن ٌمضون أولات فراغهم؟ ما عددهم؟
وما توزٌعهم الجغرافً؟ ما مدى ارتباطهم بالمكان الذي ٌعٌشون فٌه؟ ماهً ما عاللتهم بفنون المنطمة التً ٌعٌشون فٌها؟
كٌف ٌرون زمنهم؟ ما عاللتهم بعضهم ببعض؟ بؤٌة وسائ نشر ٌصلون إلى الجمهور؟ ما هً األنشطة األدبٌة والثمافٌة
والفنٌة التً ٌساهمون فٌها؟
ونظرا لشساعة األلالٌم التً تتناولها الدراسة ومن أج تسهٌ العم فمد اعتمدنا التوزٌع الجغرافً واللغة لاعدة لتحدٌد
األلالٌم الثمافٌة :
الجنوب الغربً :تندوف والساورة؛
الجنوب  :توات ولورارة وتنزروف وتٌدٌكلٌت ؛
الجنوب والجنوب الشرلً :الهمار والطاسٌلً نازجر؛
الصحراء الوسطى :ورللة ووادي سوف وتولرت ووادي مٌزاب والزٌبان؛
السهوب :النعامة وسعٌدة وتٌارت والبٌض ومعسكر وغٌلٌزان والجلفة واألغواط والمسٌلة والبرج وسطٌف وباتنة وخنشلة
وأم البوالً وتبسة وسوق اهراس؛
المناطك الشمالٌة :الوسط والغرب والشرق.
ٌتناسب هذا التمسٌم نسبٌا مع وجود اشكا شعرٌة وممارسات ثمافٌة وفنٌة متماربة من جهة ومن جهة أخرى ٌتناسب مع
توزٌع النشاط العلمً والثمافً واتاجتماعً واتالتصادي ووجود الهٌاك الضرورٌة للممارسات الثمافٌة والفنٌة والمساعدة
على إنجاز البحث وتحمٌك أهدافه.

والفرضٌة التً ٌمكن تمدٌمها لتفسٌر هذا التنوع تموم على نوع التفاع بٌن أشكا تفرضها الممارسة الثمافٌة الوطنٌة مع
أشكا وممارسات ثمافٌة محلٌة.
فاألشكال العالمة (مث الشعر العمودي والشعر الحر وغٌرهما) تمتاز باتاستمال لها بعد وطنً وعالمً تربط الثمافة
الوطنٌة بالثمافة العربٌة والثمافة العالمٌة .وهً تجد لها مكانة فً المنابر الثمافٌة الوطنٌة الرسمٌة وتحظى نسبٌا بالدراسات
األكادٌمٌة والتغطٌة اإلعالمٌة ولو ان هذا اتاهتمام بدأ ٌتراجع فً مماب صعود أشكا كتابٌة أخرى مث الرواٌة وكتابة
المذكرات وال سٌر والمسرح وغٌرها .فالشعر أحد األشكا الممٌزة للثمافة العربٌة عموما وما زا ٌحظى بمكانة خاصة
فً الثمافة العربٌة وحٌاة األفراد والجماعات.
أما األشكال الشعرٌة الشعبٌة فهً متنوعة منها ما هو مستم بذاته (لصٌدة الملحون مثال) ومنها ما هو مرتبط بممارسة
ثمافٌة أخرى وبطمس اجتماعً محدد .وهنا ٌظهر التنوع الكبٌر فً الساحة الثمافة الوطنٌة.
وٌمكن الولوف على عاللة متدرجة بٌن الممارسات الثمافٌة والشعرٌة وعرالة الحواضر من جهة وحداثة المراكز
الحضرٌة الجدٌدة من جهة أخرى :فالحواضر العرٌمة مازالت تحتفظ بؤشكا وممارسات شعرٌة ذات خصوصٌة مرتبطة
بالمكان وبالتارٌخ الثمافً للمنطمة .أما المراكز الحضرٌة الجدٌدة فهً تتبنى أشكاتا ذات بعد حداثً ٌنزع نحو البعد
الوطنً والعالمً وتتخلى عن الخصوصٌات المحلٌة.
ٌطرح ذلن إشكالٌة الهوٌات الثمافٌة وسٌرورات التحو المحلً فً عصر العولمة.
فبمدر ما نتجه نحو الجنوب حٌث الحواضر العرٌمة تزداد درجة التنوع فً األشكا والممارسات الشعرٌة والثمافٌة والفنٌة
وبمدر ما نتجه نحو الشما حٌث المراكز الحضرٌة الحدٌثة تم درجة التنوع وتزداد هٌمنة السمات الحداثٌة واألشكا
العالمٌة وتتراجع او تختفً األشكا والممارسات الشعرٌة المحلٌة وتتخذ صفة األشكا الهامشٌة .وٌمكن أن تتجلى هذه
الظاهرة فً شك عاللة استمطاب بٌن مركز حضري ومحٌطه المباشر أو البعٌد.
وكذلن الشؤن فً العاللة باللغة فحٌث تسود اللغة العربٌة أو الفرنسٌة ٌتجه النمط نحو التماث فً الممارسات والنماذج
اإلبداعٌة الح داثٌة أو التملٌدٌة (المصٌدة الحرة أو العمودٌة مثال) بٌنما ٌكون التنوع واتاختالف فً األنواع التعبٌرٌة التً
تسود فٌها اللغة المحكٌة الدارجة او األمازٌغٌة .فهنان تنوع فً األشكا الشعرٌة والممارسات المرتبطة بها (.البولاتات
أشوٌك وأشكا فنً بمسمٌات مختلفة الرباعً المثمن إلخ) .غٌر أن هذه العاللات تتطور وتؤخذ أشكاتا هجٌنة ومختلطة
فً كثٌر من الحاتات بحٌث تتعاٌش األشكا والممارسات الشعرٌة والثمافٌة فً ألالٌم مختلفة وتحظى بحضور متمٌز فً
مناطك متعددة.
وكذلن األمر بالنسبة للعاللة بالفنون األخرى وخاصة بالموسٌمى والغناء  :فالشعر نوع ادبً مستم بذاته لكن بعض
األشكا الشعرٌة ارتبطت بالغناء او بالعزف على آلة معٌنة تارتباطها بظرف أو مناسبة أو طمس اجتماعً معٌن.
وللتوضٌح ٌمكننا ذكر بعض األشكا وتوزٌعها الجغرافً وبعض خصوصٌاتها وعاللتها بالفنون األخرى ،حسب هذا
الجدو على سبٌ التمثٌ فمط ألن الوالع اكثر غنى:

جدول ٌعرض بعض الممارسات الشعرٌة وتوزٌعها الجغرافً
االسم

اآللة

الشعر

طرٌمة العرض

 .1الشعر
العمودي
 .2الشعر الحر

إلماء من على منبر ك المناطك
باستعما مكروفون
إلماء من على منبر أو ك المناطك
فً جلسة

 .3لصٌدة النثر

ك المناطك

 .4شعر ملحون
 .5األزوان
 .6األردٌن
 .7الطب
 .8اهلٌ

 .9تالربت

.11

إمزاد

.11

تٌندي

شعر فصٌح ٌعتمد أوزان أحٌانا بمصاحبة آلة
العود
الخلٌ
شعر فصٌح باألوزان لكن أحٌانا بمصاحبة آلة
دون لافٌة أو بمافٌة مع موسٌمٌة
اختالف طو األشطر
شعر فصٌح ٌخرج عن احٌانا بمصاحبة آلة لراءة
موسٌمٌة
األوزان المعروفة
أحٌانا بمصاحبة آلة إلماء أو غناء
شعر شعبً
موسٌمٌة تختلف من
منطمة إلى أخرى
فً جلسة بمصاحبة آلة
آلة تٌدٌنٌت
الشعر الحسانً
وترٌة ٌعزفها الرجا
فً جلسة بمصاحبة آلة
آلة األردٌن
الشعر الحسانً
وترٌة تعزفها النساء
ٌغنى من لب الرجا
الطب والمنٌبر
الشاللً
فً جلسة
ٌردد فً جلسة عامة
تامجة والطب
اهلٌ
ولوفا باللٌ فً فضاء
مفتوح ٌحضرها رجا
ونساء
ٌردد فً جلسة عامة
الة وترٌة
تمربت
جلوسا بالنهار فً
فضاء مغلك ٌحضرها
رجا ونساء
المرأة تعزف
إمزاد
تسوٌت
والرج ٌلمً الشعر
النساء ٌعزفن وٌغنٌن
تٌندي

المنطمة

.12

السرواي

سراوي

غناء دون إٌماع

.13

العاٌدي

تمصاد

المصبة

.14

التعداد

نواح فً المآتم

أداء دون آلة

.15

البولاتات

نصوص لصٌرة

أداء دون آلة

.16

الركروكً أداء نصوص وارتجا

أداء دون آلة

ك المناطك
منطمة تٌندوف
منطمة تندوف
أدرار
توات:
وأولف والساورة
لورارة

لورارة

األهمار
الطاسٌلً
األهمار
والطاسٌلً
غناء تمارسه النساء فً الهضاب العلٌا:
سطٌف والبرج
األعراس
ٌعزفون األغواط والجلفة
الرجا
وٌغنون
أداء نصوص وارتجا وادي سوف
تإدٌه النساء
جلسات نسوٌة فً الجزائر العاصمة
السهرات
اداء صوتً لنصوص تبسة وسوق
شعرٌة ٌموم بها النساء اهراس
والرجا

ٌهدف البحث إلى الولوف على الوضعٌة الحمٌمٌة للشعر فً الثمافة الوطنٌة ورصد أهم األشكا والممارسات الحالٌة
.وارتباطها بالممارسات الثمافٌة المتنوعة
:ٌتولى الباحثون اإلشراف على البحث حسب المناطك التالٌة
 نجاة بوعام. د:ًالجنوب الغرب
ً العٌد جلول.د.أ:الجنوب
ً رمضان حٌنون.د. أ:ًالهمار والطاسٌل
 الصدٌك حاج احمد.د. أ:الصحراء الكبرى
ً عبد الماجر رابح.د.أ:السهوب
ًعاشور فن. د: الشما
ملخص اإلشكالٌة باللغة الفرنسٌة
La poésie représente une expression culturelle distincte à travers différentes formes et
pratiques socio-culturelles et dans divers contextes, ce qui a permis la formation d'une
carte poétique très diverse que nous traitons, ici, sous le titre (Atlas de la poésie
algérienne). Cependant, les études publiées jusqu'à présent se contentent pour la
plupart d'étudier des textes poétiques isolés des contextes socio-culturels locaux. En
outre, les encyclopédies se contentent de présenter les poètes et les textes poétiques
sans prêter attention au contexte culturel auquel la vie et la production poétique du
poète sont liées.
Ce que nous proposons ici, c'est une étude des pratiques poétiques et de leur répartition
dans les différents territoires culturels, afin que le poète soit lié à l'environnement
culturel et le texte au contexte de la pratique poétique. C'est l'essence même de l'ajout
proposé par l'Atlas de la poésie algérienne. La poésie a acquis une présence diversifiée
sur la scène culturelle à travers les pratiques et les formes dominantes entre la poésie
classique,) (الفصٌحle populaire ) (الملحونet les genres poétiques associés à d'autres arts
tels que le chant, le jeu, la danse et diverses pratiques sociales.
Cette recherche vise à approfondir les connaissances sur la poésie à travers des
pratiques poétiques et à travers diverses régions culturelles en posant un problème à
trois dimensions :
Quelles sont les formes poétiques dominantes? Quelle est sa relation avec les pratiques
culturelles et artistiques des différents territoires culturels? Qui sont les poètes actuels
de l'Algérie?
Mots clés: carte poétique - pratiques poétiques - pratiques culturelles - territoires
culturels

ملخص اإلشكالٌة باللغة اإلنجلٌزٌة
Poetry represents a distinct cultural expression through different socio-cultural forms
and practices and in various contexts, which has allowed the formation of a very diverse
poetic map that we treat, here, under the title of (Atlas of Algerian poetry) . However,
the studies published so far, for the most part, studied just poetic texts isolated from
local socio-cultural contexts. Furthermore, encyclopedias are limited to present poets
and poetic texts without paying attention to the cultural context to which the life and
poetic production of the poet is linked.
What we propose here is a study of poetic practices and their distribution in different
cultural territories, so that the poet is linked to the cultural environment and the text to
the context of poetic practices. This is the very essence of the addition proposed by the
Atlas of Algerian poetry. Poetry has acquired a diverse presence on the cultural scene
through the dominant practices and forms between classical poetry ,) (الفصٌحpopular
)(الملحونand poetic genres associated with other arts such as singing, playing, dance and
various social practices.
This research aims to deepen knowledge about poetry through poetic practices and
across various cultural trritories by posing a three-dimensional problem:
What are the dominant poetic forms? What is its relationship with the cultural and
artistic practices of the different cultural territories? Who are the current poets of
Algeria?
Keywords: poetic map - poetic practices - cultural practices - cultural territories
: توزٌع المهام (المحاور) على الباحثٌن.2
 من أج خرٌطة: الشعر الجزائري الحدٌث واألشكا والممارسات الشعرٌة-رئٌس المشروع
ًعاشور فن.د
.شعرٌة للجزائر
.) النثر- الحر- األشكا العارفة( الموزون:د عبد المادر رابحً األشكا والممارسات الشعرٌة فً الجزائر.أ
. ألالٌم توات ولورارة وتٌدٌكلٌت وتنزروفت:األشكا الشعرٌة والممارسات الثمافٌة فً الجنوب
 الصدٌك حاج.د.أ
احمد
. الهمار والطاسٌلً نازجر:ًاألشكا الشعرٌة والممارسات الثمافٌة فً الجنوب والجنوب الشرل
ًرمضان حٌنون.د
.األشكا الشعرٌة والممارسات الثمافٌة فً الصحراء الوسطى والسهوب
 جلولً العٌد.د

