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  بن زیاني: األدب الشعبي                                          األستاذ: مقیاس

 01/02/03/04أدب ع ح م                               األفواج/ السنة الثانیة ماستر

  يالخیال في الشعر الشعبي الجزائر              خامسةالمحاضرة ال

الفاصل بین لغة النثر ولغة هو الشعري بالصورة، و  أثناء عملیة اإلبداعخیال رتبط الی

یصبح كتلة  الشعر من غیر المجازف"یحائیة، كسب الشعر تلك الطاقة اإلتالّتي  الشعر،

، كما 1"جامدة، ذلك ألّن الصورة المجازیة جزء ضروري من الطاقة الّتي تمد الشعر بالحیاة

یقاس ، 2"هر الثابت والدائم في الشعرالجو " تعد الصورة قطعة أساسیة في العمل الشعري، بل

   .القصیدة اب المتلقي اتجاهمدى تأثیر وانجذعلى أساسها 

بالصور البالغیة التقلیدیة المألوفة من  واقد توسل الشعبیین الشعراءإذ نجد أن معظم     

تشبیٍه واستعارٍة وكنایٍة، لرسم معالم الصورة المالئمة لرؤیتهم الذاتیة، وموقفهم اتجاه القضایا 

  .المتلقي ة التي أثارت وجدانهم قصد استمالة ذهنالحیاتی

الشعریة، إذ  یعد التشبیه من بین المكّونات األساسیة في بناء الصورة :یةصورة التشبیهال-أ

علیه في نقل الصور والمشاهد الخارجیة القریبة من حاسة بصره في صیاغة الشاعر  اعتمد

  .فنیة موحیة

النماذج الشعریة المدروسة، كثافة توظیف الصورة  بعضل تتبعنا وقد الحظنا من خالل   

شعراء الوهي الّسمة الغالبة على معظم المواضیع الّتي طرقها  ،التشبیهیة بكّل أنواعها

ما نجده في  على سبیل التمثیل ال على سبیل الحصر، ما یطالعنا منها ومن بین، الشعبیین

َكْیْف َیْنَسى َقْلِبْي ْعَرْب " الشعر الدیني الصوفي للشاعر المنداسي في قصیدته الّتي مطلعها 

  :3"اْلَعِقْیْق َواْلَبانْ 

  .َكالَجَواِهْر َیا ُعدَّاْل اْلْسِبْیْل َخلُّوا     إَذا َأْسَتاَكْت واْفَترَّْت َضاْحَكة ْبِنْیَبانْ 

  هو ما"و التشبیه المرسل الُمجَملتشكلت الصورة التشبیهیة في هذا البیت على سبیل   

                                                           
 .237م، منشورات جامعة باتنة، ص1962-1945عمر بوقرورة، الغربة والحنین في الشعر الجزائري الحدیث، -1
، 2في التراث النقدي والبالغي عند العرب، دار التنویر للطباعة والنشر، بیروت، لبنان طجابر عصفور، الصورة الفنیة  -2

 .07م، ص1983
 .16دیوان المنداسي، ص  -3
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  : ، معتمدة على ثالث أركان محوریة هي1"حذف منه وجه الشبه

  .المشبه ـــــــــ أداة التشبیه ـــــــــــــــــ المشبه به

  الِنْیَباْن ـــــــــــــــ الكاف      ـــــــــــــ الجواهر

یشبِّه الشاعر في هذا البیت مكة المكرمة بالمرأة الحسناء التي یبرز جمالها في     

ها رح قلب الشاعر لها أثناء زیارته لِضحكتها، فتبدو أسنانها مثل الجواهر المتأللئة، فینش

الشائع  االستعمالوهي صورة ذات  ین النیبان والجواهر،ویبدو أن التماثل المادي منطقي ب

في معجم الوجدانیین، لكثرة اقتران األسنان بالجواهر لداللة من خاللها على مدى بیاض 

ونصاعة أسنان المحبوبة، كما أّن هذه العالقة التشبیهیة تكشف عن الجمال والصفاء 

الوجداني الذي یصبوا له الشاعر، فیصورها بأوصاف منتقاة من البیئة الحسیة، ویبدو أّن 

یتمثل في إبراز داللة الّلون األبیض، الّدال  ،عقد صفة االشتراك بین الطرفین على اهتمامه

على الجمال والُطهر والعّفة والسریرة النقیة، كما توحي بتحقق الرجاء، أي أن كالهما ینتج 

ففي الوصل لذة وجدانیة ناتجة عن التواصل الحاصل بین "عنهما أثر وجداني إیجابي، 

ذه العالقة ینشدها الحبیب في حضرة الحبیبة لحظة الصفاء ، وه2"الحبیب والمحبوب

حیث یبدو التركیز على إظهار الّلون األبیض الصافي من قبل الشاعر ذا أهمیة "الوجداني، 

  .3"في التعبیر عن الوجدان الداخلي

فالصورة تبدو لنا بسیطة ولكّنها تؤدي دوًرا هاًما في التعبیر عن المقابل المادي      

حالة الشاعر الوجدانیة اإلیجابیة، والتي یّتم من خاللها تحقیق  یالءمعي، الّذي الموضو 

االستقرار والسعادة الروحیة، ونجد مثل هذه الصورة شائعة في وصف الجمال الجسدي 

والّتي "للمرأة، لكن شاعرنا كساها بمعاٍن صوفیة سامیة نبیلة ومقّدسة تلیق بالمقام الشریف 

فذلك ... تعلق بغرام جسّدي، هي في الواقع لغة ومفردات صوفیة باطنیةیوحي ظاهرها أّنها ت

 ألّنه في الواقع تحت تأثیر حالة الوجد الـّتي تحدث خالل االجتماع أو االّتصال الروحي

                                                           
 .90م، ص1985عبد العزیز عتیق، علم البیان، دار النهضة العربیة للطباعة والنشر، بیروت،  -1
، مطبعة دار النشر المغربیة، الدار البیضاء، )1960-1930(ربالعربي الحمداوي، شعریة القصیدة الوجدانیة في المغ -2

 .153م، ص1998
 .138ص المرجع نفسه، -3
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، كما أّن المتلقي یجد نفسه أمام 1"بالنبي علیه الصالة والسالم سواء في الیقظة أو في المنام

 ضحة العناصر، معالمها مستمّدة من ممارسات الحیاة الیومیةصورة تشبیهیة مألوفة وا

 .وموحیة بطریقة فنیة

هو مرسل ألّن "الذي  التشبیه المرسل المفّصلومن بین الصور التشبیهیة القائمة على    

األداة فیه ُذِكرت، ویقصد البالغیون بقولهم ُمْرَسال أّنه قیل بطریقة عفویة، أي أرسل بال 

تكلٍف فذكرت أداة التشبیه، وهو مفّصل ألّن وجه الّشبه ُذكر كما أّن جمیع أجزائه ذكرت 

الشعراء ، وهو تشبیه منتزٌع من الفضاء المعجمي المتداول والشائع بین 2"بالتفصیل

الوجدانیین، حیث شبه الشاعر بن حمادي الرسول صّلى اهللا علیه وسّلم بالبدر في قصیدة 

  :3"َأَمْن َشاْف اْلُمْخَتاْر ِفْي اْلْمَنامْ "

  .ْیِجْي ِسْیدي َكاْلَبْدْر َكاِسْي أْظَالْم         اْلْمَنَوْر َطاَهْر اْلَقْلْب َواْلْقِمْیْس 

  :كّل أركان التشبیه على شكل الترسیمة اآلتیة ذكر الشاعر في هذا البیت   

  .المشبه ـــــ أداة التشبیه ــــ المشبه به ــ وجه الشبه

  ـــ الكاف ــــ البدر ــــ َكاسي أظالم) الرسول(سیدي

وال شك أّن صفة االشتراك بین الطرفین صریحة ومنطقیة، وهو النور والضیاء وعلیه      

م هو نور هادي إلى الطریق المستقیم، كالبدر الذي یضيء فالرسول صلى اهللا علیه وسلّ 

الطریق في اللیل المظلم، ویهدي الضال في حلكة الظالم الدامس، ویبدو تركیز الشاعر على 

فالصورة بسیطة إن لم تكن " إظهار النور المحمدي ذا أهمیة في البوح العاطفي الداخلي، 

الموضوعي للحالة النفسیة التي یعیشها ساذجة ولكن أهمیتها تأتي من كونها المقابل 

  .4"الشاعر، أي أّن لحظة الصفاء الوجداني تتبدى من خاللها

  ولّما كان النور المحمدي قیمة مجردة ومعًنا روحًیا سامًیا، ال یتحقق إدراكه بإحدى الحواس

                                                           
سعید جاب الخیر، العالقة بین التصوف وشعراء الملحون في الجزائر، محمد بن مسایب نموذًجا، الملتقى الوطني األّول  -1

منشورات الرابطة الوطنیة لألدب الشعبي، بدعم -معطار دورة الشاعر أحمد بن- لتصوف في األدب الشعبي الجزائريحول ا

 .44م، ص2007دار أسامة للطباعة والنشر والتوزیع، الجزائر، 
 .49م، ص 2005محمد بوزواوي، الحدیث في البالغة والعروض، دار الحدیث للطباعة والنشر والتوزیع، الجزائر،  -2
 .19لعهد العثماني إلى غایة القرن العشرین، صمحمد مفالح، شعراء الملحون بمنطقة غلیزان، من ا -3
 .138، صریة القصیدة الوجدانیة في المغربالعربي الحمداوي، شع -4
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قّدمه الشاعر تقدیًما حسی�ا من خالل صورة البدر، الذي یعتمد على المشاهدة البصریة، ومن  

 اقترانهنا یمكن أن نقول أن هذه الصورة كادت أن تكون متداولة في معجم الوجدانیین، لكثرة 

على أّن الصورة التشبیهیة ال تقف في "النور والضیاء بالبدر، ولكّن الشاعر أبان من خاللها 

ولكّنها تقرن اإلنسان بالزمن، هذا ، القصیدة الوجدانیة عند هذا النوع من الصور البسیطة

، 1"الزمن المؤنس لتحقق بذلك نوًعا من التآلف بین اإلنسان وٕاطاره الزماني الذي نعیش فیه

ومن هنا ماثل الشاعر بین سیدي الخلق الهادي المصطفى صّلى اهللا علیه وسّلم ونور البدر 

يء الطریق للضال في اللیلة الظلماء، حیث ینتج عن كّل منهما راحة نفسیة الذي یض

  .إیحائیة تهز وجدان المتلقي

تعد االستعارة من أبرز األسالیب البالغیة المجازیة الّتي لجأ إلیها  :الصورة االستعاریة- ب

للتعبیر لرسم الصور الفنیة الموحیة والمعبرة عن عواطفهم وأحاسیسهم، و  شعبیینشعراء الال

كي تؤثر تلك الصور التخییلیة  ،وموقفهم من الواقع المعیش، بطریقة غیر مباشرة آرائهمعن 

  .في المتلقي، وتؤدي ما ال یؤدیه الكالم المباشر في صورته الواقعیة

أنسنة الجماد، ما ورد في قول بن مسایب  قامت علىومن بین الصورة االستعاریة الّتي    

  :2"َباْت ِعْنِديْ " في قصیدة 

  .اْلْشَمْع ِفْي اْلَحْسَكاْت ِیُذوْب         َدِمْعُتْه ِتطَّاِفحْ 

لقد استعار الشاعر في هذا البیت الصورة المادیة الحسیة من خالل رؤیته لذوبان      

من تباریح الشوق وآالمه على سبیل  الشمع، وأسقطها على حالته النفسیة وما یعانیه

ما حذف فیها المشبه به، أو المستعار منه، وُرمز له بشيء من " ، وهياالستعارة المكنیة

وهو المشبه الذي َتَمَثل في صورة إنسان، ثّم حذف ) الْشَمعْ (، فالمجاز هنا كلمة 3"لوازمه

  .القرینة الذي هو) الدمع(ورمز له بشيء من لوازمه ) اإلنسان(المشبه به

فالشمع شيء مادي محسوس في العالم الخارجي وهو ال یذرف الدموع، ولكن الشاعر      

بإحساسه المرهف وبفضل شاعریته استطاع أن یحقق في هذه الصورة التفاعل والتآلف بین 

                                                           
 .144صالعربي الحمداوي، شعریة القصیدة الوجدانیة في المغرب،   -1
 .86دیوان ابن مسایب، ص -2
 .176عبد العزیز عتیق، علم البیان، ص-3
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لذلك فإّن وظیفة الصورة قد تحققت في نقل المجرد عبر " العالمین الوجداني والخارجي، 

أي بین صورة ذوبان  1"ویره عبر نقل بعض خصائص المشبه به إلى المشبهالحّسي، وتص

الشمع وشعوره الداخلي بألم والحزن إلى درجة البكاء، والشك أّن صفة األنسنة تحققت في 

هذه الصورة، ألّن الشاعر یلح على تآلف العوالم المختلفة، وهكذا إذا كان العالم الداخلي 

انقباٍض، فال شك أّن العالم الخارجي یتوحد ویتفاعل بدوره معه لإلنسان في حالة انبساٍط أو 

وبهذه الشاكلة "وجدانًیا على األقل، إن لم یتحقق تفاعلهما ظاهرًیا على المستوى الخارجي، 

تتوحد العناصر المحسوسة بالعناصر المعنویة على أساس التخییل لتمنح  الصورة  بعًدا 

  .ي وتدعوه إلى مشاركة الشاعر أحزانه وآالمه، تأسر عین المتلق2"جمالًیا فریًدا

كان قلیل مقارنة باالستعارة المكنیة،  التصریحیة لالستعارة لشعبیینشعراء االأّما توظیف      

: ة، إذ یعرفها البالغیون بقولهمالتي أخذت حیزا واسًعا في تشكیل البنیة التصویریة االستعاری

ومن بین .3"ما استعیر فیها لفظ المشبه به للمشبهالمشبه به، أو فیها بلفظ  هي ما صّرح"

  :4"َجْف اْلْمَدادْ "، یقول بن خلوف في قصیدة االستعارةالنماذج الدالة على هذا النوع من 

  ِدْلِنْي ْعَلى اْلْطِرْیْق اْلُمْسَتِقْیْم اْلَجْیَدْة           ْبَها ِتْمْتَحى ِلْي ْجِمْیْع َاْوَزاِريْ 

اْلْطِرْیْق (وهي  ،أي كلمة استعملت في غیر معناها الحقیقي ،في هذا البیت مجاز لغوي      

لداللة على الصراط المستقیم، وهي لیست كسائر الطرق العادیة التي ) اْلُمْسَتِقْیْم اْلَجْیَدةْ 

ة في واالستقام والهدایةیسلكها اإلنسان في حیاته الیومیة، وٕاّنما القصد منها طریق الحق 

ذكر اهللا تعالى، وهو طریق یسلكه اإلنسان المؤمن لمالقاة رّبه یوم الحساب للفوز بنعیم الجنة 

فقد استعار الشاعر صورة  الطریق المستقیم الموجودة  ،التي وعد اهللا بها عباده الصالحین

كمادة في العالم الخارجي للداللة على الصراط من منظور روحاني لعالمه الداخلي، وذلك 

لعالقة مشابهة بینهما في االهتداء إلى السبیل السّوي، والقرینة المانعة من إرادة المعنى 

، والمالحظ أن هذه الصورة حسّیة، تحققت )ْبَها ِتْمْتَحى ِلْي ْجِمْیْع َاْوَزاِريْ (الحقیقي لفظیة وهي

                                                           
 .175القصیدة الوجدانیة في المغرب، صالعربي الحمداوي، شعریة  -1
 .16بوشتي ذكي ومحمد المسعودي، ص -2
 .176عبد العزیز عتیق، علم البیان، ص -3
 .171، صدیوان سیدي األخضر بن خلوف -4
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تشبع بتعالیم وشعوره الم ،فیها النقلة الوجدانیة من المعنوي إلى الماّدي بفضل خیال الشاعر

  .    اإلسالميالّدین 

یقوم على أداء المعنى بطریق غیر مباشر، " وهي أسلوب مجازي  :الصورة الكنائیة -ج

  .1"وعرضه في شكل صور موحیة بداللته مشیرة إلیه غیر مفصحة به

للتعبیر عن حالتهم  الشعبیین،تمتاز الصور الكنائیة بكثافة التوظیف في دواوین شعراء     

ومواقفهم الوجدانیة، وحسبنا أن نقف هنا عند بعض النماذج الشعریة التي عمادها الكنایة 

یقول سیدي األخضر بن خلوف في سبیل التمثیل ال على سبیل الحصر،  وأنواعها على

  :2"َاْحَسْن َما ُیَقاْل ِعْنِديْ "قصیدة 

  .ِیْشَرْق ُوَال َناْر ِتْسَنيْ َلْوَال َاْنْت َال ُنوْر َجنَّْة          

وهي أن یصرح بالصفة وبالنسبة وال یصرح " كنایة عن موصوفنجد في هذا البیت     

، وهي 3"بالموصوف المطلوب النسبة إلیه، ولكن یذكر مكانه صفة أو أوصاف تختص به

ح به والجحیم من أجل الموصوف الذي لم یصرّ  على أّن اهللا تعالى أوجد الجّنة كنایة تّدل

الشاعر، وهو نسبة إلى الرسول صّلى اهللا علیه وسّلم، ولكن ذكر مكانه وصف خاص به 

یعتقد "، فالنور المحمدي هو سبب هذا الوجود، إذ )َال ُنوْر َجنَّْة ِیْشَرْق وَُال َناْر ِتْسَنيْ (وهو

ى هذا المسلم السني أن اهللا تبارك وتعالى قبض قبضة من نوره وقال لها كنى محمًدا، بمقتض

ومن ناحیة أخرى وهي  ،االعتقاد أن كّل ما خلق اهللا یرجع إلى ذلك النور اإللهي المحمدي

 ، وهو4"لم تعرف العرب ال جّنة وال ناراهللا علیه وسلم  أقرب معنا لوال رسالة محمد صل

أصل الكائنات، أو المحور ) ص(في اعتبار الرسول" المعتقد ذاته الذي یؤمن به شعراؤنا

الكون، وأن الوجود ما كان یكن أن یخلق لوال وجوده، والنور المحمدي سبق علیه الذي یدور 

  .5"كّل المخلوقات وهي الفكرة التي یؤمن بها بعض المتصوفة الوجود وسبق

  لى نوع آخر من الكنایة،كما اعتمد الشعراء لتعبیر عن أحاسیسهم ومواقفهم الوجدانیة ع   
                                                           

 .366محمد عبد الحفیظ كنون الحسني، السمات األسطوریة في الشعر الجاهلي، ص -1
 .41دیوان سیدي األخضر بن خلوف، ص -2
 .31أبو منصور عبد المالك بن محمد بن اسماعیل الثعالبي، الكنایة والتعریض، ص -3
 .47دیوان سیدي األخضر بن خلوف، ص -4
 .387، ص1عبد اهللا ركیبي، الشعر الدیني الجزائري الحدیث، الشعر الدیني الصوفي، ج -5
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یصرح بالصفة  وهي الّتي یصرح بالموصوف بالنسبة إلیه وال "بالكنایة عن صفةتدعى 

هذا ولتوضیح هذا الكالم نورد . 1"المطلوب نسبتها وٕاثباتها، ولكن یذكر مكانها صفة تستلزمها

  :2"ِعْنِديْ َاْحَسْن َما ُیَقاْل "قول سیدي األخضر بن خلوف في قصیدة النموذج الشعري، ل

ْتْه ِبْقِضْیْب ِعْنِدْي       ُواْلَطْمُتْه َلْطَمْة ْشِدْیَدا   ُوَبخَّ

  .ِاْقَبْضْت اْلَشْیَطاْن ْبَیّدْي     ُوِاْعِطْیُتْه ِمْیِتْیْن َجْلَدا

، ولم یصرح  )الشیطان(نالحظ في هذا البیت أّن الشاعر صّرح بالموصوف وهو     

ندرك مرامیها بعد ترٍو وٕامعان النظر، وهي كنایة عن صفة بالصفة المراد إثباتها، ولكن 

شاعرنا، كما یتجلى جمال هذه الصورة   االصالح والتقوى، وهي من الصفات التي یتمّیز به

فالشاعر والمبدع عندما یغطیان "في المعنى الخفي نتیجة جموح الخیال وتجسیم الصور 

هذا المعنى المتواري وراء  اكتشافتلقي إلى المعنى الحقیقي بهذا الستار الشفاف، یدعوان الم

والتّدرج في رصفها تمهیًدا بلّذة الكشف عنه وتفكیك عناصره  المعنى المجازي، فیشعر

، وفي ظل المعنى الخفي أبدع الشاعر في نقل الصورة 3"للوصول إلى المعنى المقصود

نه وبین الشیطان، وقد إلى صورة ماّدیة تعكس ذروة الصراع  بی) الذنوب والمعاصي(المعنویة

حشد فیها مفردات وتراكیب غامضة تبدو غیر منطقیة، فكیف یمكنه توبیخ الشیطان 

بالقضیب وَلْطِمِه وَقْبِضه بیده وجلده؟ والحقیقة أّن الشاعر لم یقبض الشیطان مثل ما یقبض 

 نسان،أراد أن یعبر عن سلطانه عّما یوسوس به الشیطان إل" الشيء الماّدي الملموس، لكّنه

  .4"وهذه الصفة جدیرة بالوالي الصالح

  خالصة

 في استعمال شعراءال قدرةالتي تكشف عن  الشعبیة، كانت هذه بعض النماذج الشعریة   

البعیدة و  ،األبعاد الفنیة والوجدانیة الموحیةعن  رتعب من خالل الصور، التي مكونات الخیال

  . استمالة المتلقي وتأثیر فیهعن التكلف والتعقید، قصد 

                                                           
 .22ض، صالثعالبي، الكنایة والتعری إسماعیلأبو منصور عبد المالك بن محمد بن  -1
 .42دیوان سیدي األخضر بن خلوف، ص -2
المؤسسة الحدیثة للكتاب، طرابلس، لبنان، ، )البدیع والبیان والمعاني(محمد أحمد قاسم ومحي الّدین دیب، علوم البالغة -3

 .251ص م،2003، 1ط
 .47دیوان سیدي األخضر بن خلوف، ص -4


