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القــــــــدمي واحلــــــــديث علــــــــى تــــــــاريخ االســــــــتعارة يف الشــــــــعر العــــــــريب فــــــــإن املطلــــــــع علــــــــى  ،وبعــــــــد     
ــــــة ،الســــــواء م اجلمالي ــــــة واجتاهــــــا م الثقافي اســــــتعاروا  ،يلحــــــظ أن الشــــــعراء علــــــى اخــــــتالف مشــــــار

ـــــــاء الفضـــــــاء الشـــــــعريللفضـــــــاء صـــــــفات  فجعلـــــــوا الفضـــــــاء ميشـــــــي ويضـــــــحك ورمبـــــــا  ،إنســـــــانية لبن
 :من الطويل)( يقول البحرتي ويغضب ويسعد ويرتح، يتكلم

 ** من الحسن حتى كاد أن يتكلماضاحكاً *أتاك الربيع الطلق يختال 

ــــــاه البالغيــــــني القــــــدامىمبختلــــــف أنواعهــــــا وقــــــد لفتــــــت االســــــتعارة       يف احلــــــديث  أفاضــــــواف انتب
ـــــوا بـــــأنّ  ـــــاز واحلقيقـــــة، وظن ـــــة خاصـــــة باخلطـــــاب األديب، االســـــتعارة ظـــــا عـــــن ا قـــــد ربـــــط و هرة لغوي

أمــــــــا البالغيـــــــون العـــــــرب فــــــــإن  .)١(االســـــــتعارة بالشـــــــعر واخلطابــــــــة دون األقـــــــوال األخـــــــرى أرســـــــطو
ــــــــد)٢(غــــــــالبيتهم اتفقــــــــوا علــــــــى أن االســــــــتعارة جمــــــــاز مــــــــن  هــــــــاالقــــــــاهر اجلرجــــــــاين أخرج ، إال أن عب

ــــــــاز، يقــــــــول:  واعلــــــــم أن االســــــــتعارة ال تــــــــدخل يف قبيــــــــل التخييــــــــل، ألن املســــــــتعري ال يقصــــــــد "ا
، ومعـــــىن ذلـــــك أننــــــا إذا )٣("إثبـــــات معـــــىن اللفظــــــة املســـــتعارة، وإمنـــــا يعمــــــد إىل إثبـــــات شـــــبه هنــــــاك

قلنـــــا: زيـــــد أســـــد فـــــإن كلمـــــة (أســـــد) الـــــيت حتيـــــل يف معناهـــــا األصـــــلي إىل احليـــــوان املفـــــرتس وأحاهلـــــا 
 يتغـــــري معناهـــــا يف هـــــذه اجلملـــــة، إمنـــــا عمـــــد املـــــتكلم إىل إثبـــــات شـــــبه مل املـــــتكلم جمـــــازاً إىل (زيـــــد)

بـــــــني شـــــــجاعة (زيـــــــد) وشـــــــجاعة (األســـــــد)، وعليـــــــه فـــــــإن االســـــــتعارة تنعتـــــــق مـــــــن ربقـــــــة اخلطـــــــاب 
ــــه كــــل  بشــــكل عــــام،أعــــراف التواصــــل الثقــــايف وعلــــى األديب وتنفــــتح علــــى اخلطــــاب  وهــــذا مــــا أثبت

                                                        
 .م٢٠٠١، املغرب، أفريقيا الشرق، ١طاللغة واخلطاب، عمر أوكان، انظر  )(١

، تـــــــونس، ٢طالتفكـــــــري البالغـــــــي عنـــــــد العـــــــرب أسســـــــه وتطـــــــوره إىل القـــــــرن الســـــــادس (مشـــــــروع قـــــــراءة)، محـــــــادي صـــــــمود،  انظـــــــر(٢) 
 م.١٩٩٤منشورات كلية اآلداب والفنون والعلوم اإلنسانية مبنوبة، 

 هـ.١٤١٢، مصر، مطبعة املدين، ١طاجلرجاين، حتقيق حممود شاكر،  القاهر أسرار البالغة، عبد انظر )(٣
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مـــــا (اال ـــــا)مـــــن جـــــورج اليكـــــوف ومـــــارك جونســـــن يف كتا  فقـــــد أعـــــاد ،)١( ســـــتعارات الـــــيت حنيـــــا 
الفكريـــــــة والتواصـــــــلية، ونظـــــــرا إليهـــــــا مـــــــن الناحيـــــــة  االســـــــتعارةقيمـــــــة يف  الباحثـــــــان التفكـــــــريهـــــــذان 

هـــــي معمـــــار ذهـــــين ونشـــــاط إنســـــاين مبـــــا و لتفكـــــري والنظـــــر إىل عـــــامل األشـــــياء، يف ا أســـــلوباً بصـــــفتها 
، وذهبـــــا إىل أن لكـــــل مجيـــــع اللغـــــات متـــــداول يف اللغـــــة اليوميـــــة الـــــيت تـــــدور علـــــى ألســـــنة النـــــاس يف

لغــــة نظامـــــاً مـــــن االســـــتعارات املركزيـــــة الـــــيت متيــــز إدراكهـــــا للوجـــــود يف اســـــتلزامات اســـــتعارية متفرعـــــة 
عمـــــا تتســـــم بـــــه اخلطابـــــات االجتماعيـــــة والعلميـــــة والصـــــحفية والقانونيـــــة مـــــن  فضـــــالً ، عـــــن املركـــــز

ا القارئ بل يتفطن إليها بالتحلي  ل والتدبّر.استعارات نائمة ال يشعر 

نيـــــــــة والزمانيــــــــة يف اللغـــــــــة الطبيعيـــــــــة، وإذا أنعمنــــــــا النظـــــــــر يف صــــــــلة االســـــــــتعارة باألبعــــــــاد املكا     
ــــــــه وعناصــــــــره مكــــــــون مــــــــن مكونــــــــات املعجــــــــم يف مجيــــــــع  دعاءاســــــــتحلظنــــــــا أن  الفضــــــــاء ومتعلقات

إدراك اللغــــــــــــات للمكــــــــــــان  وختتلــــــــــــف خصائصــــــــــــه بــــــــــــاختالف ،اللغــــــــــــات يف اخلطــــــــــــاب اليــــــــــــومي
فهــــــــي مجيعهــــــــا مفــــــــردات ، والســــــــقف لطريــــــــق واألســــــــلوب والــــــــركن والزاويــــــــةكقولنــــــــا: ا والفضــــــــاء،

حســـــني ركـــــن مـــــن أركـــــان األدب  طـــــه" :. نقـــــول مـــــثالً تســـــتعار يف خمتلـــــف جمـــــاالت تقطيـــــع الواقـــــع

ويف اخلطـــــــــاب النقـــــــــدي  ".لایرتجـــــــــاوز يف املـــــــــدفوعات ســـــــــقف ألـــــــــف ال ميكـــــــــن أن نالعـــــــــريب"، "

رات ذات القيمــــــــــة االســــــــــتعارية  واالصــــــــــطالح الشــــــــــعري كالبيــــــــــت والصــــــــــدر والعجــــــــــز، ويف العبــــــــــا
ـــــــة سياســـــــية واجتماعيـــــــة - (حمطـــــــة إعالميـــــــةكاحملطـــــــة  واملعـــــــرب واملـــــــدخل واملخـــــــرج واجلســـــــر  ،)منزل
وغريهــــــا، وقــــــد ضــــــمَّن بعــــــض الشــــــعراء عبــــــارة (اســــــتعارة مكــــــان) يف عتبــــــات دواويــــــنهم والقنطــــــرة 

ــــــــا : وعناوينهــــــــا، كمجموعــــــــة (اســــــــتعارة مكــــــــان) للشــــــــاعر عــــــــادل حممــــــــود، وفيهــــــــا قصــــــــيدة عنوا

                                                        
تعريــــــب عفــــــاف موقــــــو، ، ، جــــــورج اليكــــــوف)نســــــاء ونــــــار وأشــــــياء خطــــــرية(، وينظــــــر كــــــذلك يف انظــــــر ثبــــــت املصــــــادر واملراجــــــع )(١

مــــــع  ــــــاين مــــــن القــــــرن العشــــــرين، منشــــــورات ا ــــــة يف النصــــــف الث ــــــى النظريــــــات اللســــــانية والداللي التونســــــي للعلــــــوم ضــــــمن إطــــــالالت عل
 .٣٣٧ص  ١م، ج٢٠١٢تونس  -واآلداب والفنون، بيت احلكمة 



٥ 
 

، وقــــــد اســــــتعمل الشــــــعراء القــــــدامى التشــــــخيص بالتشــــــبيه يف وصــــــف )١((األرض تــــــوزع الكســــــتناء)
 :من ذلك قول ابن زيدونو املكان، 

 ي مبتسم  ***  كما شققَت عن اللبات أطواقاوالروض عن مائه الفضّ 

ـــــد، ألن صـــــلة املـــــرأة احملبوبـــــة باملكـــــان كانـــــت منـــــذ أقـــــدم  ـــــة وهـــــي أســـــفل اجلي فجعـــــل الـــــروض كاللب
قــــــد اســــــتعار هلــــــا القــــــرآن الكــــــرمي خلصــــــبة، و بــــــاألرض االعصــــــور صــــــلة جمازيــــــة ورمزيــــــة، فهــــــي تشــــــبه 

واحلـــــرث فضـــــاء زراعـــــي ومكـــــان لإلخصـــــاب، ومنـــــه قولـــــه تعـــــاىل: (نســـــاؤكم حـــــرث صـــــورة احلـــــرث 
 .)٢(لكم...)

فضـــــــــلت اختيـــــــــار مصـــــــــطلح (األنســـــــــنة) بـــــــــدالً مـــــــــن (التشـــــــــخيص)، ألن التشـــــــــخيص وقـــــــــد      
مصـــــطلح (الفضـــــاء) ألنـــــه مبفهومـــــه البالغـــــي الـــــدقيق يشـــــمل اإلنســـــان وغـــــريه، كمـــــا أنـــــين اخـــــرتُت 

ـــــه يتســـــع ليضـــــم امتـــــدادات املكـــــان وحركـــــة  ـــــة، ولكون ـــــة والتخييلي يشـــــمل املكـــــان يف داللتـــــه املرجعي
 والضــــــــيقواالتســــــــاع  كاالرتفــــــــاع واالخنفــــــــاض كانيــــــــةدراك الشــــــــعري، فللفضــــــــاء أبعــــــــاد غــــــــري ماإل

وقـــــــد يضـــــــم عناصـــــــر تـــــــدل علـــــــى أنـــــــواع املكـــــــان، ، والطـــــــول والعـــــــرض والقصـــــــر والكـــــــرب والصـــــــغر
كـــــــان، هـــــــي امل، وهـــــــو لـــــــيس مكانـــــــاً بـــــــل الواحـــــــة فالنخـــــــل مـــــــثالً جـــــــزء مـــــــن الفضـــــــاء الصـــــــحراوي
وقـــــد ة، ت أمكنـــــة فقـــــط بـــــل هـــــي فضـــــاءات مائيـــــوكـــــذلك البحـــــرية والنهـــــر واجلـــــدول والربكـــــة ليســـــ

كتابـــــه (شــــعرية الفضـــــاء) ألنــــه يتحـــــدث عــــن فضـــــاء ميكــــن أن يتحـــــول إىل باشــــالر  غاســـــتون ى مسّــــ
املدرســــــة فضــــــاء، والبيــــــت ميكــــــن أن  داخــــــلمكــــــان أو العكــــــس، فاملدرســــــة مكــــــان لكــــــن احليــــــاة 

ــــــز الــــــذي تتفاعــــــل فيــــــه أفرادهــــــا. والبــــــاب أو اجلســــــر أو  يكــــــون مكانــــــاً لكنــــــه فضــــــاء األســــــرة واحلّي

                                                        
 م.٢٠٠٠لبنان، رياض الريس للكتب والنشر،  -، بريوت ١طاستعارة مكان، عادل حممود، انظر  )(١
 .)٢٢٣(سورة البقرة، اآلية  )(٢
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 يربط بني فضاءين أو رمبا مكانني.املعرب فضاء ألنه 

فضـــــاء يف يلحـــــظ توظيفـــــه لل وين الشـــــاعر الســـــعودي حممـــــد الثبيـــــيتن لـــــدواالقـــــارئ املـــــتمعّ  إنّ و      
فحســـــب، بــــل إنـــــه اســـــتعار  فضــــاء، ومل يكتــــِف الشـــــاعر بتوظيـــــف البشـــــكل الفــــت لالنتبـــــاهشــــعره 

مجـــــاداً لـــــيس لـــــه قيمـــــة،  دعـــــمل يفضـــــاء صـــــفات إنســـــانية تقـــــذف يف إدراك القـــــارئ بـــــأن ال لفضـــــاءل
ــــــوطن الــــــذي يعتــــــز بــــــه وبأصــــــالته  الــــــذي ينتمــــــي فضــــــاءبــــــل إن ال إليــــــه الشــــــاعر فــــــرد مــــــن أفــــــراد ال

يقـــــول  ،صـــــفات إنســـــانيةللفضـــــاء  وبتارخيـــــه العريـــــق، ونـــــرى ذلـــــك واضـــــحاً حينمـــــا يســـــتعري الشـــــاعر
 خماطباً ذاته:

 )١(على ساعديه الطحالبُ  شاخت

ــــــــومي (الرجــــــــل) مــــــــن اإلنســــــــان والكــــــــائن احليــــــــواين مطلقــــــــاً  فكمــــــــا اســــــــتعارت لغــــــــة اخلطــــــــاب الي
ا إىل الكرســــــي فقــــــالوا: (رجــــــل الكرســــــي)، فــــــإن الشــــــاعر املبــــــدع تصــــــّور يف إدراكــــــه بــــــأن  وأســــــند

ــــــب) وهــــــي  (املــــــاء إنســــــان)، إذ أســــــند (الشــــــيخوخة) وهــــــي مــــــن متعلقــــــات اإلنســــــان إىل (الطحال
إحـــــدى هـــــي عنصـــــر مـــــن عناصـــــر الفضـــــاء املـــــائي لوجـــــود شـــــبه بينهمـــــا، فكمـــــا أن (الشـــــيخوخة) 

مــــــع مالحظــــــة أن عالمــــــات تقــــــادم العمــــــر باإلنســــــان فكــــــذلك (الطحالــــــب) بالنســــــبة إىل املــــــاء، 
الشـــــاعر يرســــــل هـــــذه االســــــتعارات بنـــــاًء علــــــى ثقافـــــة املتلقــــــي، إذ ال بـــــد أن يشــــــرتك الشـــــاعر مــــــع 
املتلقــــــي يف إدراك صــــــورة الصـــــــحراء حــــــىت تـــــــنجح االســــــتعارة يف إيصــــــال معناهـــــــا، وهــــــذه العمليـــــــة 

 .دراسيتيف  االستعارة كما سأوضح ذلك يف دراسةالنظرية التفاعلية  لبّ التشاركية هي 

ومـــــــــــن أهـــــــــــم أســـــــــــباب اختيـــــــــــاري هلـــــــــــذا املوضـــــــــــوع هـــــــــــو أن إدراك الشـــــــــــاعر للموجـــــــــــودات      
                                                        

ــــــيت،، الــــــديوان (األعمــــــال الكاملــــــة)انظــــــر  (١) ــــــادي األديب باالشــــــرتاك مــــــع اململكــــــة العر  -، حائــــــل ١ط حممــــــد الثبي بيــــــة الســــــعودية، الن
 م.٢٠٠٩مؤسسة االنتشار العريب، 
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واألحاســــــيس واألفكــــــار مــــــن خــــــالل صــــــور الفضــــــاء املكــــــاين ومتعلقاتــــــه املســــــتعارة يكشــــــف عــــــن 
ي وميـــــيط اللثـــــام عـــــن العـــــامل االســـــتعاري الـــــذ، )١(األشـــــياء يف رؤيـــــة الشـــــاعرحقيقـــــة العالقـــــات بـــــني 

 .يستمد منه الشاعر صوره وأخيلته

 ة هيفـــــاء احلمـــــدانالباحثـــــ قبلـــــي ت، وقـــــد تناولـــــواســـــعحقـــــل حبثـــــي أنســـــنة الفضـــــاء موضـــــوع و      
عبــــــــداهللا  -أنســــــــنة الشــــــــوارع يف الشــــــــعر الســــــــعودي املعاصــــــــر ( عنــــــــوان:بدراســــــــة منــــــــه يف  جانبــــــــاً 

ءات اجلديــــــدة يف ومــــــن املعلــــــوم أن الشــــــارع مــــــن الفضــــــا. )٢()ســــــيميائيةمقاربــــــة  -الــــــومشي منوذجــــــاً 
ومل ، عيوالتواصـــــل االجتمـــــااءات احلريـــــة واالنفتـــــاح علـــــى اآلخـــــر ألنـــــه مـــــن فضـــــالشـــــعرية العامليـــــة، 
ــــه ى جســــر رابــــط بــــني الفضــــاءات املغلقــــةالقدميــــة ســــو يكــــن يف الثقافــــة  . ولــــذلك جــــاء االهتمــــام ب

ر، حيــــــث تلتقــــــي الــــــذوات املختلفــــــة وتتفاعــــــل وتتحــــــاو ية، مــــــن رمــــــوز احلداثــــــة الشــــــعر  بصــــــفته رمــــــزاً 
أمـــــــا مـــــــا خيـــــــص  .ينـــــــاء، واألمـــــــاكن الســـــــياحيةذكـــــــر منهـــــــا املطـــــــار واحملطـــــــة واحلديقـــــــة العامـــــــة واملوأ

ـــــــر  ـــــــيت فـــــــإنين مل أعث ـــــــايف خصـــــــوص دراســـــــة شـــــــعره الشـــــــاعر حممـــــــد الثبي ـــــــى دراســـــــتني تناولت  إال عل
ــــة مــــىن املــــالكي بعنــــوان: ،إبداعــــه دراســــة نقديــــة  - عنــــدما يحكــــي الثبيتــــي( األوىل دراســــة الباحث

، وهـــــــــي دراســـــــــة تعتـــــــــين بـــــــــاملالمح الســـــــــردية يف )٣(للســـــــــردية الشـــــــــعرية الســـــــــعودية يف الثمانينـــــــــات)
 الثبيتــــي يتلــــو أســــارير الــــبالدلباحــــث علــــي األمــــري، بعنــــوان: (لشــــعره، أمــــا الدراســــة الثانيــــة فهــــي 

، وهــــــــذه الدراســــــــة جتــــــــنح )٤(دراســــــــة أســــــــلوبية) -اإليقـــــــاع ومقاربــــــــات املعــــــــىن يف ترتيلــــــــة البــــــــدء  -
أمـــــــا الدراســـــــة  ،هـــــــذه يف دراســـــــيتوّخى لدراســـــــة الـــــــنص دراســـــــة أســـــــلوبية بعيـــــــداً عـــــــن املـــــــنهج املتـــــــ

                                                        
املغــــــرب، أفريقيــــــا الشــــــرق،  -، الــــــدار البيضــــــاء ٢طشــــــعرية الفضــــــاء الروائــــــي، جوزيــــــف إ. كيســــــنر، ترمجــــــة حلســــــن احلمامــــــة، انظــــــر  (١)

 م.٢٠٠٣
 ينظر يف ثبت املصادر واملراجع. (٢)
 السابق. )(٣
 السابق.) (٤
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األكادمييــــــــة الــــــــيت ُســــــــجلت يف جامعــــــــة امللــــــــك ســــــــعود للباحــــــــث هــــــــادي أمحــــــــد زائــــــــري بعنــــــــوان: 
الشـــــاعر حممـــــد الثبيـــــيت منوذجـــــاً)،  - تجـــــدد الـــــنص األدبـــــي فـــــي المملكـــــة العربيـــــة الســـــعودية(

اطلعــــــت علــــــى و  ،بعــــــد ين تواصــــــلت مــــــع اجلامعــــــة وأفــــــادوين بــــــأن الطالــــــب مل ينــــــاقش الرســــــالةفــــــإن
ناســــــبة تكــــــرمي يف نــــــادي الطــــــائف األديب مب الفيفــــــي ورقــــــة حبثيــــــة قــــــدمها األســــــتاذ الــــــدكتور عبــــــداهللا

ــــوان: (، الشــــاعر حممــــد الثبيــــيت ــــك الصــــوت الحــــداثي األصــــيلبعن ــــي ذل ــــة )١()الثبيت ، وهــــذه الورق
أيضــــــاً مقــــــال   يوجــــــدو إليقــــــاع وحتليــــــل بعــــــض القصــــــائد حتلــــــيالً وصــــــفياً، البحثيــــــة ركــــــزت علــــــى ا

ــــــــدكتور عــــــــايل ســــــــرحان القرشــــــــي بعنــــــــوان: ( الطاقــــــــة منشــــــــور يف جملــــــــة مكــــــــة الثقافيــــــــة للناقــــــــد ال
ــــي الشــــعرية ــــة محمــــد الثبيت ، ويف هــــذا املقــــال حلــــل الناقــــد بعضــــاً مــــن )٢()والتشــــكيل فــــي تجرب

ا مــــــــــن دون اإلشــــــــــارة إىل وعاملهــــــــــ نصــــــــــوص الثبيــــــــــيت حتــــــــــت عنــــــــــاوين اهتمــــــــــت بــــــــــذات الشــــــــــاعر
 االستعارة.

وقـــــد رأيـــــت أن املقاربـــــة التداوليـــــة اإلدراكيـــــة متّكـــــن الـــــدارس مـــــن أن ينظـــــر إىل هـــــذه التجربـــــة      
املدونــــة الشــــعرية  وبــــأدوات ختتلــــف عــــن تلــــك الــــيت عــــاجل مــــن خالهلــــا هــــذه ،الشــــعرية بعــــني أخــــرى
يف خمتلـــــــف اآلداب دراكيـــــــة ليـــــــة االاســـــــتطاعت املقاربـــــــة التداو قـــــــد ف ،فعـــــــالً و . مـــــــن ســـــــبقين إليهـــــــا

ق التفاعــــــل الــــــذي حيــــــدث بــــــني املــــــتكلم واملتلقــــــي، فالتداوليــــــة الــــــيت احتليــــــل االســــــتعارة وفــــــالعامليــــــة 
ـــــــة االســـــــتعارية مبـــــــا هـــــــي نشـــــــاط لغـــــــوي  )٣(ـــــــتم بدراســـــــة اســـــــتعمال اللغـــــــة تكشـــــــف عـــــــن العملي

اجلرجـــــاين  هرالقـــــا كمـــــا يقـــــول عبـــــد -تفـــــاعلي، ألن الشـــــاعر يرســـــل االســـــتعارة ليثبـــــت للمتلقـــــي 

                                                        
 السابق. (١)
 السابق. )(٢
، تــــــونس، املركــــــز ٢آنريبــــــول، ترمجــــــة جمموعــــــة مــــــن األســــــاتذة والبــــــاحثني، ط -القــــــاموس املوســــــوعي للتداوليــــــة، جــــــاك موشــــــلرانظــــــر ) (٣

 .م٢٠١٠ الوطين للرتمجة،
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، ذين اســــــتمدا منهــــــالــــــأو بــــــني العــــــاملني ال ،أن هنــــــاك شــــــبهاً بــــــني املســــــتعار منــــــه واملســــــتعار لــــــه -
دراك منهــــــا علــــــم الــــــنفس االدراكــــــي، واإل ،ةومــــــن املعلــــــوم أن التداوليــــــة انفتحــــــت علــــــى علــــــوم مجّــــــ

ـــــــة جتميـــــــع االنطباعـــــــات احلســـــــية وحتويلهـــــــا إىل صـــــــورة عقليـــــــة" هـــــــو: ـــــــك أن )١("عملي ، ومعـــــــىن ذل
ـــــذي تكشـــــفه التداوليـــــة ال يكفـــــي مـــــا مل يكـــــن  ـــــه ال ـــــه واملســـــتعار ل ـــــات الشـــــبه بـــــني املســـــتعار من إثب

ــــــاع حســــــي مســــــبق وصــــــورة عقل ــــــذهنللشــــــاعر واملتلقــــــي انطب ــــــة يف ال ــــــة خمزن ــــــذاكرة احلســــــية  ي ويف ال
 .عن املستعار له واملستعار منه، حىت تنجح االستعارة يف إيصال معناها

ـــــــةووفـــــــاق       ـــــــ املقارب ـــــــيت) الـــــــةاإلدراكيـــــــ ة(التداولي ، فقـــــــد حبثـــــــي ملعاجلـــــــة موضـــــــوع ا اســـــــتعنت 
 جعلت اخلطة على النحو اآليت:

 :وفيها، المقدمة
 أمهية املوضوع، وأسباب اختياره. •
 الدراسات السابقة. •
 منهج الدراسة. •
 خطة البحث. •
 أهداف املوضوع. •

 وفيه:، التمهيد 
 مكونات الفضاء املكاين يف ذهن اإلنسان. •
 االستعارة يف الدراسات القدمية واحلديثة. •

 ودالالتها الفصل األول: الفضاءات المؤنسنة

                                                        
صـــــدار الثالــــــث األردن، اإل -، دار الشـــــروق للتوزيـــــع والنشـــــر، عمـــــان ١طرافـــــع الزغلـــــول وعمـــــاد الزغلـــــول،  علـــــم الـــــنفس املعـــــريف، (١)

 م.٢٠٠٩
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 املبحث األول: الصحراء.
 املبحث الثاين: املدينة.

 الفصل الثاني: مالمح أنسنة الفضاء
 املبحث األول: الفضاء واملالمح اجلسدية.

 املبحث الثاين: الفضاء وأحوال النفس.

 نتائج الدراسة.، وفيها أبرز الخاتمة
 ثبت المصادر والمراجع

 فهرس المحتويات

ـــــدف       هـــــا املوضـــــوع، وهـــــي:  طرحيعـــــن األســـــئلة الـــــيت  إلجابـــــةهـــــذه بعـــــون اهللا إىل ادراســـــيت و
ر هــــــــل اهـــــــتم الشــــــــاعالشـــــــعري؟  وضـــــــوعمعاجلــــــــة املاإلدراكيـــــــة  ةالتداوليـــــــ كيـــــــف ميكـــــــن للمقاربــــــــة

الشــــــــعري أن تتضــــــــح معاملــــــــه مقارنــــــــة كيــــــــف ميكــــــــن للفضــــــــاء بالفضــــــــاء الــــــــذي اختــــــــاره اختيــــــــاراً؟  
ومـــــا  ،عليهـــــا الضـــــوءَ  ت الـــــيت ســـــلَّط الشـــــاعرُ وســـــائر الفنـــــون القصصـــــية؟ مـــــا هـــــي الفضـــــاءا بالروايـــــة

ـــــا ري مطـــــابق للفضـــــاء عوكيـــــف غـــــرس فيهـــــا رؤاه ووجهـــــات نظـــــره؟ هـــــل الفضـــــاء الشـــــ ،هـــــي دالال
ــــم ، غـــــريهمأكثــــر مــــن باألنســـــنة تمــــون هــــل الشـــــعراء الرومنســــيون يهالــــواقعي؟  حيــــاولون إرجـــــاع أل

هــــــل ؟ معــــــه  يعــــــيش اإلنســــــان متفــــــاعالً  املخلوقـــــات النباتيــــــة واحليوانيــــــة إىل فضــــــاء وجــــــودي واحـــــد
كيـــــف مــــا هــــي حجاجيــــة الصــــورة، و  ؟(البنيويــــة) للغــــة حددتــــهاالســــتعارة تــــدخل يف النظــــام الــــذي 

ـــــري االســـــتعارة الـــــذاكرة، وكيـــــف يُثبـــــت الشـــــاعر الشـــــبه بـــــني امل ـــــه واملســـــتعار لـــــهتُث ل ، وهـــــســـــتعار من
 .؟وملاذا ،كيف فعل ذلكأنسن الفضاء؟  

 معـــــامل الفضـــــاء الشـــــعري رســـــمالـــــيت اعرتضـــــتين أثنـــــاء إعـــــداد الدراســـــة يف  وتكمـــــن الصـــــعوبات     
اســــــتخراج يف ، و عــــــن األنــــــواع األخــــــرى اوفصــــــله ومتعلقاتــــــه وعناصــــــره النــــــوعحتديــــــد مــــــن حيــــــث 

ــــاز املرســــل، والكنايــــة)(التشــــبيه، مثــــل:  القريبــــة منهــــا(االســــتعارة) مــــن بــــني الفنــــون البالغيــــة  ، وا
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ـــــــيت متيـــــــزه مـــــــوكـــــــذلك يف كشـــــــف متعلقـــــــات اإلنســـــــان اجلســـــــدية والنفســـــــي ن ســـــــائر الكائنـــــــات ة ال
ا مــــــا أمكنــــــين ذلــــــك، وظلــــــت صــــــعوبات وجتاوزهــــــالصــــــعوبات  وقــــــد حاولــــــت تــــــذليل هــــــذهاحليــــــة، 

ـــــــا يفتعـــــــاىل ولكـــــــن أســـــــأل اهللا  ،عديـــــــدة دون احلـــــــلّ  مراحـــــــل أخـــــــرى مـــــــن  أن ميكنـــــــين مـــــــن جماوز
يف الشـــــــعر ويف الروايـــــــة ويف غريهـــــــا مـــــــن  أنســـــــنة الفضـــــــاءإن حتليـــــــل . العلمـــــــي املســـــــتقبليالبحـــــــث 

ها يتصـــــــــل بعلـــــــــم الـــــــــنفس : بعضـــــــــعمـــــــــل حيتـــــــــاج إىل تظـــــــــاهر علـــــــــوم خمتلفـــــــــةاألجنـــــــــاس األدبيـــــــــة 
، وهـــــو عمـــــل وبنظـــــرة اإلنســـــان إىل العـــــوامل احمليطـــــة بـــــهاإلدراكـــــي، واآلخـــــر ذو صـــــلة بالطبيعيـــــات، 

ــــــة واملقــــــدرة دات، العقــــــل للموجــــــو يعتمــــــد بشــــــكل أســــــاس علــــــى إدراك  ــــــى إجيــــــاد الشــــــبه الذهني عل
لـــــــذلك فــــــإن هــــــذا البحـــــــث  حــــــاول الشـــــــاعر إثباتــــــه باالســــــتعارة. بــــــني الفضــــــاء واإلنســـــــان الــــــذي

فـــــتح جمـــــاالت الدراســـــة بقـــــدر مـــــا يســـــعى إىل اإلجابـــــة عـــــن أســـــئلة خاصـــــة تتصـــــل بشـــــعر الثبيـــــيت ي
 اإلبــــداع ية الــــيت ال تــــربط الصــــلة بــــنيميكــــن أن تتجــــاوز املنــــاهج اإلنشــــائية واألســــلوبالشــــعرية الــــيت 

 وآليات التفكري البشري.

ـــــنوختامـــــاً      ـــــدكتور صـــــاحل ب ـــــذي  أشـــــكر األســـــتاذ ال وأعـــــانين علـــــى أرشـــــدين اهلـــــادي رمضـــــان ال
 .َمن مدَّ يل يد العون من األساتذة واألصدقاء كلَّ جتاوز بعض الصعوبات، كما أشكر  

 العاملني.ربِّ واحلمد هللا 
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 مكونات الفضاء المكاني في ذهن اإلنسان -١

يف كتابــــــه املقــــــوالت الــــــيت صــــــنفها  عــــــّد أرســــــطو املكــــــان مقولــــــة كــــــربى مــــــن املقــــــوالت العشــــــر     
)Categorias( ، الســـــــتخدامها  وحصـــــــرها لغويـــــــاً يف تصـــــــنيفه للموجـــــــودات ذلـــــــك ألنـــــــه حلـــــــظ

عنـــــــد اإلنســـــــان تصـــــــاغ باالســـــــتناد الـــــــتكلم التفكـــــــري و أن مجيـــــــع موضـــــــوعات يف املنطـــــــق واجلـــــــدل، 
وهـــــــو  جهـــــــة مـــــــن اجلهـــــــات،إىل ، و Topos)( موضـــــــع مـــــــن املواضـــــــعأي إىل  إىل إطـــــــار مكـــــــاين

يف فكـــــــر أرســـــــطو ومـــــــن جـــــــاء بعـــــــده مـــــــن الطبيعيـــــــة واللغـــــــة أو الطوبـــــــوس.  مـــــــا مســـــــاه بالطوبيقـــــــا
تصــــــّور مــــــدرك للشــــــيء، فــــــاملتكلم حينمــــــا يــــــتلفظ بكلمــــــة (شــــــجرة) مــــــثالً فإنــــــه ال للغــــــة فالســـــفة ا

يطلــــق صــــوتاً فارغــــاً مــــن املعــــىن مثــــل صــــوت املطرقــــة، إنــــه يطلــــق كمــــا يقــــول فردينانــــد دي سوســــري 
""Ferdinand de Saussure فهــــية) هلــــا بعــــد نفســــي (ســــيكولوجي)، (صــــورة مسعيــــ 

ــــــــاع املوجــــــــودات اخلارجيــــــــة يف ناجتــــــــة عــــــــن  ــــــــدراتنا احلســــــــية، وامللفــــــــوظ الذهنيــــــــة أعضــــــــائنا انطب وق
ــــــه الصــــــوت  ــــــرد، و(مــــــدلول) وهــــــو مــــــا يــــــدل علي ــــــألف مــــــن (دال) وهــــــو الصــــــوت ا (شــــــجرة) يت
ـــــيت تظهـــــر يف عقـــــل اإلنســـــان بنـــــاًء علـــــى التفاعـــــل  ـــــة) وهـــــي الصـــــورة الســـــمعية ال (شـــــجرة)، و(دالل

ـــــني (الـــــدال) و(املـــــدلول) ال) عـــــن الفكـــــر ، كمـــــا أنـــــه ال ميكـــــن فصـــــل الصـــــوت (الـــــد)١(احلاصـــــل ب
(املــــدلول)، ومهــــا يشــــبهان "ورقــــة مــــن النقــــود: فالوجــــه البــــاطن منهــــا هــــو الفكــــر، والوجــــه الظـــــاهر 

هـــــو الصـــــوت، وال ميكـــــن أن حنـــــدث قطعـــــاً يف الوجـــــه البـــــاطن مـــــن الورقـــــة دون أن نقطـــــع يف منهـــــا 
 .)٢(نفس الوقت الوجه الظاهر"

                                                        
، أفريقيـــــــا الشـــــــرق، املغـــــــرب، ١حماضـــــــرات يف علـــــــم اللســـــــان العـــــــام، فردينانـــــــد دي سوســـــــري، ترمجـــــــة عبـــــــد القـــــــادر قنيـــــــين، طانظـــــــر ) (١

 .١٠٤-١٠٣م، ص٢٠٠٨
 .١٦٧) السابق ص(٢
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ــــــيتهــــــو أحــــــد املــــــدركا )١("Espaceوالفضــــــاء "       معجــــــم فحتيــــــل إليهــــــا اللغــــــة،  ت احلســــــية ال
مــــــال واألفعــــــال الدالــــــة علــــــى احلركــــــة: ي تنجــــــز فيــــــه األعذحييــــــل علــــــى الفضــــــاء الــــــأفعــــــال احلركــــــة 

 - ضــــــاق - اتســــــع - ارتفــــــع - ســــــقط - دخــــــل - خــــــرج - جــــــرى - انطلــــــق - حــــــط -(طــــــار 
الطبيعـــــة تفـــــرض بالتأكيـــــد علـــــى النشـــــاطات البشـــــرية بعـــــض و نـــــزل....)،  - تســـــلق - مســـــا - وقـــــع

ــــــار وعلــــــى شــــــواطئ البحــــــر، ومنــــــط الزراعــــــة يــــــرتبط  اإللزامــــــات: فــــــاملوانئ تنغــــــرس علــــــى طــــــول األ
إن طبيعــــة  .)٢( باملنــــاخ وبــــاألرض، والصــــناعة تنطلــــق غالبــــاً مــــن املنــــاطق الــــيت توجــــد فيهــــا املنــــاجم

م واحـــــد وثقافتــــه وطريقـــــة تفكــــريه، فـــــإذا كــــان للبحـــــر اســــ ومعامجـــــهالفضــــاء تــــؤثر يف لغـــــة اإلنســــان 
وهــــو ينــــتج  ،فــــإن لــــه أمســــاء كثــــرية لــــدى ســــكان املــــدن الســــاحلية لصــــحراء،يف جمتمــــع يعــــيش يف ا

مـــــــن املعــــــاجم ومـــــــن الصــــــيغ الفعليــــــة واالمسيـــــــة الدالــــــة علـــــــى  يف املنــــــاطق الــــــيت يوجـــــــد فيــــــه أمناطــــــاً 
 )..نوء.. - جزر - مد - مضيق -ته وفضاءاته: (أرخبيلاامتداد

إّن الشــــــاعر أو األديــــــب بشــــــكل عــــــام حينمــــــا حييــــــل يف الــــــنص إىل فضــــــاء مــــــا، فإنــــــه يعتمــــــد      
علــــــى "النمــــــوذج العقلــــــي" للمعــــــىن، وهــــــو تصــــــور داخلــــــي حلالــــــة األشــــــياء يف العــــــامل اخلــــــارجي، إذ 

ـــــارات والتحقـــــق مـــــن الفرضـــــيات.  ـــــاء الواقـــــع وفهـــــم اخلي ـــــه بن إّن و حيـــــاول العقـــــل البشـــــري مـــــن خالل
ـــــة للعـــــامل علـــــى الكائنـــــات البشـــــرية وكـــــذلك  ـــــين النمـــــاذج الداخلي ـــــة الذكيـــــة تب ـــــع الكائنـــــات احلّي مجي

)، ويــــــــتمخض عــــــــن اللمــــــــس...قاعــــــــدة مــــــــن اإلدراكــــــــات احلســــــــية (النظــــــــر، الســــــــمع، الــــــــذوق، 

                                                        
ادات املكـــــــان مصـــــــطلح (الفضـــــــاء) ألنـــــــه يشـــــــمل املكـــــــان يف داللتـــــــه املرجعيـــــــة والتخييليـــــــة، ولكونـــــــه يتســـــــع ليضـــــــم امتـــــــد) اخـــــــرتُت (١

وقــــــد يضــــــم عناصــــــر تــــــدل علــــــى واالتســــــاع والضــــــيق،  دراك الشــــــعري، فللفضــــــاء أبعــــــاد غــــــري مكانيــــــة كاالرتفــــــاع واالخنفــــــاضوحركــــــة اإل
، وهــــو لــــيس مكانــــاً بــــل الواحــــة مكــــان، وكــــذلك البحــــرية والنهــــر واجلــــدول أنــــواع املكــــان، فالنخــــل مــــثالً جــــزء مــــن الفضــــاء الصــــحراوي

 ي فضاءات مائية.والربكة ليست أمكنة فقط بل ه
ـــــــورة، طانظـــــــر ) (٢ ـــــــه وآخـــــــرون، ترمجـــــــة جـــــــورج كت ـــــــوم اإلنســـــــانية، جـــــــان فرنســـــــوا دورتي ، املؤسســـــــة اجلامعـــــــة للدراســـــــات ٢معجـــــــم العل

 .١٠٠٩م، ص٢٠١١والنشر والتوزيع، لبنان، 
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ــــــي ــــــة اســــــتدالالت تقــــــود اإلنســــــان إىل أفعــــــال جديــــــدة يف وســــــطه الطبيعــــــي والبيئ   ،النمــــــاذج العقلي
 كما هو موضح يف النموذج اآليت:

 )١(أفعال جديدة        استدالالت          مناذج عقلية         إدراكات حسية 

 ال ميكــــــــن إحصــــــــاءها،و إلنســــــــان يف حياتــــــــه كثــــــــرية ومتناميــــــــة، يت يراهــــــــا اوإن الفضــــــــاءات الــــــــ     
، وهــــو بــــدوره نوعــــان خــــاص يوفضــــاء اجتمــــاع ،فضــــاء طبيعــــي وهــــو مــــا ذكرتــــه :والفضــــاء نوعــــان

كـــــــر املدرســـــــة والســـــــوق ومـــــــن العـــــــام أذ ، ومـــــــن اخلـــــــاص أذكـــــــر: البيـــــــت والغرفـــــــة واملكتـــــــب، وعـــــــام
فحســــــب  األدب لــــــيس فضــــــاًء يُــــــرى بــــــالعينني الفضــــــاء يفو  .والشــــــارع قــــــة العامــــــةواملســــــجد واحلدي

ـــــــه  ـــــــل و فضـــــــاء بـــــــل إن ـــــــالقيممتخي ـــــــل ب ـــــــي متثيمتحـــــــرك و ، وهـــــــو فضـــــــاء )٢(حمّم ـــــــي، ختييل ـــــــوال أن ل ول
ح فضـــــاًء منســـــياً ال يبـــــايل بـــــه أحـــــد، (ِســـــقط اللِّـــــوى) ألصـــــبســـــكنت حمبوبـــــة امـــــرئ القـــــيس فضـــــاء 

ايـــــة احليـــــاة والرحيـــــل، والطلـــــل يف احليـــــاة اجلاهل ولكنــــــه ينبعـــــث يف الشـــــعر فيصــــــبح يـــــة دال علــــــى 
فضــــــــاًء ينجــــــــب األدب لــــــــذا فــــــــإن  .أو الرحيــــــــل الــــــــداخلي يف القصــــــــيدعلــــــــى بدايــــــــة الشــــــــعر  داالً 

ـــــاً عامـــــاً مرتبطـــــاً بظـــــروف وجـــــوده وإنتاجـــــه ، كمـــــا أن الفضـــــاء يف األدب يســـــاعد علـــــى )٣(اجتماعي
فهــــــــم الــــــــنص، فحينمــــــــا يصــــــــف األديــــــــب منــــــــزالً أو شــــــــقة ال يعــــــــين ذلــــــــك قيامــــــــه بعمليــــــــة جــــــــرد 

فيـــــه  يـــــالألمكنـــــة، بـــــل يعـــــين حتســـــيس القـــــارئ خباصـــــية اإلنســـــان الـــــذي شـــــّكل الفضـــــاء الـــــذي حي

                                                        
، دار الفــــارايب، لبنــــان، ١علــــم الــــنفس الثقــــايف (هــــل النمــــو املعــــريف متعلّــــق بالثقافــــة؟)، برتــــران تــــروادك، ترمجــــة علــــي مــــوال، طانظــــر ) (١

 .٢٨٠م، ص٢٠٠٩
، أفريقيـــــا الشـــــرق، ١التعبـــــري عـــــن الفضـــــاء، ميشـــــيل راميـــــون، ضـــــمن سلســـــلة (الفضـــــاء الروائـــــي)، ترمجـــــة عبـــــدالرحيم زحـــــل، طانظـــــر ) (٢

 .٥٧م، ص٢٠٠٢املغرب، 
دراســـــــات والنشـــــــر ، املؤسســـــــة اجلامعيـــــــة لل١معجـــــــم املصـــــــطلحات األدبيـــــــة، بـــــــول آرون وآخـــــــرون، ترمجـــــــة حممـــــــد محـــــــود، طانظـــــــر ) (٣

 .  ٨٠٣م، ص٢٠١٢والتوزيع، لبنان، 



١٦ 
 

 وبرؤيته للمكان.، )١(على صورته

ـــــارن غاســـــتون باشـــــالر       ـــــوقـــــد ق ـــــزل بـــــني فضـــــاء العـــــش ال ـــــور وفضـــــاء املن ذي تســـــكن فيـــــه الطي
اً يف التفكـــــري اهلندســـــي بـــــني اإل نســـــان واحليـــــوان، هـــــذا الـــــذي يســـــكن فيـــــه اإلنســـــان، فوجـــــد تشـــــا

ـــــــري التشـــــــابه دعـــــــا   ـــــــا أعشـــــــاش اً كث ، خصوصـــــــاً الشـــــــعراء )٢(مـــــــن الشـــــــعراء إىل وصـــــــف منـــــــازهلم بأ
ا، وغــــــدت أوصــــــافهم يف معظــــــم ا ألحيــــــان مشــــــبعة  الرومنســــــيني الــــــذين اهتمــــــوا بالطبيعــــــة وفضــــــاءا

لقـــــد اســـــتطاعت االســـــتعارة حتقيـــــق الغايـــــة الرومنســـــية الـــــيت متـــــزج  .)٣(كليـــــاً بشـــــبكة اســـــتعارية قويـــــة
اإلنســـــــان بالطبيعـــــــة مـــــــن خـــــــالل التشـــــــابه بينهمـــــــا علـــــــى حنـــــــو مـــــــا ســـــــنجد عنـــــــد الشـــــــاعر حممـــــــد 

وهــــــــو  املكــــــــان،إن الفضــــــــاء صــــــــورة ماديــــــــة روحيــــــــة وعقليــــــــة النتظــــــــام املوجــــــــودات يف . )٤(الثبيــــــــيت
وهــــــو اإلطــــــار الــــــذي ، اإلنســــــان مكونــــــات املكــــــان احليــــــة املتحركــــــةقتضــــــاه مبم نظِّ نشــــــاط ذهــــــين يُــــــ

 عنها يف خمتلف األفكار واملشاعر. ينزل فيه املتكلم املوجودات اليت يريد التعبري

  

                                                        
 .٤٦التعبري عن الفضاء انظر ) (١
ـــــب هلســـــا، طانظـــــر ) (٢ ـــــات املكـــــان، غاســـــتون باشـــــالر، ترمجـــــة غال ـــــع، لبنـــــان، ٦مجالي ـــــة للدراســـــات والنشـــــر والتوزي ، املؤسســـــة اجلامعي

 .  ١٠١م، ص٢٠٠٦
 .٥٦التعبري عن الفضاء صانظر ) (٣
حممـــــد الثبيـــــيت بـــــدأ بدايـــــة (كالســـــيكية)، إال أنـــــه حتـــــول بعـــــد ذلـــــك إىل شـــــاعر رومنســـــي حـــــداثي، فــــــأول ) علـــــى رغـــــم أن الشـــــاعر (٤

قصـــــائده الـــــيت كتبهـــــا بعـــــد معارضـــــته لقصـــــيدة شـــــوقي هـــــي قصـــــيدة (التحـــــرر قلـــــيالً مـــــن أغـــــالل اخلليـــــل)، ويتضـــــح فيهـــــا التمـــــرد علـــــى 
، كمـــــا بـــــثَّ يف شـــــعره أفكـــــاره ورؤاه الرومنســـــية علـــــى حنـــــو مـــــا األوزان الشـــــعرية املعروفـــــة والكتابـــــة علـــــى الشـــــعر احلـــــداثي (شـــــعر التفعيلـــــة)

 سأوضحه يف ثنايا هذه الدراسة مبشيئة اهللا.
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 والحديثة االستعارة في الدراسات القديمة -٢

 :االستعارة في الدراسات القديمة ١-٢

ـــــاز)،       مـــــن أبـــــرز القضـــــايا البالغيـــــة الـــــيت شـــــغلت النقـــــاد قـــــدمياً يف اخلطـــــاب األديب قضـــــية (ا
ــــــازي بأنــــــه: "إعطــــــاء اســــــم يــــــدل علــــــى  ففــــــي الثقافــــــة اليونانيــــــة القدميــــــة عــــــّرف أرســــــطو االســــــم ا

ومــــــن ذلــــــك أنــــــه جيــــــوز للمبــــــدع أن يســــــمي اإلنســــــان (أســــــداً) وهــــــو  ،)١(شــــــيء إىل شــــــيء آخــــــر"
ازيـــــة الـــــيت تقـــــع يف احليـــــوان املفـــــرتس،  لوجـــــود شـــــبه بينهمـــــا: مـــــثالً (الشـــــجاعة)، وهـــــذه العمليـــــة ا

ـــــــــة دون األقـــــــــوال  اخلطـــــــــاب األديب هـــــــــي (االســـــــــتعارة)، وقـــــــــد خصـــــــــها أرســـــــــطو بالشـــــــــعر واخلطاب
 .)٢(األخرى

ــــــاز يف تنــــــاولوا بالــــــدرس البالغيــــــني العــــــرب حينمــــــا ه وقــــــد لفتــــــت (االســــــتعارة) انتبــــــا      قضــــــية ا
) أفضـــــــــل أنـــــــــواع ٤٦٣الشـــــــــعر، فقـــــــــد جعلهـــــــــا ابـــــــــن رشـــــــــيق القـــــــــريواين (ت.القـــــــــرآن الكـــــــــرمي ويف 

ـــــــاز ـــــــذي عّرفـــــــوا االســـــــتعارة ووضـــــــعواً حـــــــدّ )٣(ا اً هلـــــــا أبـــــــو هـــــــالل ، ومـــــــن البالغيـــــــني املتقـــــــدمني ال
) يف كتابـــــــه (الصـــــــناعتني)، فقـــــــد خصـــــــص هلـــــــا فصـــــــالً مـــــــن فصـــــــول كتابـــــــه ٣٥٩العســـــــكري (ت.

ـــــاز)، يقـــــول: "االســـــتعارة: ن ـــــارة عـــــن موضـــــع اســـــتعماهلا يف أصـــــل بعنـــــوان (االســـــتعارة وا قـــــل العب
ة عـــــن موضـــــع ، مث راح يســـــوق األغـــــراض الـــــيت مـــــن أجلهـــــا تُنقـــــل العبـــــار )٤(اللغـــــة إىل غـــــريه لغـــــرض"

                                                        
 .٢٢٣هـ، ص١٤٣٥، مصر، دار هال للنشر والتوزيع، ١) فن الشعر، أرسطو، ترمجة إبراهيم محادة، ط(١

 .١٢٣صاللغة واخلطاب انظر  (٢)
ـــــه ونقـــــده،انظـــــر  (٣) ـــــد، ط العمـــــدة يف صـــــناعة الشـــــعر وآداب ـــــدين عبـــــد احلمي ـــــي ال ، ســـــوريا، ٥ابـــــن رشـــــيق القـــــريواين، حتقيـــــق حممـــــد حمي

 .٢٦٨ه، ص١٤٠١دار اجليل، 
 -، صــــــيدا ١الصــــــناعتني (الكتابــــــة والشــــــعر)، أبــــــو هــــــالل العســــــكري، حتقيــــــق علــــــي البجــــــاوي وحممــــــد أبــــــو الفضــــــل إبــــــراهيم، ط(٤) 

 .٢٦٨ه، ص١٤٠٦بريوت، املكتبة العصرية، 
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أن أرســـــــطو والعســـــــكري وكــــــذلك غالبيـــــــة البالغيـــــــني يتفقـــــــون علـــــــى أن اســــــتعماهلا، ونلحـــــــظ هنـــــــا 
شـــــبه بـــــني املســـــتعار لـــــه االســـــتعارة جمـــــاز وهـــــي عنـــــدهم نقـــــل أو اســـــتبدال ملعـــــاين األلفـــــاظ لوجـــــود 

 واملستعار منه.

ز بـــــــه مـــــــن بقيـــــــة يف االســـــــتعارة متيّـــــــ طريـــــــف ) رأي آخـــــــر٤٧١ولعبـــــــد القـــــــاهر اجلرجـــــــاين (ت.     
البالغيـــــني العـــــرب، فقـــــد وّســـــع هـــــذا العـــــامل تفكـــــريه يف االســـــتعارة حينمـــــا حتـــــدث عنهـــــا يف كتابيـــــه 

لعلـــــم البيـــــان ويتفـــــرع عنهـــــا (دالئــــل اإلعجـــــاز) و(أســـــرار البالغـــــة)، إذ يـــــرى بـــــأن األصــــول الكبـــــرية 
الــــــذين البالغيــــــون وعلــــــى غــــــري مــــــا يــــــراه ، )١(حماســــــن الكــــــالم هــــــي: التشــــــبيه والتمثيــــــل واالســــــتعارة

فــــإن عبــــد القــــاهر يــــرى بــــأن االســــتعارة ليســــت نقــــالً ملعــــىن اللفظــــة لغــــري مــــا وضــــعت لــــه يف ســــبقوه 
 االســــم للشــــيء أصــــل اللغــــة، يقــــول: "تبــــّني مــــن غــــري وجــــٍه أن (االســــتعارة) إمنــــا هــــي ادعــــاء معــــىن

، ومعـــــىن ذلـــــك أنـــــك إذا أســـــندت اســـــم (األســـــد) وهـــــو احليـــــوان )٢(ال نقـــــل االســـــم عـــــن الشـــــيء"
املفـــــرتس إىل (زيـــــد) لوجـــــود شـــــبه بينهمـــــا، فأنـــــت مل تنقـــــل اســـــم األســـــد إىل زيـــــد إمنـــــا ادعيـــــت لـــــه 
ـــــه عقـــــول  ـــــد القـــــاهر كأمنـــــا هنـــــا تفطـــــن إىل شـــــيء غابـــــت عن األســـــدية ادعـــــاًء. ونلحـــــظ إذن أن عب

، وهــــو أن معــــىن االســــتعارة معــــىن عقلــــي غــــري موجــــود يف األلفــــاظ إمنــــا تدركــــه األذهــــان، البالغيــــني
يقــــــول: "إن االســـــــتعارة كالكنايـــــــة يف أنـــــــك تعـــــــرف املعـــــــىن فيهـــــــا مـــــــن طريـــــــق املعقـــــــول دون طريـــــــق 

 .)٣(اللفظ"

فقــــــد تعــــــرض عبــــــد القــــــاهر   وأشــــــكاهلاوتنــــــوع أمناطهــــــا  وجلريــــــان االســــــتعارة يف القــــــرآن الكــــــرمي     
ـــــل) فيهـــــا يقـــــول: "كـــــذلك إىل  ـــــل، مســـــألة (التخيي ـــــدخل يف قبيـــــل التخيي واعلـــــم أن االســـــتعارة ال ت

                                                        
 .٢٧ص أسرار البالغةانظر ) (١
 .٤٣٧ه، ص١٤١٠، مصر، مطبعة املدين، ٢) دالئل اإلعجاز، عبد القاهر اجلرجاين، حتقيق حممود شاكر، ط(٢
 .٤٤٠) السابق ص(٣
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ــــاك ، فــــال ألن املســــتعري ال يقصــــد إثبــــات معــــىن اللفظــــة املســــتعارة، وإمنــــا يعمــــد إىل إثبــــات شــــبه هن
يكـــــون َخمــــــربه علـــــى خــــــالف خــــــربه. وكيـــــف يعــــــرض الشــــــك يف أْن ال مـــــدخل لالســــــتعارة يف هــــــذا 

التنزيــــــل علــــــى مــــــا ال خيفــــــى، كقولــــــه عــــــز وجــــــل: (واشــــــتعل الــــــرأس شــــــيباً) الفــــــن، وهــــــي كثــــــرية يف 
ــــــات االشــــــتعال ظــــــاهراً، إمنــــــا املــــــراد إثبــــــات ٤[مــــــرمي: ]، مث ال شــــــبهَة يف أن لــــــيس املعــــــىن علــــــى إثب
ــــــذا التحليــــــل يكــــــون عبــــــد القــــــاهر قــــــد حســــــم اخلــــــالف القــــــائم بــــــني العلمــــــاء حــــــول )١(شــــــبه" . و

ـــــاز يف القـــــرآن الكـــــرمي، فاالســـــتع ارة إذاً ليســـــت ختيـــــيالً إمنـــــا هـــــي إثبـــــات شـــــبه، فقـــــول اهللا وقـــــوع ا
عــــــز وجــــــل: (واشــــــتعل الــــــرأس شــــــيباً)، لــــــيس املقصــــــود وقــــــوع االشــــــتعال يف الــــــرأس، إمنــــــا إثبــــــات 

 الشبه بني (الشيب) و(االشتعال) ملا هلما من سرعة االنتشار.

ية خاصــــــــية إن العمليــــــــة العقليــــــــة الــــــــيت يعتمــــــــد عليهــــــــا الــــــــذهن يف حتليــــــــل الصــــــــورة االســــــــتعار      
، كمـــــــا أن االســـــــتعارة تتعـــــــدى احلـــــــدود الضـــــــيقة )٢(يشـــــــرتك فيهـــــــا مجيـــــــع البشـــــــر يف كـــــــل اللغـــــــات

لأللفــــــاظ ومعانيهــــــا، وتنفــــــتح علــــــى العمليــــــة اإلدراكيــــــة للــــــذهن الــــــيت يقــــــيم مــــــن خالهلــــــا اإلنســــــان 
املقارنــــــة بـــــــني املســــــتعار لـــــــه واملســــــتعار منـــــــه إلثبــــــات الشـــــــبه بينهمــــــا، يقـــــــول عبــــــد القـــــــاهر: "أمـــــــا 

رة) فهــــــي ضــــــرب مــــــن التشــــــبيه، ومنــــــط مــــــن التمثيــــــل، والتشــــــبيه قيــــــاس، والقيــــــاس جيــــــري (االســــــتعا
 .)٣(فيما تعيه القلوب وتدركه العقول، وتستفىت فيه األفهام واألذهان ال األمساع واآلذان"

                                                        
 .٢٧٤-٢٧٣) أسرار البالغة ص(١

 .٣٤السابق صانظر  (٢)
 .٢٠) السابق ص(٣
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 االستعارة في الدراسات الحديثة ٢-٢

 طـــــــــور الـــــــــدرسلت كـــــــــان، و االســـــــــتعارةبتنّوعـــــــــت مشـــــــــارب الدراســـــــــني احملـــــــــدثني يف االهتمـــــــــام      
مبحـــــــث االســـــــتعارة بعيـــــــد املـــــــدى يف تطـــــــوير  ، ولعلـــــــم الـــــــنفس اإلدراكـــــــي أثـــــــرالبالغـــــــي التـــــــداويل

ــــــاز فوســــــعوا داللتهــــــا وجماهلــــــا ــــــة  وســــــائراملرســــــل والعقلــــــي ، وأدرجــــــوا فيهــــــا الكنايــــــة وا أمنــــــاط أبني
ـــــــاورة ة وا ـــــــدم ريتشـــــــاردز " وقـــــــد .املشـــــــا " مفهومـــــــاً جديـــــــداً يف كتابـــــــه (فلســـــــفة Richardsق

البالغـــــة)، فبعــــــد أن نقـــــل نصــــــاً مـــــن كتــــــاب أرســـــطو (فــــــن الشـــــعر) الــــــذي قـــــال فيــــــه: "إن أعظــــــم 
ـــــــدة يعـــــــين  ـــــــى صـــــــياغة االســـــــتعارة"، وقـــــــال: "إن صـــــــياغة اســـــــتعارات جدي شـــــــيء هـــــــو القـــــــدرة عل
ات"، نقـــــض ريتشـــــاردز رأي أرســـــطو هـــــذا املتضـــــمن حصـــــر االســـــتعارة  القـــــدرة علـــــى رؤيـــــة التشـــــا

ات، ولوالهـــــا ملـــــا  يف اخلطـــــاب األديب، إذ يـــــرى "بأننـــــا نعـــــيش ونـــــتكلم مـــــن خـــــالل رؤيتنـــــا للمتشـــــا
 .)١(قّيض لنا أن نبقى"

التداوليـــــة) (و ،دخلـــــت االســـــتعارة يف الدراســـــات احلديثـــــة مـــــن بوابـــــة علـــــم الـــــنفس اإلدراكـــــيو      
ـــــــتم بالنظـــــــام الـــــــداخلي الضـــــــّيق للغـــــــة كمـــــــا فعلـــــــت اللســـــــانيات البنيويـــــــ ة، بـــــــل اهتمـــــــت الـــــــيت مل 

ــــــــــار املتخــــــــــاطبني فيهــــــــــا يف النشــــــــــاط االســــــــــتعارة ألن معــــــــــىن ، )٢(بدراســــــــــة اســــــــــتعمال اللغــــــــــة وبآث
لــــيس حرفيــــاً إمنــــا يُفهــــم مــــن خــــالل عمليــــة التخاطــــب الــــيت حتــــدث بــــني املــــتكلم  التواصــــلي اليــــومي

واملســـــتمع يف ثقافـــــة مـــــا، فحينمـــــا يقـــــول املـــــتكلم للمســـــتمع: أيـــــن فـــــم البئـــــر؟ فـــــإن املســـــتمع لديـــــه 
اإلنســــان، عــــن فــــم  اً لديــــه تصــــور أن كمــــا ق خمــــزن يف ذاكرتــــه عــــن فتحــــة البئــــر،  تصــــور حســــي مســــب

وعنــــــدما . وهــــــو تشــــــبيه الفتحــــــات بــــــاألفواهثقــــــايف الغــــــوي للاعــــــرف الداللــــــة علــــــى  اً لديــــــه ثالثــــــأن و 

                                                        
املغـــــرب، أفريقيـــــا  -، الـــــدار البيضـــــاء ١طونغريتشـــــاردز، ترمجـــــة ســـــعيد الغـــــامني وناصـــــر حـــــالوي،  أرمســـــرت آيفـــــور فلســـــفة البالغـــــة،) (١

 .٩١، صم٢٠٠٢الشرق، 
 .٢١القاموس املوسوعي للتداولية صانظر  (٢)
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غــــري مــــا هــــو لــــه (البئــــر)، فــــإن ذهــــن املســــتمع يقــــوم بعمليــــة عقليــــة ســــريعة إىل أســــند املــــتكلم الفــــم 
 .ني (الفم) و(الفتحة) الكتشاف الشبه بينهمايقارن فيها ب

ـــــيت       ات مـــــن الـــــذاكرة ال وعنـــــدما نســـــتعمل االســـــتعارة يف اللغـــــة التخاطبيـــــة فإننـــــا ُخنـــــرج املتشـــــا
ـــــا املســـــتعار لـــــه واملســـــتعار منـــــه لعمـــــل املقارنـــــة ـــــا  ومـــــن مثَّ إثبـــــات الشـــــبه بينهمـــــا، لـــــذا فـــــإن  ،خزّن

لتفّســــــر بــــــه العمليــــــة (اإلدراكيــــــة) الــــــيت خيــــــزن  )١(يف)(التداوليــــــة) احتاجــــــت إىل (علــــــم الــــــنفس املعــــــر 
عمليــــــة جتميــــــع االنطباعــــــات احلســــــية وحتويلهــــــا إىل صــــــورة ــــــا اإلنســــــان الصــــــور، واإلدراك هــــــو: "

 .)٢("عقلية

ـــــة ولعـــــل أهـــــم كتـــــاب ظهـــــر يف العصـــــر احلـــــديث       ـــــة اإلدراكي وكـــــان منطلـــــق الدراســـــات التداولي
ـــــص لدراســـــة  يف جمـــــال بالغـــــة الصـــــورة ـــــة) و(علـــــم الـــــنفس وُخصِّ االســـــتعارة مســـــتفيداً مـــــن (التداولي

ـــــــــا) جلـــــــــ مـــــــــارك " و "Lakoffاليكـــــــــوف ورج املعـــــــــريف) هـــــــــو كتـــــــــاب (االســـــــــتعارات الـــــــــيت حنيـــــــــا 
"، فقــــــد أعــــــاد هــــــذان الباحثــــــان التفكــــــري يف االســــــتعارة مبــــــا هــــــي معمــــــار Johnsonجونســــــون "

                                                        
ــــــم الــــــنفس الرتبــــــوي ذهــــــب جــــــورج مــــــيالر (١) ــــــة وبعمليــــــات حتويــــــل املعلومــــــات إىل  إىل أّن عل ينبغــــــي أن يهــــــتّم مبعاجلــــــة الرمــــــوز الذهني

ـــــــتم بـــــــاحمليط وال رمـــــــوز، ـــــــز يف املنّبهـــــــات ويـــــــرى أّن النظريـــــــة الســـــــلوكية  مـــــــل  ،وردود األفعـــــــال يف ذلـــــــك بـــــــني اإلنســـــــان واحليـــــــوان متّي و
ــــــا تعــــــد الــــــذهن صــــــندوقاً  أســــــود ال ميكــــــن فتحــــــه، وهــــــي ال تنشــــــغل إالّ بــــــردود األفعــــــال الظــــــاهرة فــــــال  العمليـــــات الذهنيــــــة الداخليــــــة أل

وبعمليـــــات  ذاكرة وبطاقتهـــــا التخزينيـــــة،فعلـــــم الـــــنفس اإلدراكـــــي حقـــــل معـــــريف يهـــــتم باشـــــتغال الـــــ، بشـــــيء تفيـــــد علـــــم الـــــنفس الرتبـــــوي
إّن الــــــــدماغ  الوحــــــــدات املعلوماتيــــــــة وببنــــــــاء األطــــــــرزة املعرفيــــــــة وحتويلهــــــــا إىل منــــــــاذج ومناويــــــــل نفســــــــية وثقافيــــــــة. أو تنظــــــــيم املعلومــــــــات،

ــــــا يف أبنيــــــة. ، الت الذهنيــــــةعلــــــى تســــــميتها بــــــالتمث وهــــــذه األبنيــــــة الرمزيــــــة يصــــــطلح البشــــــري يــــــنظم املعلومــــــات وحيّوهلــــــا إىل رمــــــوز وخيّز
فالنـــــار يف التواصـــــل الشـــــعري اجلـــــاهلي تتحـــــول بواســـــطة الصـــــورة الشـــــعرية إىل رمـــــز متثلـــــه يف الـــــذهن مـــــرتبط بـــــالكرم وبالشـــــهرة وبـــــالربوز 

ويهــــــتم علــــــم الــــــنفس اإلدراكــــــي  مــــــن أطــــــرزة املعــــــىن الشــــــعري يف اإلدراك االجتمــــــاعي. ويصــــــبح طــــــرازاً  االجتمــــــاعي وبالــــــدفء واألنــــــس،
ـــــاالت املعرفيـــــة بطبيعـــــة هـــــذه التمـــــثالت. وتكـــــّون هـــــذه التمـــــثالت اجلســـــر الرمـــــزي الـــــرابط بـــــني احملـــــيط اخلـــــارجي والفضـــــاء  يف خمتلـــــف ا
وهـــــي لغـــــة متكّونــــة مـــــن قضـــــايا ومجـــــل منطقيـــــة  لغـــــة عامـــــة تســـــمى لغــــة الفكـــــر، الــــذهين، ويســـــتعمل الـــــذهن يف معاجلـــــة هــــذه التمـــــثالت

 تقرير...). - شرط - (إثبات
 .١١١صعلم النفس املعريف  )(٢



٢٢ 
 

لنـــــــاس يف مجيـــــــع الـــــــيت تـــــــدور علـــــــى ألســـــــنة اذهـــــــين ونشـــــــاط إنســـــــاين متـــــــداول يف اللغـــــــة اليوميـــــــة 
ـــــــال الشـــــــعري وحـــــــده، كمـــــــا أن معـــــــىن اللغـــــــات ، وذهبـــــــا إىل أن االســـــــتعارة ليســـــــت مرتبطـــــــة باخلي

ـــــه عبـــــد -االســـــتعارة  هـــــو لـــــيس منصـــــباً علـــــى األلفـــــاظ بـــــل  -القـــــاهر قـــــبلهم  وهـــــو مـــــا ذهـــــب إلي
علـــــــى التفكـــــــري واألنشـــــــطة، كمـــــــا أن نســـــــقنا التصـــــــوري يف جـــــــزء كبـــــــري منـــــــه ذو منصـــــــب كـــــــذلك 
ـــــا ، )١(طبيعـــــة اســـــتعارية لـــــذلك فـــــإن اإلنســـــان حينمـــــا أراد الطـــــريان اســـــتعار الطريقـــــة الـــــيت يطـــــري 

(العصـــــــفور) فصـــــــنع للطـــــــائرة جنـــــــاحني حـــــــىت يطـــــــري مثلـــــــه، غـــــــري أن اللغـــــــة هـــــــي أكثـــــــر األنشـــــــطة 
 البشرية استخداماً لالستعارة.

مــــــــا إىل ثالثــــــــة أقســــــــام:       األول (اســــــــتعارات القســــــــم وقّســــــــم الباحثــــــــان االســــــــتعارات يف كتا
ـــــا  ـــــك أنن ـــــال ذل ـــــا، ومث ـــــة)، وتتأســـــس هـــــذه االســـــتعارات علـــــى ترابطـــــات نســـــقية داخـــــل جتربتن بنيوي
نتصـــــــور اجلـــــــدال (العقلـــــــي) حـــــــرب، فنقـــــــول مـــــــثًال: ال ميكـــــــن أن تـــــــدافع عـــــــن ادعاءاتـــــــك، لقـــــــد 

. والقســـــم الثـــــاين (اســــتعارات اجتاهيـــــة)، وهـــــي الـــــيت )٢(هــــدمُت حجتـــــه، إنـــــه ُيســـــقط مجيــــع بـــــراهيين
ــــــرتبط باالجتــــــاه الفضــــــائي ــــــل: (عــــــاٍل ت  -وراء، فــــــوق  -خــــــارج، أمــــــام  -مســــــتفل، داخــــــل  -، مث

ـــــق  ـــــال: العـــــزة )٣(ســـــطحي...) -حتـــــت، عمي ، فنســـــتعري هـــــذه االجتاهـــــات ونقـــــول علـــــى ســـــبيل املث
ــــــرم حتـــــــت ســــــيطريت. والقســـــــم الثالـــــــث فــــــوق، والذلـــــــة حتــــــت، أو كمـــــــا يقــــــول ا لشـــــــرطي مـــــــثًال: ا

) جتاربنــــــــا Identifyن تعيــــــــني (أنطولوجيــــــــة)، وهــــــــي االســــــــتعارات الــــــــيت متكننــــــــا مــــــــ(اســــــــتعارات 
باعتبارهـــــــــــــــــــــا كيانـــــــــــــــــــــات أو مـــــــــــــــــــــواد فيصـــــــــــــــــــــبح بوســـــــــــــــــــــعنا اإلحالـــــــــــــــــــــة عليهـــــــــــــــــــــا وَمْقَوَلتهـــــــــــــــــــــا 

)Categorization ،ـــــــــذا نعتربهــــــــــا أشـــــــــياء تنتمـــــــــي إىل منطقنــــــــــا ) وجتميعهـــــــــا وتنظيمهـــــــــا، و

                                                        
اانظر ) (١  .٢١ص االستعارات اليت حنيا 
 .٢٢-٢١السابق صانظر ) (٢
 .٣٣ص انظر السابق) (٣
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تمــــــــع، فنقــــــــول: إن  فــــــــيمكن لنــــــــا مــــــــثالً اعتبــــــــار (التضــــــــخم) كيــــــــان حنيــــــــل عليــــــــه مشــــــــكالت ا
 .)١( عيشنا، جيب حماربة التضخم، يقلقين التضخم كثرياً  التضخم خيفض مستوى

ــــــــــــــان       ــــــــــــــد أدرج هــــــــــــــذان الباحث ــــــــــــــة)، وق (التشــــــــــــــخيص) ضــــــــــــــمن االســــــــــــــتعارات (األنطولوجي
تلــــــك االســــــتعارات الــــــيت خنصــــــص فيهــــــا الشــــــيء الفيزيــــــائي كمــــــا لــــــو  والتشــــــخيص لــــــديهما هــــــو: "

التجــــارب املتعلقــــة وع مــــن كــــان شخصــــاً، وهــــذه االســــتعارات تســــمح لنــــا بفهــــم عــــدد كبــــري ومتنّــــ
ـــــاة )٢("بكيانـــــات غـــــري بشـــــرية عـــــن طريـــــق احلـــــوافز واخلصـــــائص واألنشـــــطة البشـــــرية ، ففـــــي لغـــــة احلي

ــــارات الدالــــة  اليوميــــة يزخــــر املعجــــم باملكونــــات االســــتعارية الــــيت تأخــــذ مــــن اإلنســــان واحليــــوان العب
ــــا املكــــان والفضــــاء مثــــل: بطــــن الــــوادي   -ظهــــر الســــفينة  -علــــى جــــزء مــــن اجلســــم فتشــــخص 

ــــر  -صــــدر البيــــت  -عــــني املــــاء  ــــارات داللتهــــا  -فــــم البئ رجــــل الكرســــي، حــــىت فقــــدت هــــذه العب
ــــــــــــــا دالالت  وتكــــــــــــــرار االســــــــــــــتعمال األوىل واكتســــــــــــــبت بــــــــــــــاألعراف التواصــــــــــــــلية  ، حقيقيــــــــــــــةكأ

 .وأصبحت شبيهة باملسكوكات

ـــــــ      وهلا جونســـــــون إىل أن هنـــــــاك اســـــــتعارات وضـــــــعية يتـــــــدامـــــــارك و اليكـــــــوف جـــــــورج ه وقـــــــد تنّب
ـــــــــة،  ـــــــــة جنـــــــــدها يف اخلطـــــــــاب  يفو البشـــــــــر يف أحـــــــــاديثهم اليومي ـــــــــاك اســـــــــتعارات إبداعي املقابـــــــــل هن

" (االســـــــتعارات امليتـــــــة واالســـــــتعارات Ricoeurريكـــــــور " بـــــــول، وقـــــــد أطلـــــــق عليهمـــــــا )٣(األديب
احليــــــة)، إذ يــــــرى بــــــأن االســــــتعارات امليتــــــة مثــــــل (أرجــــــل الكرســــــي) ليســــــت باســــــتعارات بــــــل هــــــي 

                                                        
 .٥١-٤٥صانظر السابق ) (١
ن ، ومــــــا يهمــــــين يف دراســــــيت هــــــو (األنســــــنة)، ألن (التشــــــخيص) مبفهومــــــه البالغــــــي الــــــدقيق يشــــــمل اإلنســــــا٥٣صانظــــــر الســــــابق ) (٢

 وغريه.
 .  ١٤٥صانظر السابق  (٣)
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ـــــــةعبـــــــارات حتمـــــــل رواســـــــب تصـــــــ ـــــــاب  .)١(ور اإلنســـــــان لألشـــــــياء غـــــــري العاقل وبعـــــــد مطـــــــالعيت لكت
ـــــل اإلعجـــــاز) اكتشـــــفت بـــــأن عبـــــد القـــــاهر قـــــد ســـــبق علمـــــاء االســـــتعارة التداوليـــــة احملـــــدثني  (دالئ

"أفـــــال تـــــرى أنـــــك جتـــــد يف االســـــتعارة العـــــاميَّ املبتـــــذل  ات الســـــنني حـــــول هـــــذه الرؤيـــــة، يقـــــول: مبئـــــ
ــــــ ــــــادر الــــــذي ال جتــــــده إال يف  كقولنــــــا: (رأيــــــت أســــــداً، ووردُت حبــــــراً، ولقي ت بــــــدراً)، واخلاصــــــّي الن

 كالم الفحول، وال يقوى عليه إال أفراد الرجال كقوله:

 وسالت بأعناق المطيِّ األباطحُ 

ــــــا   ــــــا ســــــارت ســــــرياً حثيثــــــاً يف غايــــــة الســــــرعة، وكانــــــت ســــــرعة يف لــــــني وسالســــــة، حــــــىت كأ أراد أ
ـــــا" فـــــإنين سأتقّصـــــى يف شـــــعر حممـــــد  ، لـــــذا)٢(كانـــــت ســـــيوالً وقعـــــت يف تلـــــك األبـــــاطح فجـــــرت 

ـــــة  )٣(الثبيـــــيت االســـــتعارات اإلبداعيـــــة فقـــــط، ولـــــن أهـــــتم باألنســـــنة الـــــيت دخلـــــت يف األعـــــراف اللغوي

                                                        
املغــــــرب، املركــــــز  -، الــــــدار البيضــــــاء ٢نظريــــــة التأويــــــل (اخلطــــــاب وفــــــائض املعــــــىن)، بــــــول ريكــــــور، ترمجــــــة ســــــعيد الغــــــامني، طانظــــــر (١) 

، وذكـــــــــــر الـــــــــــدكتور صـــــــــــاحل رمضــــــــــان يف بعـــــــــــض دروســـــــــــه باملاجســـــــــــتري، أن الرتمجـــــــــــة الصـــــــــــحيحة ٩٣م، ص٢٠٠٦الثقــــــــــايف العـــــــــــريب، 
ا استعارات "نائمة"، ألن املتحدث قد ُحيرك االستعارة "النائمة" فتتنشط.لالستعارات   "امليتة" أ

 .٧٤) دالئل اإلعجاز ص(٢
ـــــيت عـــــام () (٣ ـــــن عـــــودة الثبي ـــــن منيـــــع اهللا ب ـــــن عـــــواض ب ـــــة الشـــــروط التابعـــــة ١٩٥٢ه/١٣٧١ولـــــد الشـــــاعر الســـــعودي حممـــــد ب م) يف قري

منطقـــــة جبليـــــة علـــــى طريـــــق الـــــيمن، وقـــــد نشـــــأ وترعـــــرع يف أســـــرة ُعرفـــــت  ملركـــــز (لغـــــب) يف حمافظـــــة بـــــين ســـــعد جنـــــوب الطـــــائف، وهـــــي
بالشـــــعر، فجـــــده (منيـــــع اهللا) كــــــان شـــــاعراً ومـــــن قبلـــــه جــــــده (عـــــودة) كـــــان شــــــاعراً معروفـــــاً، وقـــــد قـــــرأ يف مكتبــــــة والـــــده الشـــــعر العــــــريب 

ت حماوالتـــــــه الشـــــــعرية يف القـــــــدمي. غـــــــادر قريتـــــــه ليســـــــكن مـــــــع جدتـــــــه يف مكـــــــة املكرمـــــــة، وينهـــــــي مجيـــــــع املراحـــــــل الدراســـــــية فيهـــــــا، بـــــــدأ
السادســـــة عشـــــرة مـــــن عمـــــره عنـــــدما عـــــارض بعـــــض القصـــــائد املعروفـــــة ألمحـــــد شـــــوقي، وأول قصـــــيدة كتبهـــــا (التحـــــرر قلـــــيالً مـــــن أغـــــالل 

ــــــــوردي) عــــــــام (١٩٧٨ه/١٣٩٨اخلليــــــــل) نشــــــــرت يف عــــــــام ( ــــــــزمن ال ــــــــه األول (عاشــــــــقة ال م)، مث ١٩٨٢ه/١٤٠٢م)، مث أصــــــــدر ديوان
جيـــــــــت ومهـــــــــاً  جيـــــــــت حلمـــــــــاً  م)، وهـــــــــذا ١٩٨٦ه/١٤٠٦م)، مث ديـــــــــوان (التضـــــــــاريس) عـــــــــام (١٩٨٤ه/١٤٠٤) عـــــــــام (ديـــــــــوان (

ـــــــاس) عـــــــام  ـــــــيت كتبهـــــــا الشـــــــعراء الســـــــعوديون، مث ديوانـــــــه األخـــــــري (موقـــــــف الرمـــــــال موقـــــــف اجلن ـــــــديوان يعـــــــد مـــــــن أمجـــــــل الـــــــدواوين ال ال
 -لــــــو أســــــارير الــــــبالد كتــــــاب (الثبيــــــيت يتيف   م)، انظــــــر٢٠١١ه/١٤٣٢شــــــهر صــــــفر عــــــام (م). تــــــويف رمحــــــه اهللا يف ٢٠٠٥ه/١٤٢٥(

، لبنـــــان، الـــــدار العربيـــــة للعلــــوم ناشـــــرون بالتعـــــاون مـــــع ١ســـــلوبية)، علـــــي األمــــري، طقـــــراءة أ -عـــــىن يف ترتيلـــــة البــــدء اإليقــــاع ومقاربـــــات امل
 .٢٧-١٧م، ص٢٠١٤نادي جازان األديب، 
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وأصـــــــبحت مـــــــن االســـــــتعارات النائمـــــــة املشـــــــرتكة بـــــــني املتخـــــــاطبني باللغـــــــة العربيـــــــة داخـــــــل األدب 
ــــا ممــــا يشــــرتك فيهــــا الشــــاعر وغــــ وخارجــــه وبــــأعراف التواصــــل  يــــةريه مــــن املتكلمــــني باللغــــة العربأل

 فيها.

ومـــــــن النظريـــــــات الـــــــيت ظهـــــــرت يف العصـــــــر احلـــــــديث وُخصصـــــــت لدراســـــــة االســـــــتعارة نـــــــذكر      
 ".Max Black(النظرية التفاعلية)، وسأكتفي من هذه النظرية مبقاربة ماكس بالك "

ـــــة      ـــــة اإلدراكيـــــة لالســـــتعارة، وجـــــوهر هـــــذه النظري  ومتثـــــل مقاربـــــة مـــــاكس بـــــالك القاعـــــدة املنطقي
قــــــــام علــــــــى ثالثــــــــة شــــــــروط، األول وجــــــــود لفــــــــظ اســــــــتعاري يســــــــميه بــــــــالك "املركــــــــز" أو "البــــــــؤرة" 

)Focus" ـــــــة تلفظيـــــــة يســـــــميها اإلطـــــــار ـــــــه املضـــــــمون Frame)، والثـــــــاين وجـــــــود بني " يـــــــدرج في
الــــــداليل، والشــــــرط الثالــــــث ســــــياق االســــــتعمال حيــــــث إنــــــه خيصــــــص ويــــــدقق الظــــــروف املالئمــــــة 

دة مـــــن هـــــذه النظريـــــة يف دراســـــة االســـــتعارات الـــــيت أنســـــن ، وســـــأحاول االســـــتفا)١(إلنتـــــاج الرســـــالة
 ا الشاعر حممد الثبييت الفضاء.

 كـــــذلك يف دراســـــة أنســـــنة الفضـــــاء (النظريـــــة الطرازيـــــة)،مـــــن النظريـــــات احلديثـــــة الـــــيت تفيـــــدنا  و      
وهــــــي نظريــــــة حتــــــاول اســــــتدراك هنــــــات كثــــــرية وقعــــــت فيهــــــا التداوليــــــة اللســــــانية ســــــواء يف مدرســــــة 

وقــــــــد عــــــــرف اليكــــــــوف الطــــــــراز بأنــــــــه  .أو غريهــــــــا، أو البالغــــــــة اجلديــــــــدة عنــــــــد برملــــــــان أكســــــــفود
ــــــر مــــــن غريهــــــا" ــــــيت تعــــــرب عــــــن الشــــــيء أكث ــــــة ال ــــــربِّ )٢("املقول ــــــة الســــــعودية تُع ، ففــــــي اململكــــــة العربي

                                                        
ـــــــدين، تـــــــ -، صـــــــفاقس ١طالقلفـــــــاط،  بنيـــــــة الصـــــــورة يف شـــــــعر املتنـــــــيب (دراســـــــة إنشـــــــائية)، املنجـــــــيانظـــــــر (١)  ونس، مكتبـــــــة عـــــــالء ال

 .٢٩ص م٢٠١٠
 .٤٦) السابق ص(٢
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، بينمـــــا قـــــد تـــــنهض هـــــذه )١((النخلـــــة) مـــــثالً عـــــن جـــــنس (األشـــــجار) أكثـــــر مـــــن شـــــجرة (التـــــوت)
) عــــــن قيمــــــة الصــــــرب أكثــــــر مــــــن أي اجلمــــــل(ويعــــــرب ، قافــــــة أخــــــرىاألخــــــرية بوظيفــــــة (الطــــــراز) يف ث

ـــــذاكرة  حيـــــواين آخـــــر.خملـــــوق  ـــــد تشـــــبيه شـــــيء بشـــــيء مـــــا فإنـــــه يعـــــود إىل ال فاإلنســـــان حينمـــــا يري
ا جمموعة املدركات احلسية (األطرزة) للتمثيل عليها.  اليت خّزن 

عقلــــــي، إالّ أن  ويعتقــــــد كثــــــري مــــــن النــــــاس بــــــأّن االنفعــــــاالت جمــــــّرد مشــــــاعر لــــــيس هلــــــا تصــــــور     
يف إذ توجــــــد يــــــرى عكــــــس ذلــــــك، وهــــــو متــــــأثر بعلــــــم الــــــنفس اإلدراكــــــي " "Lakoffاليكــــــوف 

ـــــه  وهـــــي جمموعـــــة املـــــدركات  ،لالنفعـــــاالت اإلنســـــانية بنيـــــة تصـــــورية شـــــديدة الرتكيـــــب والتعقيـــــدرأي
احلســــية، فالغضـــــب مـــــثالً جمـــــرد انفعــــال، ولكننـــــا إذا أردنـــــا تصـــــور الغضــــب فـــــإن االســـــتعارة ســـــتوّلد 

ا الغضب، داً هائالً من األلفاظ اليت لنا عد  على سبيل املثال:نتصور 

 فقد برود أعصابه. -
 إنها تنظر إلّي شزرًا. -
 كادت أعصابي تنفجر. -
 إنه يرغي ويزبد. -
 إنك تجعل دمي يفور. -

ولــــيس هلــــذه األلفــــاظ معــــىن حــــريف، بــــل هــــي علــــى العكــــس مــــن ذلــــك، إن هلــــذه األلفــــاظ انتظامــــاً 
ـــــع تلـــــك العبـــــارات، وهـــــو يف جـــــزء كبـــــري منـــــه ذو طبيعـــــة اســـــتعارية  تصـــــورياً متناســـــقاً مؤسســـــاً جلمي

                                                        
) احتلــــت النخلــــة أقــــوى (طـــــراز) اســــتعار لــــه الشــــاعر حممـــــد الثبيــــيت صــــفات إنســــانية، وســـــأبني ذلــــك مبشــــيئة اهللا يف فصــــل (مالمـــــح (١

 أنسنة الفضاء).
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 .)١(وكنائية

ــــــــــا، لقــــــــــد اهتمــــــــــت الدراســــــــــات التداوليــــــــــة احلديثــــــــــة مبصــــــــــ      ادر االســــــــــتعارة وأمناطهــــــــــا وأطرز
ــــــت تمــــــع للفهمهــــــا مــــــن خــــــالل األعــــــراف الثقافيــــــة وحاول عالقــــــات بــــــني ، ومــــــن جهــــــة تصــــــور ا

ــــــا،  الشــــــعر  أغلــــــبألن  ،ومــــــن هــــــذه اجلهــــــة اســــــتفادت الدراســــــات الشــــــعريةاملشــــــبهات واملشــــــبه 
 يستغّل تلك األعراف الثقافية ليوحي بعدد ال حيصى من املعاين والدالالت.

 
  

                                                        
 .٣٤٦-٣١٥نساء ونار وأشياء خطرية صانظر ) (١
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 الفصل األول
 ودالالتها الفضاءات المؤنسنة

 
 

 الصحراءفضاء المبحث األول: 
 المبحث الثاني: فضاء المدينة
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 :مدخل

ـــــــيت أي إدر  -كيـــــــة يـــــــرى علـــــــم الـــــــنفس املعـــــــريف أن العمليـــــــة االدرا       اك املـــــــتكلم للموجـــــــودات ال
الـــــيت  المرحلـــــة الحســـــيةاألوىل: متـــــر بـــــثالث مراحـــــل،  -يتحـــــدث عنهـــــا وأســـــلوب تفاعلـــــه معهـــــا 

ـــــا أشـــــياء جديـــــدة للمـــــرة األوىل، وحيـــــاول العصـــــب البصـــــري يف هـــــذه املرحلـــــة حتليـــــل درجـــــة  نـــــرى 
وكـــــل مـــــا  مـــــس، واألحجـــــام واألطـــــوال واألعـــــراض،واملالواألصـــــوات اإلضـــــاءة واأللـــــوان واحلركـــــات 

ويف هــــــــذه املرحلــــــــة يقّســــــــم اإلنســــــــان وهــــــــو يــــــــدرك األشــــــــياء . يتصــــــــل بالطبيعــــــــة املاديــــــــة للُمــــــــدرك
ـــــا أو تفاعلـــــه معهـــــا،املكـــــان والزمـــــان واهليئـــــات ويقطعهـــــا املـــــدركات يف  فـــــنحن  حبســـــب اهتمامـــــه 

ـــــز نظرنـــــا علـــــى اجلـــــزء املـــــؤدي إىل ذلـــــك  ـــــدخول إىل بيـــــت يف منتصـــــف الشـــــارع نرّك ـــــد ال ـــــدما نري عن
ــــه ال ــــة و  .أو ال يهمنــــا الوصــــول إليــــهبيــــت دون القســــم الــــذي لــــن نصــــل إلي المرحلــــة الثانيــــة: املرحل

رتبـــــــة ومنســـــــقة ومبســـــــطة فيهـــــــا الـــــــدماغ رســـــــم شــــــكل معـــــــني أو صـــــــورة مالــــــيت حيـــــــاول اإلدراكيـــــــة 
ــــذاكرةللشــــيء املــــدرك  ــــة الــــيت نضــــعها فيهــــا لنســــتعيدها  وختزينهــــا يف ال ــــة الذهني والبحــــث عــــن املقول

الــــيت ُيطلــــق فيهــــا املتخــــاطبون  المرحلــــة المعرفيــــة: الثالثــــة فهــــياملرحلــــة أمــــا ، مــــىت احتجنــــا إليهــــا
وقـــــد يكــــون االســــم مســــتعاراً لوجـــــود شــــبه بــــني صــــورة املـــــدرك  ،المــــدلولعلــــى املــــدرك  داالً امســــاً 

 .)١(وصورة املستعار منه

بــــــإدراك الفضــــــاء الواســــــع عــــــرب األلفــــــاظ الدالــــــة علــــــى أجزائــــــه،  المرحلــــــة المعرفيــــــةوتســــــمح      
يف لـــــه دّل (الطلـــــل) علـــــى فضـــــاء احملبوبـــــة الـــــذي يكـــــون  الكالســـــيكيففـــــي الشـــــعر العـــــريب القـــــدمي 

ـــــب وجـــــود حقيقـــــي وفـــــاق ـــــيت ينتظرهـــــا  الغال ـــــك الوقـــــت  -األعـــــراف والتقاليـــــد الشـــــعرية ال  -يف ذل

                                                        
 .٣٢-٣٠معجم العلوم اإلنسانية صانظر ) (١
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وبشــــــكل  )١(حلــــــم اليقظــــــةالشــــــاعر داخــــــل  ُجيــــــزِّئ نســــــيالرومأفــــــق توقــــــع اجلمهــــــور، ويف الشــــــعر 
ــــا كــــي نلــــج  ــــان إلدراكن ــــا أفــــق توقــــع املتلقــــي، إذ ُيطلــــق العن ــــة الــــيت يكســــر  أدق فضــــاءاته التخييلي

مــــــن الفضــــــاءات إىل أحــــــالم يقظتــــــه. إن جتزئــــــة الفضــــــاءات علــــــى هــــــذا  عــــــرب املتعلقــــــات املتشــــــظية
الروايــــــة ، وعلــــــى العكــــــس متامــــــاً يتســــــع الفضــــــاء يف اإلدراك الشــــــعريالنحــــــو مســــــة مــــــن مســــــات 

ـــــة ـــــاً قـــــد يكـــــون لـــــه وجـــــود حقيقـــــي، مـــــع  الواقعي ليضـــــم أدق التفاصـــــيل الـــــيت ُتَشـــــكِّل فضـــــاًء واقعي
 الروايــــةيف ســــواء أكــــان يف الشــــعر أم  لــــيالتخييوشــــرطه  األدبــــي الجــــنس احملافظــــة علــــى أحكــــام

 أو يف غريمها من األجناس األدبية.

يــــــدرك هــــــل : هــــــي يف هــــــذا الســــــياقاملــــــرء طرحهــــــا أن يجيــــــب ولكــــــن األســــــئلة املهمــــــة الــــــيت      
املتخـــــاطبون الفضـــــاء كمـــــا يبـــــدو علـــــى حقيقتـــــه؟ هـــــل النمـــــاذج العقليـــــة املدركـــــة للفضـــــاء يف ذهـــــن 

جنـــــا بوصـــــفنا متلقـــــني؟ وهـــــل يســـــتطيع الشـــــاعر متريـــــر وجهـــــة الشـــــاعر بوصـــــفه باثـــــاً مطابقـــــة لنماذ
ــــا خنتلــــف علــــى  ــــه يف الفضــــاء املــــدرك؟ إنن وحنــــن أبنــــاء الصــــحراء  -ســــبيل املثــــال  -نظــــره واعتقادات

ـــــا متيـــــل  ـــــا تنـــــزع ون بينمـــــا قـــــد يـــــرى آخـــــر ، حلمـــــرةإىل ايف حتديـــــد لـــــون الرمـــــال، فـــــريى الـــــبعض أ أ
، ونســـــتنتج مـــــن هـــــذا االخـــــتالف أن الشـــــيء الـــــذي نـــــراه لـــــيس بالضـــــرورة أن يكـــــون  )٢(لشـــــقرةا إىل

ــــــا  كمـــــا يبـــــدو علـــــى حقيقتـــــه، فالفضـــــاءات الـــــيت أدركهـــــا الشـــــاعر ليســـــت فضـــــاءات حقيقيـــــة، إ

                                                        
حلظـــــًة آنيـــــًة مـــــن حلظـــــات التفكـــــري العميـــــق وجمـــــاالً  -الرومنســـــي بشـــــكل خـــــاص  -حلـــــم اليقظـــــة هـــــو حالـــــة نفســـــية متـــــنح الشـــــاعر (١) 

أوســــــع للخيــــــال ليحقــــــق فيهــــــا أمنياتــــــه ويثبـــــــت صــــــحة اعتقاداتــــــه، انظــــــر حــــــول مفهـــــــوم (حلــــــم اليقظــــــة) يف كتــــــاب (شــــــاعرية أحـــــــالم 
م، ١٩٩١نـــــــــان، املؤسســـــــــة اجلامعيـــــــــة للدراســـــــــات والنشـــــــــر والتوزيـــــــــع، ، لب١اليقظـــــــــة)، لغاســـــــــتون باشـــــــــالر، ترمجـــــــــة جـــــــــورج ســـــــــعد، ط

 .١٩-١٣ص
لفســــــتان أثـــــارت ألوانــــــه عجــــــب  -قبـــــل فــــــرتة قريبـــــة  -) انتشـــــرت صــــــورة يف أجهـــــزة اهلواتــــــف الذكيـــــة ومواقــــــع التواصـــــل االجتمــــــاعي (٢

ـــــل قـــــ ـــــا مـــــنهم، بينمـــــا رآه آخـــــرون (أزرق وأســـــود)! وهـــــذا دلي ـــــيض وذهـــــيب) وأن ـــــذي النـــــاس، فقـــــد رآه بعضـــــم (أب اطع علـــــى أن الشـــــيء ال
 نراه ليس بالضرورة أن يكون كما يبدو على حقيقته.



٣١ 
 

، فـــــــــــإذا )١("Gilles Fauconnierكمـــــــــــا يقـــــــــــرتح جيـــــــــــل فوكونيـــــــــــاي "  فضـــــــــــاءات ذهنيـــــــــــة
ثبــــــت التشــــــبيه الــــــذي أثــــــاره يف أن ي -كمــــــا ســــــنرى   -اســــــتطاع الشــــــاعر عنــــــدما يؤنســــــن الفضــــــاء 

ـــــة وفضـــــاءاتنا  ـــــك أن فضـــــاءاته الذهني ـــــا ُتشـــــابه  -إدراكنـــــا، فمعـــــىن ذل ـــــا أ ـــــيت افرتضـــــنا أو احتملن ال
وصـــــــــورت الشـــــــــيء كمـــــــــا يبـــــــــدو علـــــــــى أو تقاربـــــــــت يف ذلـــــــــك تطابقـــــــــت  -فضـــــــــاءات الشـــــــــاعر 

  .)٢(حقيقته

 ين ذهنيـــــــنياءوجـــــــود فضـــــــوبعــــــد اطالعـــــــي علـــــــى الــــــدواوين الشـــــــعرية حملمـــــــد الثبيـــــــيت تبــــــني يل      
)، وحبركـــــــــة اإلدراك الشـــــــــعري ومـــــــــن خـــــــــالل ا: (الصـــــــــحراء، واملدينـــــــــةومهـــــــــ، خمتلفـــــــــني  )٣(ختييليـــــــــني

ــــا علــــى نوعــــه  -العناصــــر الفضــــائية  اســــتطعت فصــــل هـــــذه  -الــــيت جــــزَّأت الفضــــاء واســـــتدللُت 
الفضـــــــــاءات بعضـــــــــها عـــــــــن بعـــــــــض لوجـــــــــود اخـــــــــتالف يف دالالت توظيفهـــــــــا حســـــــــب اســـــــــتعمال 

بـــــــني هـــــــذين  خفيـــــــاً  اً وحلظـــــــت أن هنـــــــاك صـــــــراعنظـــــــره واعتقاداتـــــــه حنوهـــــــا، هلـــــــا ووجهـــــــة  الشـــــــاعر
ا.وهذا الالفضاءين،   صراع يتشكل يف األنسنة وجماال

  

                                                        
ـــــاي، تعريـــــب منصـــــور امليغـــــري، ضـــــمن إطـــــالالت علـــــى النظريـــــات اللســـــانية والدالليـــــة يف انظـــــر ) (١ ـــــة، جيـــــل فوكوني الفضـــــاءات الذهني

مـــــــــع التونســـــــــي للعلـــــــــوم واآلداب١النصـــــــــف الثـــــــــاين مـــــــــن القـــــــــرن العشـــــــــرين، ط والفنـــــــــون (بيـــــــــت احلكمـــــــــة)،  ، تـــــــــونس، منشـــــــــورات ا
 .٤١٦-٣٨٧ص ١م، ج٢٠١٢

ــــــاب ((٢ ــــــي) انظــــــر حــــــول مفهــــــومي الفضــــــاء (احملتمــــــل) و(املطــــــابق املولِّــــــد) يف كت ، وسأوضــــــح ١٩٣-١٠١) صشــــــعرية الفضــــــاء الروائ
هـــــو يف ثنايـــــا الدراســـــة كيـــــف ميكـــــن للشـــــاعر أن يولِّـــــد مـــــن الفضـــــاء دالالت مث يســـــتعري هلـــــا متعلقـــــات اإلنســـــان فيؤنســـــنها، وكـــــل ذلـــــك 

 تفاعل إدراكي حيدث يف أذهاننا.
ــــــأن "األلفــــــاظ تقــــــوم علــــــى حماكــــــاة األشــــــياء"، أي متاثلهــــــا وحتــــــاكي حقيقتهــــــا، انظــــــر يف كتــــــاب  (٣) ــــــذي يــــــرى ب ــــــاملعىن األرســــــطي ال ب

 .١٨١م، ص٢٠٠٨، املغرب، أفريقيا الشرق، ١اخلطابة ألرسطو، ترمجة عبدالقادر قنيين، ط



٣٢ 
 

 فضاء الصحراء المبحث األول:

 :مدخل

الــــــذي متتــــــد بــــــه الطبيعــــــة اجلغرافيــــــة ملــــــوطن عــــــروف أن فضــــــاء الصــــــحراء هــــــو الفضــــــاء مــــــن امل     
مــــا (بــــىن اإلنســــان بعــــد الثــــورة الصــــناعية و ، )العربيــــة الســــعوديةالمملكــــة (الشــــاعر حممــــد الثبيــــيت 

، ولكـــــــن ال تـــــــزال هـــــــذه األصـــــــليةفـــــــوق الطبيعـــــــة  ومـــــــدَّ الشـــــــوارعَ  ،البيـــــــوتَ  )الكالســـــــيكيبعـــــــد 
بــــــل أصــــــبح هلــــــا قيمــــــة معنويــــــة ورمزيــــــة،  ،الطبيعــــــة الــــــيت كّيفهــــــا اإلنســــــان كمــــــا يريــــــد عالقــــــة ذهنــــــه

ــــــد تنبــــــه بعــــــض النقــــــاد  ،الــــــذاكرة الثقافيــــــةمــــــن مكونــــــات  مكونــــــاً وصــــــارت  املهتمــــــني بــــــاألدب وق
عـــــودة بعـــــض الشـــــعراء إىل توظيـــــف هـــــذه الطبيعـــــة يف أشـــــعارهم وشـــــوقهم الســـــعودي احلـــــديث إىل 

إىل أصـــــوهلا، وأن الصـــــحراء أصـــــبحت (ثقافـــــة) يعلـــــن فيهـــــا اإلنســـــان عـــــن "بقائـــــه يف عـــــامل الـــــريح 
افــــة أيضــــاً هــــي حمصــــلة والرمــــل واملطــــر الشــــحيح، وعــــن حبــــه لــــذلك البقــــاء وقبولــــه لتحدياتــــه، والثق

 .)١(الرغبة اإلنسانية الدفينة يف أنسنة الطبيعة، وملء فضاء اختالفها بألفة الوجود"

حــــــاول اللغويــــــون يف معــــــامجهم حتديــــــد املعــــــامل الــــــيت ُمتيِّــــــز فضــــــاء الصــــــحراء مــــــن غــــــريه، لقــــــد و      
ــــــٍني وغِ يف لســــــان العــــــرب: "الصــــــحرا جــــــاءف . وقيــــــل لــــــظ دون ء مــــــن األرض: املســــــتوية يف ل ــــــفِّ الُق

ـــــه" ـــــات في ـــــن ســـــيدة: ال نب ـــــة، ولكـــــن )٢(هـــــي: الفضـــــاء الواســـــع، زاد اب وقفـــــت  المعضـــــلة المعرفي
أمــــــام اللغــــــويني فلــــــم يســــــتطيعوا حتديــــــد إدراكنــــــا لفضــــــاء الصــــــحراء الــــــذي تتغــــــري معاملــــــه حســـــــب 

قــــــد تكـــــون غــــــري الصـــــحراء أرض أال تــــــرى أن  ،نـــــاخ وأحــــــوال الطقـــــسدوران الفصـــــول الســــــنوية وامل

                                                        
 .٣٣هـ، ص١٤١٢اململكة العربية السعودية، مكتبة العبيكان،  -الرياض ، ٢) ثقافة الصحراء، سعد البازعي، ط(١
 ٤م، ج١٩٩٧، لبنــــــان، دار صـــــادر للطباعـــــة والنشــــــر، ١) انظـــــر حـــــول مـــــادة (صــــــحر) يف كتـــــاب لســـــان العــــــرب البـــــن منظـــــور، ط(٢
 .١٦ص
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لــــذا  ؟بعــــد هطــــول األمطــــاربعــــض النباتــــات كمــــا قــــد ختــــرج   ؟ل الريــــاح وتــــراكم الرمــــالمســــتوية بفعــــ
إدراكنــــــــا للصــــــــحراء وطبيعتهــــــــا، وســــــــنرى يف دالالت املعــــــــاجم الخــــــــتالف فإنــــــــه يصــــــــعب حتديــــــــد 

 ؟راء يف اخلطاب الشعري وما دالالتههذا املبحث كيف أُدرك فضاء الصح

 

 الصحراء واإلدراك الشعري ١-١

ـــــة الفضـــــاءات عـــــرب األلفـــــاظ الدالـــــة عليهـــــا مســـــة  مـــــدخلأشـــــرت يف       هـــــذا الفصـــــل إىل أن جتزئ
نســـــــيني يف أحـــــــالم يقظـــــــتهم، وقـــــــد لـــــــدى الشـــــــعراء الروممـــــــن مســـــــات اإلدراك الشـــــــعري خصوصـــــــاً 

ـــــــذي ياســـــــتون باشـــــــالر ذكـــــــر غ تصـــــــور الكـــــــون يف شـــــــعره "هـــــــو يف عـــــــامل أن الشـــــــاعر (احلـــــــاِمل) ال
ــــــتألأل ــــــد مــــــن الصــــــورة األوىل، تتجّمــــــع، ت ــــــؤ بعضــــــها الــــــبعض. والصــــــور ال وصــــــور أخــــــرى تل  بتألل

تتنـــــاقض قطعـــــاً، فحـــــامل العـــــامل ال يعـــــرف جتزئـــــة كينونتـــــه. أمـــــام كـــــل فتحـــــات العـــــامل، يتبـــــع مفكـــــر 
، أي ال ميكـــــن أن يكـــــون الشـــــاعر إال )١(العـــــامل قاعـــــدة الـــــرتدد، فمفكـــــر العـــــامل هـــــو كـــــائن الـــــرتدد"

ع مــــع صــــور أخــــرى يف ذهــــن يف عــــامل واســــع، وأن الصــــورة الواحــــدة الــــيت جــــزَّأت فضــــاًء مــــا تتجمــــ
ـــــــكل عـــــــامل الشـــــــاعر احلـــــــامل، كمــــــــا أن األلفـــــــاظ الدالـــــــة علـــــــى الفضـــــــاء عبـــــــارة عــــــــن  املتلقـــــــي فُتشِّ

وقــــــد يــــــذكر الشــــــاعر مكّونــــــات فضــــــائية  نلــــــج منهــــــا إىل العــــــامل الــــــذي تصــــــوره الشــــــاعر. فتحــــــات
 فتستدعي يف ذهن القارئ فضاءات أخرى مل يذكرها الشاعر. 

ت فضـــــــاء الصـــــــحراء يف اخلطـــــــاب الشـــــــعري عنـــــــد حممـــــــد الثبيـــــــيت ومـــــــن األلفـــــــاظ الـــــــيت جـــــــزَّأ     
 ، وقد ذكرها يف مواضع كثرية من شعره، يقول خماطباً ذاته:النخلة

                                                        
 .١٥١) شاعرية أحالم اليقظة ص (١
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 ستموت النسور التي وشمت دمك الطفل يوماً 
 )١(وأنت الذي في عروق الثرى نخلة ال تموت

جــــــــذورها يف ، وهــــــــي الشــــــــجرة الضــــــــاربة تمــــــــاهى والنخلــــــــةذات اإلنســــــــان تفقــــــــد جعــــــــل الشــــــــاعر 
قـــــد دلـــــت النســـــور الـــــيت تطـــــري يف الســـــماء وصـــــورة النخلـــــة ، و ويف تـــــاريخ املخيـــــال العـــــريب الصـــــحراء

وعـــــــروق الثـــــــرى علـــــــى فضـــــــاء الصـــــــحراء، وميكـــــــن أن تنبـــــــت النخلـــــــة يف املدينـــــــة وعلـــــــى أطـــــــراف 
ّدت تـــــوام ،الشـــــوارع، ولكـــــن النخلـــــة الـــــيت ال متـــــوت يف عـــــروق الثـــــرى هـــــي خنلـــــة نبتـــــت يف اجلفـــــاف

 رمال الصحراء اليت ال ُتسقى إال مباء املطر.جذورها حتت 

 ويقول الثبييت يف قصيدة أخرى مصوراً النخلة اليت تثبت وجودها يف فضاء الصحراء:     

 نخلة طوقت بجدائلها الماء والشمس
 )٢(باحت بأسرار قامتها للهواء

صــــــوراً  إن هــــــذا الــــــنص مبــــــا حيمــــــل مــــــن ألفــــــاظ رّكبهــــــا الشــــــاعر مــــــن فضــــــاءاته الذهنيــــــة، أثــــــار بــــــه
ــــــا أن هــــــذه النخلــــــة   ــــــا ال ينفصــــــل بعضــــــها عــــــن بعــــــض، فتصــــــورنا  ــــــو  تراكمــــــت يف أذهانن كمــــــا ل

، فالنخلــــة الــــيت طوقـــــت بســــعفها خطــــر املـــــاء وحــــرارة الشــــمس وانـــــدفاع كانــــت ماثلــــة أمــــام أعيننـــــا
"طوقـــــت وجـــــدائل والعبـــــارات الـــــثالث  فضـــــاء الصـــــحراء.ت علـــــى اهلـــــواء هـــــي عناصـــــر فيزيائيـــــة دلّـــــ

فيـــــــه اســـــــتعارة لفعـــــــل األنثـــــــى الـــــــدال علـــــــى احلنـــــــان والتواصـــــــل  مشـــــــرتكة معجمـــــــاً وباحـــــــت" تقـــــــّدم 
 العاطفي.

                                                        
 .٩) الديوان ص (١
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)، ويف القصـــــــيدة األوىل مـــــــن التضـــــــاريسوقـــــــد مسَّـــــــى الشـــــــاعر أحـــــــد أهـــــــم دواوينـــــــه الشـــــــعرية (    
ــــا ( ــــدء)هــــذا الــــديوان الــــيت جعــــل عنوا اســــتهلَّ مبطلــــٍع صــــرّح فيــــه بأنــــه عــــرَّاف لفضــــاء ، ترتيلــــة الب

 بييت:الصحراء، يقول الث

 جئُت عرَّافاً لهذا الرمل
 )١(أستقصي احتماالت السواد

ــــــا القــــــارئ علــــــى اهتمــــــام  إن يف هــــــذا التصــــــريح ويف مســــــتهل ديــــــوان التضــــــاريس إشــــــارة يســــــتدل 
ـــــه ومتلقـــــي الشـــــاعر بتوظيـــــف الفضـــــاءات يف شـــــعره،  ـــــذي ينتمـــــي إلي خصوصـــــاً فضـــــاء الصـــــحراء ال

 عاطفيا. تواصلياً  انتماءً  شعره

يل بعـــــد االطـــــالع علـــــى كامـــــل  ذا الفضـــــاء الـــــذي ال يـــــرتبط بـــــزمن معـــــني تبـــــّني وإضـــــافة إىل هـــــ     
بــــــــالزمن العــــــــريب القــــــــدمي، يقــــــــول  اً أن هنــــــــاك فضــــــــاًء صــــــــحراوياً مرجعيــــــــاً مرتبطــــــــ دواويــــــــن الشــــــــاعر

 الثبييت:

 كان يتسلق ذراعيِك المشرعتين
 )٢(للربيع والقوافل

دلَّ الربيــــــع علـــــــى وحســــــب ســــــياق الــــــنص فــــــإن (كــــــاف) الضـــــــمري عائــــــدة علــــــى الشــــــجرة، وقــــــد 
ـــــيس هلـــــا وجـــــود حاضـــــر يف زمـــــن الشـــــاعر، فالقوافـــــل تعيـــــدنا  ،فضـــــاء الصـــــحراء ولكنهـــــا صـــــحراء ل

عـــــــرب الـــــــذاكرة املعرفيـــــــة القدميـــــــة إىل زمـــــــن بعيـــــــد ســـــــارت يف فضـــــــاء صـــــــحرائه اجلمـــــــال بـــــــدالً مـــــــن 
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ـــــا الشـــــاعر الـــــزمن العـــــريب القـــــدمي،  الســـــيارة والطـــــائرة، ومـــــن هـــــذه الفضـــــاءات أيضـــــاً الـــــيت تصـــــور 
 ه:قول

 أيها النخل
 يغتابك الشجر الهزيل
 )١(ويذمك الوتد الذليل

دلَّ (الوتـــــد) علـــــى اخليمـــــة الـــــيت تُغـــــرس أوتادهـــــا يف رمـــــال الصـــــحراء، وقـــــد كانـــــت يف الـــــزمن فقـــــد 
املاضــــــي مســــــكناً لألعــــــراب بــــــدالً مــــــن البيــــــوت، كمــــــا تصــــــور الشــــــاعر يف إحــــــدى قصــــــائده بأنــــــه 

 الرمال بدالً من سيارته، يقول: أعراٌيب راكب فوق فرسه اليت تناصبه غوايات

 فرٌس تناصبني غوايات الرمال
 القيظ.. واتجهت شمال حدودَ  تْ رَ سَ كَ 

 أرقيت ِعفَّتها بفاتحة الكتاب
 قبلتها..

 فاهتز عرش الرمل وانتثرت قوارير
 )٢(السحاب

وتســــــمح حركــــــة اإلدراك الشــــــعري بتصــــــور الفضــــــاء الــــــذهين مــــــن خــــــالل األلفــــــاظ الــــــيت تــــــدلُّ      
 على طبيعته، يقول الثبييت:

 )١(أرض عذراء مهددة بالخصب
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 -، ولكـــــــن دلـــــــت كلمـــــــة (عـــــــذراء) كلتيهمـــــــا فضـــــــاء األرض واســـــــع يضـــــــم الصـــــــحراء واملدينـــــــةإن 
ـــــل إنســـــاين ـــــا أ - املســـــتمدة مـــــن ســـــجل غـــــزيل أو علـــــى األق رض طبيعيـــــة مل ختـــــُط فوقهـــــا علـــــى أ

ــــــا أرض حــــــان الوقــــــت لتســــــتقبل املطــــــر  أقــــــدام اإلنســــــان، كمــــــا دلــــــت كلمــــــة (اخلصــــــب) علــــــى أ
 فُرتبع وتُزهر، وحتدث هذه الظواهر الطبيعية غالباً يف فضاء الصحراء.

ُنطــــــلُّ منهــــــا علــــــى فضــــــاء الصــــــحراء  فتحــــــةأو  نافــــــذةومــــــن الظــــــواهر الطبيعيــــــة الــــــيت تكــــــون      
 الثبييت: (السراب)، يقول

 رقصت له تلك المسافاُت التي
 )٢(تهوى أكاذيَب السراب

ــــا فضــــاء الصــــحراء اجلــــاف الــــذي يــــدفع ســــكهــــو فالســــراب  انه إىل أحــــد العناصــــر الــــيت يتشــــكل 
لوقـــــت ذاتـــــه كمـــــا يـــــدفع يف ا ،والتطلـــــع إىل كـــــل مـــــا هـــــو المـــــع كاملـــــاءالبحـــــث عـــــن املـــــاء املفقـــــود، 

 يقول الشاعر:إىل قراءة لغة الربوق، 

 )٣(فتنتشي لغة البروق

لغــــة الــــربوق دلــــت علــــى فضــــاء الصــــحراء الــــيت تنتظــــر مــــاء املطــــر لتجــــدد بــــه حيــــاة األرض  فنشــــوى
 وما حوت من نباتات وسائر الكائنات احلية مبا فيهم اإلنسان واحليوان.

فـــــــــوق ســـــــــطح األرض، مثـــــــــل:  الـــــــــيت تنتصـــــــــبويضـــــــــم الفضـــــــــاء أيضـــــــــاً العناصـــــــــر العلويـــــــــة      
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والشـــــــمس والقمــــــر، ولكــــــن هـــــــذه العناصــــــر قــــــد تظهـــــــر يف فضــــــاء الصـــــــحراء الكواكــــــب والنجــــــوم 
ــــــا الــــــنص  وغــــــريه مــــــن الفضــــــاءات، لــــــذا فقــــــد حاولــــــت تعيينهــــــا داخــــــل الفضــــــاءات الــــــيت يــــــوحي 
الشـــــعري، ومـــــن هـــــذه العناصـــــر العلويـــــة الـــــيت تصـــــورها الثبيـــــيت داخـــــل فضـــــاء الصـــــحراء (النجـــــوم) 

 يقول:

 )١(وقامت الجوزاء بين النخل سافرة

يف فضــــــــائه الــــــــذهين أن يرســـــــــم صــــــــورة جيمــــــــع فيهـــــــــا بــــــــني العناصـــــــــر حــــــــاول الشـــــــــاعر  لقــــــــد     
العلويـــــة، وقـــــد دلَّـــــت كثافـــــة النخـــــل علـــــى أن الـــــنجم املشـــــع الـــــذي ال العناصـــــر الفضـــــائية الســـــفلية و 

ميكـــــن إدراكـــــه منفصـــــالً عـــــن الســـــماء واملعـــــروف باســـــم (اجلـــــوزاء) تصـــــوره الشـــــاعر داخـــــل فضـــــاء 
 الصحراء.

ــــــاً أو مرســــــالً أو خماطبــــــاً وباعتمــــــاده علــــــى الفضــــــاءات       وهكــــــذا اســــــتطاع الشــــــاعر بوصــــــفه باث
ـــــــة  ـــــــا عـــــــرب اللغـــــــة الشـــــــعرية صـــــــورة النخل ـــــــه لريســـــــم يف أذهانن الذهنيـــــــة أن يغـــــــوص يف أحـــــــالم يقظت
(الرمـــــز) الـــــيت تلتــــــف حوهلـــــا الرمــــــال اجلافـــــة والريــــــاح العاتيـــــة والنجــــــوم الوّضـــــاءة، وهــــــي بـــــال شــــــك 

عربيــــة  ثقافيــــة كمــــا أثــــار يف الوقــــت ذاتــــه ذاكــــرةالصــــحراء،  فضــــاء  تنفصــــل عــــن عناصــــر فضــــائية ال
القوافــــــل واخليــــــول، وهــــــذه الصــــــحراء الــــــيت صــــــور ُخّزنــــــت فيهــــــا  ،أصــــــيلة عمرهــــــا مئــــــات الســــــنوات

، وإدراكــــــه هــــــوتصــــــورها الشــــــاعر وإن كــــــان هلــــــا وجــــــود واقعــــــي فتظــــــل واقعيتهــــــا مــــــن زاويــــــة نظــــــره 
 الت تعكس أفكاره ورؤاه.وسُيحملِّها ويوظفها ويبثُّ فيها دال

 

                                                        
 .٤٨ص السابق ) (١
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 دالالت إدراك فضاء الصحراء ٢-١

ــــــا       ــــــة نســــــي (احلــــــداثي) الشــــــعر الرومأن نعــــــّد ُميكــــــن لن يف خمتلــــــف التجــــــارب واملــــــذاهب الفرعي
نســـــي غالبـــــاً مـــــا يســـــتخدم يف شـــــعره ضـــــمري جـــــة األوىل، ألن الشـــــاعر الروممـــــن الدر  اً غنائيـــــ اً شـــــعر 

أبســــــــــط تعريفاتــــــــــه هــــــــــو: "التعبــــــــــري عــــــــــن اإلحســــــــــاس ، والشــــــــــعر الغنــــــــــائي يف )١(املــــــــــتكلم املفــــــــــرد
ـــــــذا، )٢(الشخصـــــــي" ســـــــتظهر شخصـــــــية الشـــــــاعر املفكـــــــر باســـــــتخدامه ضـــــــمري املـــــــتكلم املفـــــــرد ف ل

وخيتفـــــي خلفهـــــا صـــــوت الـــــراوي، كمـــــا  ،خبـــــالف الروايـــــة الـــــيت تتعـــــدد فيهـــــا أصـــــوات الشخصـــــيات
ــــــــــود  ســــــــــيتمكن يف الوقــــــــــت ذاتــــــــــه مــــــــــن التعبــــــــــري عــــــــــن إحساســــــــــه الشخصــــــــــي منفلتــــــــــاً مــــــــــن القي

تمــــــــع. إن الشـــــــاعر الرومكالســـــــيكية) العقالنيــــــــة الـــــــيت يــــــــتح(ال ـــــــا ا نســــــــي الـــــــذي يريــــــــد أن كم 
تقــــــــوده (أنــــــــاه) فيكــــــــون حــــــــراً طليقــــــــاً مثــــــــل الطفــــــــل يتــــــــوق إىل فضــــــــاء طبيعــــــــي مل يدنســــــــه عقــــــــل 

 اإلنسان، لذا فإنه يستعمل ويوظف أحد الفضاءات الطبيعية ليبثَّ فيها أفكاره ورؤاه.

 ،الفضـــــاءات الطبيعيـــــةدون ســـــائر فضـــــاًء طبيعيـــــاً مـــــا، فَِلـــــَم اختـــــاره ولكـــــن إذا اختـــــار الشـــــاعر      
ـــــا كامـــــل الفضـــــاء  ومـــــا داللتـــــه؟ وِملَ ُيســـــلِّط الضـــــوء علـــــى بعـــــض العناصـــــر الفضـــــائية الـــــيت نتصـــــور 

 دون بعض؟

ــــرى الشــــاعر حممــــ      ، وقــــد )٣(أن فضــــاء الصــــحراء إنســــاند الثبيــــيت مــــن وجهــــة نظــــره واعتقــــاده ي
الفضـــــاءات ألنـــــه الفضـــــاء الـــــذي ولـــــد وترعـــــرع فيـــــه، وهـــــو الفضـــــاء املنغـــــرس يف دون ســـــائر  اختـــــاره

                                                        
 .٣١٦، صهـ١٤١٢، الرياض، دار املريخ، ١رنيه وليك وآستنوآرن، تعريب عادل سالمة، ط، نظرية األدبانظر ) (١
 .١٣٦م، ص١٩٧٨، مصر، منشأة املعارف، ١فينست، تعريب حسن علوان، ط ) نظرية األنواع األدبية، الميب سي(٢
ــــــا فضـــــــاء  يف فصــــــل (مالمــــــح أنســــــنة -مبشــــــيئة اهللا  -) ســــــأبني (٣ الفضــــــاء) متعلقــــــات اإلنســــــان الــــــيت اســــــتعارها الشــــــاعر ليؤنســــــن 

الصـــــــحراء واملدينـــــــة، وســـــــأحلل االســـــــتعارات الشـــــــعرية كاشـــــــفاً وجـــــــه الشـــــــبه الـــــــذي حـــــــاول الشـــــــاعر إثباتـــــــه بـــــــني الطـــــــرفني، لـــــــذا فـــــــإنين 
 ن.سأستخرج وأحلل يف هذا الفصل بعض الدالالت الفضائية اليت استعار هلا الشاعر متعلقات اإلنسا
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مســــاؤه مــــن مــــل مــــن رمــــال وأشــــجار ومجــــال وخيــــول، ومــــا حتمــــل ذهنــــه وذهــــن متلقــــي شــــعره مبــــا حي
فيشــــــتاق ، وهــــــو يف الوعــــــي الشــــــاعر األصــــــل الــــــرتايب الــــــذي أجنبــــــهكواكبهــــــا بارقــــــة، حارقــــــة   مشــــــس

فيخــــرج الربيــــع وتضــــحك  ،نبــــئ بقــــدومها الــــربوقســــكان هــــذا الفضــــاء إىل ســــحب مملــــؤة بــــاملطر ت
ــــا منــــه وهــــو منهــــا، يقـــــول  ويقــــلّ  األزهــــار، فمــــا ُحيــــزن الصــــحراء حــــني جتــــفّ  ـــــا القطــــر حيزنــــه أل

 الثبييت يف قصيدة (أيا داَر عبلة عمِت صباحاً):

 كأني لم ألَق في ماء دجلة
 والنيل

 )١(حزن الصحاري
اجلفــــــاف وقلــــــة املــــــاء، وهــــــذه املعانــــــاة مل يعــــــش يف  فقــــــد عــــــاىن الشــــــاعر مــــــا تُعانيــــــه صــــــحراؤه مــــــن 

ــــــل) ــــــة، إذ رمــــــز للعــــــراق ومصــــــر مــــــن خــــــالل (دجلــــــة والني ــــــه  ،كنههــــــا ســــــكان الفضــــــاءات املائي إن
ــــــــا وتصــــــــور أفراحهــــــــا  يســــــــتحيل علــــــــى أحــــــــٍد ســــــــوى الشــــــــاعر وســــــــكان الصــــــــحراء اإلحســــــــاس 

ا.  إنه يريد أن يقول: (حنن الصحراء) و(الصحراء حنن). وأحزا

تبئـــــري)، ال(تقنيـــــة  اســـــتخداممـــــن ع دواويـــــن الشـــــاعر حممـــــد الثبيـــــيت (النخلـــــة) يف مجيـــــ وال ختلـــــو     
 اجلــــوابكــــان يفعــــل ذلــــك صــــدفة؟   هــــلففقــــد ســــّلط الضــــوء عليهــــا يف مواضــــع كثــــرية مــــن شــــعره، 

إن  كــــــال بــــــل كــــــان يتعّمــــــل ذلــــــك تعمـــــــّال.  ،يف تقــــــديري هــــــو أنــــــه مل يكــــــن يفعــــــل ذلــــــك صــــــدفة
ـــــــــات الشـــــــــجر  ـــــــــرية، صـــــــــحراوي (جـــــــــنس) يضـــــــــم أنو الوالنب منهـــــــــا: (اخلزامـــــــــى، والرمـــــــــث، اعـــــــــاً كث

ومــــــن هــــــذه النباتــــــات صــــــوم، والطلــــــح) وغريهــــــا مــــــن األنــــــواع، واألرطــــــى، واحلرمــــــل، والشــــــيح، والقي
ـــــــى ال ـــــــى الصـــــــمود والصـــــــرب عل ـــــــدّل عل ـــــــوفري الظـــــــل لإلنســـــــان،عطـــــــشمـــــــا ي ـــــــداعي إىل  ، وت فمـــــــا ال

                                                        
 .١٨٧) الديوان ص(١
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خماطبـــــــاً تســـــــليط الضـــــــوء علـــــــى (النخـــــــل) وحـــــــده؟ ســـــــيجيب عـــــــن ذلـــــــك الثبيـــــــيت بنفســـــــه، يقـــــــول 
 النخل:

 أيها النخل
 يغتابك الشجر الهزيل
 ويذمك الوتد الذليل

 وتظل تسمو في فضاء اهللا
 ذا طلٍع خرافيٍّ 
 )١(وذا صبٍر جميل

 وهـــــي، )٢(مقارنـــــة ويثبـــــت قيمـــــةصـــــنع ، إنـــــه يفحســـــب يُبئِّـــــر النخـــــلال هـــــذا الـــــنص  إن الشـــــاعر يف
ـــــهصـــــحراء الـــــيت البالنســـــبة إىل  النخـــــلقيمـــــة رمزيـــــة بـــــال شـــــك، قيمـــــة  ـــــه أخرجت  وتزينـــــت بـــــه، وقيمت

ــــــــذي عــــــــاش معــــــــه ــــــــيت األوىل أو القضــــــــية ضــــــــاء واحــــــــد، فاملقدمــــــــة يف ف بالنســــــــبة إىل الشــــــــاعر ال ال
ــــــدحها الشــــــاعر عــــــرب التواصــــــل الشــــــعري  عــــــدا  هزيــــــل )األشــــــجارأي جــــــنس (أن الشــــــجر  هــــــيق

ــــــة أمــــــا ، هالنخــــــل مــــــن وجهــــــة نظــــــر  ــــــ أنفهــــــي الثاني ــــــذ العنصــــــر وهــــــو - دالوت ي يغرســــــه املــــــادي ال
لــــــذا قــــــال: (تظــــــل تســــــمو يف فضــــــاء ، ذليــــــل أمــــــام حريــــــة النخــــــل -اإلنســــــان يف فضــــــاء الصــــــحراء 

ـــــــــذين ال يســـــــــتطيعان الســـــــــمو يف فضـــــــــاء اهللا   ـــــــــد الـــــــــذليل الل ـــــــــى الشـــــــــجر اهلزيـــــــــل والوت اهللا) رداً عل

                                                        
   .١٨) السابق ص (١
) قيمــــة الشــــيء بــــالنظر إىل االهتمــــام الــــذي نوليــــه إيــــاه، والقيمــــة الذاتيــــة للشــــيء هــــي الصــــفة الــــيت جتعــــل شــــيئاً مــــا مطلوبــــاً ومرغوبــــاً (٢

ـــــه الشـــــيء مـــــن صـــــفات جتع لـــــه فيـــــه عنـــــد شـــــخص واحـــــد أو طائفـــــة معينـــــة مـــــن األشـــــخاص، أمـــــا القيمـــــة املوضـــــوعية فهـــــي مـــــا يتميـــــز ب
ـــــــونس، دار اجلنـــــــوب للنشـــــــر، ١مســـــــتحقاً للتقـــــــدير، انظـــــــر معجـــــــم املصـــــــطلحات والشـــــــواهد الفلســـــــفية، جـــــــالل الـــــــدين ســـــــعيد، ط ، ت

 .٣٧٠-٣٦٩م، ص٢٠٠٤



٤٢ 
 

 النتيجـــــــةني أن تكـــــــون الفضـــــــائي ينصـــــــر ين العنوهـــــــذ بـــــــني النخـــــــل )١(قيـــــــاساقتضـــــــى الو كالنخـــــــل، 
ــــــــرى أنــــــــه قــــــــال: (ذا طلــــــــع خــــــــرايف) أي يطعــــــــم ســــــــكان ، منهمــــــــاأفضــــــــل  أن النخــــــــلهــــــــي  أال ت

علــــــى رغــــــم قلــــــة املــــــاء  طعمــــــه، و(ذا صــــــرب مجيــــــل) أي تظللهــــــم وتطعمهــــــم الصــــــحراء متــــــراً لذيــــــذاً 
(كــــــاخلزامى مــــــثًال). إن الشــــــاعر  منهــــــا بعــــــض األشــــــجار والنباتــــــات متــــــوتوحــــــرارة الشــــــمس الــــــيت 

ت الفضـــــــــــاء الـــــــــــيت حاولـــــــــــت الباعتمـــــــــــاده علـــــــــــى الفضـــــــــــاءات الذهنيـــــــــــة اســـــــــــتطاع توظيـــــــــــف دال
 عتقــــــادات، وهــــــذه االاســــــتخراجها ليثبــــــت فيهــــــا اعتقاداتــــــه عــــــرب اســــــرتاتيجيات تداوليــــــة حجاجيــــــة

ــــــا  ــــــيت حــــــاول إثبا ــــــر ممــــــا هــــــي حقــــــائق  ال ــــــة أكث ــــــة ذات قيمــــــة أنرتوبولوجي ــــــة تعاقدي "حقــــــائق ثقافي
علـــــى رغـــــم وجـــــود أشـــــجار ونباتـــــات دنا بـــــالتمر ميـــــ و األفضـــــل ألنـــــههـــــ خـــــلفكـــــون الن، )٢(كونيـــــة"

، مطلقـــــة عامـــــة صــــحراوية أخـــــرى متـــــدنا بالثمــــار، ال يعـــــين ذلـــــك أن هــــذه األفضـــــلية حقيقـــــة كونيــــة
 .بل ألن التمر له ارتباط باألوامر الدينية النبوية اليت دفعت املسلمني إىل االهتمام بالنخل

دالالت كثـــــــرية اســــــــتخدمها علــــــــى  الشــــــــاعرَ  ويةالصـــــــحراالعناصـــــــر الفضــــــــائية لقـــــــد منحــــــــت و      
 وأ إىل املخاطَـــــب الـــــداخليمـــــن الشـــــاعر اخلطـــــاب املرســـــل ســـــواء  ،التخاطـــــب تخمتلـــــف مســـــتويا

ــــــــه  ــــــــذات مــــــــثًال)، أو املخاطَــــــــب اخلــــــــارجي وهــــــــو بــــــــال شــــــــك املــــــــروي ل ــــــــنص (احملبوبــــــــة أو ال يف ال
القــــــارئ، ويُفــــــرتض حــــــىت يُفهــــــم اخلطــــــاب حســــــب ســــــياقاته أن تكــــــون العالمــــــات أو الــــــدالالت 

ـــــا الشـــــاعر مـــــن فضـــــاء التمثيليـــــة  ـــــيت يســـــتعني  ـــــة بـــــني املتخـــــاطبنيال يف فضـــــائهم  الصـــــحراء متداول
ــــــى أقــــــل األحــــــوال ، االجتمــــــاعي والثقــــــايف ــــــدالالتتكــــــون  يفــــــرتض أنأو عل معــــــارف وجتــــــارب  ال

                                                        
ا قــــــول شــــــيء آخــــــر، ويتــــــألف مــــــن ثــــــالث قضــــــايا (١ ) القيـــــاس املنطقــــــي "هــــــو قــــــول مؤلــــــف مــــــن قضــــــايا إذا ُســــــلِّمت لــــــزم عنهـــــا لــــــذا

 .٣٦٧-٣٦٦والنتيجة)"، السابق ص(املقدمة الكربى واملقدمة الصغرى 
اململكــــــــة العربيــــــــة الســــــــعودية،  -، الريــــــــاض ١) التواصــــــــل األديب (مــــــــن التداوليــــــــة إىل اإلدراكيــــــــة)، صــــــــاحل بــــــــن اهلــــــــادي رمضــــــــان، ط(٢

 .٨٠م، ص٢٠١٥النادي األديب باالشرتاك مع املركز الثقايف العريب، 



٤٣ 
 

 الشــــــاعراســــــتعمل  )قــــــرينيف الــــــنص الــــــذي جعــــــل الثبيــــــيت عنوانــــــه (و ، مكتســــــبة عينيــــــة أو ثقافيــــــة
 نفسه واحملبوبة:يقول واصفاً إحدى دالالت فضاء الصحراء، 

 لي ولكْ 
 نجمتان وبرجاِن في شرفات الفلكْ 

 ولنا مطر واحد كلما بلَّ ناصيتي بللكْ 
 سادران على الرمس نبكي
 ونندب شمساً تهاوت

 وبدراً هلكْ 
 وكالنا تـََغشَّْته ُحمَّى الرمال

 رياٍح تلقَّى فلم يدِر أيَّ 
 )١(طريق سلكْ  وأيَّ 

مـــــن عناصـــــر الصـــــورة الوجدانيـــــة  لتصـــــبح عنصـــــراً تدعى الشـــــاعر عناصـــــر الفضـــــاء املـــــائي فقـــــد اســـــ
 ). وقـــــــــد احتـــــــــوى هـــــــــذا العنصـــــــــر الشخصـــــــــني معـــــــــاً ولنـــــــــا مطـــــــــر واحـــــــــدوالفضـــــــــاء العـــــــــاطفي (

ــــل ناصــــيتي بّللــــكواحتضــــنهما ( احلمــــى  ســــقط علــــى حــــرارة احلــــب حــــرارة الرمــــال، و وأ ).كلمــــا بّل
ـــــــالكمـــــــا نعلـــــــم مـــــــن معجـــــــم عـــــــاطفي ( ـــــــته حمـــــــى الرم ـــــــا تغّش الشـــــــاعر يف  خياطـــــــبو  ).وكالن

ــــدليل قولــــه يف آخرهــــا:احملب قصــــيدته هــــذه ــــك: رددُت هللا مــــا ( وبــــة ب ــــي حــــين أبصــــرُت عيني لكنن
لــــي ولــــك نجمتــــان وبرجــــان فــــي ( :يف قولــــه بالمــــي امللكيــــة تهقصــــيدبــــدأ نــــص وقــــد  )،أجملــــك

                                                        
  .٣٧) الديوان ص(١



٤٤ 
 

ـــــى (: وهـــــو موضـــــع الشـــــاهد القـــــول بعـــــد ذلـــــك عقَّـــــب مث، )شـــــرفات الفلـــــك وكالنـــــا تغشـــــته حمَّ
نـــــا وتفرقنـــــا فلـــــم يـــــدِر كـــــل واحـــــد منـــــا أي  )١(أي كالنـــــا مســـــته محـــــى الرمـــــال الرمـــــال) فضـــــعنا و

أي طريــــٍق ســــلك. لقــــد أثــــار الشــــاعر يف أذهاننــــا صــــورة فضــــاء الصــــحراء مــــن خــــالل و ريــــاٍح تلقــــى 
الظـــــواهر الطبيعيـــــة الـــــيت حتـــــدث  مـــــن دالالت)، مث وظَّـــــف داللـــــة والريـــــاح والطريـــــق (الرمـــــالألفـــــاظ 

وهـــــي ظـــــاهرة  خاطـــــب واملتلقـــــي،إىل املإيصـــــاله  حـــــاوليف الصـــــحراء ليســـــقطها علـــــى املعـــــىن الـــــذي 
قـــــــا بســـــــبب ه وطريـــــــق حمبوبتـــــــه فتفرّ الرمـــــــال وزحفهـــــــا بفعـــــــل الـــــــريح، إذ دفنـــــــت الـــــــريح طريقـــــــ كِ رُّ َحتَـــــــ

املعـــــىن لتشـــــكيل اإلنســـــية اً هـــــو االعتمـــــاد علـــــى داللـــــة الفضـــــاء ذلـــــك. إن مـــــا يريـــــده الشـــــاعر حقـــــ
ـــــم  يصـــــيب حمبوبتـــــهو  يصـــــيبهأن املطـــــر يف ذهـــــن الســـــامع، فـــــإذا كـــــان الشـــــاعر يعلـــــم علـــــم اليقـــــني  فَِل

ا فعليـــــاً؟  ـــــلَّ ناصـــــيتي : (مســـــتخدماً الفعـــــل املاضـــــي قـــــال فقـــــدخيربهـــــا مـــــا دام أنـــــه أصـــــا كلمـــــا ب
املعــــــىن  الســــــامعُ  ال خيـــــرب أبــــــداً وال يريــــــد أن يأخـــــذَ هنــــــا الشـــــاعر  إن .ســــــيبللك :، ومل يقــــــل)بللـــــك

يعـــــــيش  أنـــــــه :أولهـــــــامـــــــن قضـــــــايا عـــــــدة، ريـــــــد أن يصـــــــل إىل نتيجـــــــة ي ه، إنـــــــ)٢(القضـــــــوي للجملـــــــة
ـــــه يف  ـــــذي  )املطـــــر(لدرجـــــة أن ، واحـــــدفضـــــاء وحمبوبت ـــــاه ســـــكانال  ويستأنســـــونهـــــذا الفضـــــاء  يتمن

فهمــــا يف ســــنفونية طبيعيــــة واحــــدة، وكــــأن املطــــر عنصــــر عاقــــل يريــــد أن معــــا،  يصــــيبه ويصــــيبهابــــه 
ـــــــه:  )الليـــــــل(أن  :ثانيهـــــــا ،بهما معـــــــايصـــــــي اســـــــتحوذ عليهمـــــــا فأعـــــــان علـــــــى فراقهمـــــــا، بـــــــدليل قول

ــــــارت ا الريــــــأن  :ثالثهــــــا، تهــــــاوت وبــــــدراً هلــــــك)ننــــــدب شمســــــاً ( ــــــيت عشــــــقاها ح أث الرمــــــال ال

                                                        
، واملعــــــىن حســــــب ٥/٣٩البســــــه، انظــــــر يف لســــــان العــــــرب مــــــادة (غشــــــا) إذا شــــــياناً إذا جــــــاءه، وغشــــــي الشــــــيء ) غشــــــيه يغشــــــاه غ(١

الرتكيـــــــب النصـــــــي: أي مســـــــته وأصـــــــابته محـــــــى الرمـــــــال، وسأســـــــتخرج البنيـــــــة التشـــــــبيهية بـــــــني محـــــــى اإلنســـــــان ومحـــــــى الرمـــــــال يف فصـــــــل 
 (مالمح أنسنة الفضاء).

د ميَّـــــــز الفيلســـــــوف "جـــــــون ســـــــريل" مقتفيـــــــاً بـــــــذلك أثـــــــر "أوســـــــتني" بـــــــني واســـــــم أي املعـــــــىن احلـــــــريف للجملـــــــة وهـــــــو اإلخبـــــــار، وقـــــــ (٢)
املضـــــمون القضـــــوي للقـــــول وواســـــم القـــــوة املتضـــــمنة فيـــــه، فاملضـــــمون القضـــــوي يف قـــــول املـــــتكلم: (أعـــــدَك بـــــأن آيت غـــــداً) هـــــو إخبـــــار 

 .٥٦٦وعي للتداولية صالسامع عن اإلتيان غداً، بينما القوة املتضمنة يف القول هي (الوعد)، انظر القاموس املوس



٤٥ 
 

ـــــــدالالت طريقه فـــــــدفنت مـــــــا. إن النتيجـــــــة الـــــــيت تضـــــــمنها فحـــــــوى اخلطـــــــاب واســـــــتعان الشـــــــاعر ب
ال الــــذين دنســــوا فضــــاء حـــــبهم الفضــــاء لتشــــكيلها يف أذهــــان املتلقــــني هــــي أن هنـــــاك بعــــض العــــذ

 العفيف، وهو بال شك فضاء الصحراء.

 

 :خاتمة

وهـــــو فضــــــاء  ،دلفـــــت أذهاننـــــا يف هـــــذا املبحـــــث عـــــرب ثقـــــوب وفتحـــــات إىل فضـــــاء الصـــــحراء     
وجـــــوه  وصـــــنعه مـــــن خميالــــه الثقـــــايف ومـــــن أحـــــالم يقظتــــه، داخـــــلتصــــوره الشـــــاعر  ذهــــين بـــــال شـــــك

مــــــا حتويــــــه أرض الصــــــحراء الفتحــــــات  وأالثقــــــوب ومــــــن هــــــذه  .إســــــقاطه للعاطفــــــة علــــــى الفضــــــاء
 الصــــــحراءطبيعــــــة ننســــــبها إىل و  عناصــــــر فضــــــائية حنيلهــــــان مــــــ -كمــــــا وصــــــفها الثبيــــــيت   -العــــــذراء 

ا، ثقافـــــةو  لســـــعف ومنـــــه ا النخـــــلو الشـــــجر، و الســـــراب، و ، املـــــاءو الرمـــــال، و الثـــــرى، : (وهـــــي ســـــكا
ـــــع، و  ،والطلـــــع ـــــو الفـــــرس، و اخليمـــــة وأوتادهـــــا، و الربي إذا  مســـــاء الصـــــحراءأيضـــــاً  هالقوافـــــل)، ومـــــا حتوي

بالســــــــفلية، ألن هــــــــذه العناصــــــــر تشــــــــرتك فيهــــــــا مجيــــــــع ربــــــــط الشــــــــاعر يف تصــــــــوره املعــــــــامل العلويــــــــة 
اهلـــــواء، و القـــــيظ، و الشـــــمس، و منهـــــا اجلـــــوزاء، و النجـــــوم و القمـــــر ومنـــــه البـــــدر، ( :هـــــيالفضـــــاءات، و 

ــــا عنــــدما يثــــري الشــــاعر يف أذهاننــــا أحــــد النســــورو املطــــر، و ، الســــحابو الريــــاح، و  ). إنــــه يتعــــني علين
بفضـــــائه األصـــــل، فيلـــــزم أن يكـــــون فيـــــه رابـــــط قـــــادر  هـــــذه العناصـــــر أن يكـــــون "موصـــــوالً تـــــداولياً 

ــــــــاز )١(علـــــــى عقــــــــد الصــــــــلة بــــــــني املثــــــــريات واألهــــــــداف يف الفضــــــــاءين األصــــــــل والفــــــــرع" ، ومــــــــا ا
 الــــذي يعتمــــد فيــــه اإلنســــان علــــى الــــذاكرة لفهــــم اللغــــة ذهينالــــالتصــــور إال نــــوع مــــن أنــــواع املرســــل 

 .ولربط املوجودات بعضها ببعض

                                                        
  .٤١١الفضاءات الذهنية ص ) (١
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الفضــــــائية منظومــــــة دالالت دسَّ فيهــــــا الشــــــاعر اعتقاداتــــــه ووجهــــــات  العناصــــــرنــــــا تمنحلقــــــد و      
حمّمـــــل  )١(دالســـــتكمل بــــه الـــــنص، إنــــه فضـــــاء فلــــم يعـــــد الفضــــاء جمـــــرد حشــــو يُ واســـــتعاراته،  نظــــره

فضـــــاء الصـــــحراء ألنـــــه  الشـــــاعر يف حلمـــــه اختـــــارلـــــذا  ،األصـــــولالرومنســـــية الـــــيت تتـــــوق إىل بـــــالقيم 
ــــــق األمنيــــــات فضــــــاء احلريــــــة واالنطــــــالق وإشــــــباع الرغبــــــات ، لقــــــد أصــــــبحت الصــــــحراء مــــــع وحتقي

ويف كــــل مــــا ميكــــن  ،للعطــــش صــــربه وحتملــــهتشــــبهه يف  الــــيتالشــــاعر أمــــاً ولدتــــه مــــع النخلــــة هــــذا 
 فيه اإلنسان مع الفضاء. يتشابهأن 

  

                                                        
ـــــا الـــــنص، ويعـــــود أمـــــر اســـــتخراج هـــــذه الـــــدالالت إىل القـــــارئ املـــــؤول، ومـــــا يـــــرد (١ ) يتصـــــل هـــــذا املصـــــطلح بالـــــدالالت الـــــيت يـــــوحي 

ـــــونس، دار حممـــــد علـــــي للنشـــــ، ١معجـــــم الســـــرديات، حممـــــد القاضـــــي وآخـــــرون، طمـــــن أطـــــر وأمكنـــــة هـــــي حمـــــل تعليـــــق، انظـــــر يف  ، رت
   .٣٠٨، صم٢٠١٠
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 فضاء المدينة المبحث الثاني:

 :مدخل

: يقـــــول جـــــلَّ وعــــــالأكثـــــر مـــــن مــــــرة، الكــــــرمي يف القـــــرآن  المدينــــــةذكـــــر اهللا ســـــبحانه وتعـــــاىل      
حـــــىت وجـــــودة أيضـــــاً مـــــدائن صـــــاحل امل كمـــــا ذكـــــر،  )١()...فأصـــــبح فـــــي المدينـــــة خائفـــــاً يترقـــــب(

أي أن مفهــــــوم املدينــــــة ، )٢(: "مــــــدن باملكــــــان: أقــــــام بــــــه"وقتنــــــا احلاضــــــر، وأصــــــل املدينــــــة يف اللغــــــة
بعــــــــد الثــــــــورة إذا قلنــــــــا إن فضــــــــاء املدينــــــــة ولكــــــــن ة، العصــــــــور القدميــــــــموجــــــــود منــــــــذ وبنــــــــاء املــــــــدن 

ـــــــه فضـــــــاء يـــــــتحكم بـــــــه عقـــــــل املقصـــــــود فضـــــــاء غـــــــري طبيعـــــــي أو صـــــــناعي فالصـــــــناعية احلديثـــــــة  أن
، فاألرصــــــــفة والشــــــــوارع وضــــــــعها اإلنســــــــان مبقاســــــــات هندســــــــية دقيقــــــــة بشــــــــكل أقــــــــوى اإلنســــــــان

ـــــو نبتـــــت شـــــجرة يف وســـــط الطريـــــق لقطعهـــــا اإلنســـــان وبعـــــدما انتقـــــل ، حســـــب احلاجـــــة إليهـــــا، ول
صــــــارت املدينــــــة مكــــــان و الزراعــــــة الرعــــــي والصــــــناعة احلرفيــــــة و ى االقتصــــــاد الــــــذي كــــــان يعتمــــــد علــــــ

أي ُغــــــرس يف ذهنــــــه أنــــــه مل وتنكــــــر هلــــــا ،  اإلنســــــان عــــــن الطبيعــــــةتــــــوّىل  )٣(اإلنتــــــاج ومركــــــز التجــــــارة
ــــــاجيعــــــد  ــــــة  واصــــــرخالرومنســــــيني  ، إال أنإليهــــــا حيت إىل الطبيعــــــة األصــــــلية،   عائــــــدينيف وجــــــه املدين

 الصحراء يتصورها داخل أحالم يقظته.كما رأينا كيف عاد الثبييت إىل 

يف ســــياق احلــــديث عــــن ســــرية الشــــاعر أنــــه عــــاش معظــــم حياتــــه يف مدينــــة مكــــة  وقــــد ذكــــرتُ      
ـــــة يف ذاكـــــرة الشـــــاعر، هـــــذه امل تـــــؤثر ولـــــيس مـــــن الغريـــــب أنحرســـــها اهللا، املكرمـــــة  وأن تصـــــبح دين

ـــــة والشـــــوار  فضـــــاءً  فقـــــد خصـــــص  .لعامـــــةوالفضـــــاءات اع ألنســـــنة املوجـــــودات واملصـــــنوعات املعماري

                                                        
 .١٨) سورة القصص، اآلية (١
 .٦/٣٠ مادة (مدن) لسان العربانظر ) (٢
 .٩٦٧معجم العلوم اإلنسانية ص انظر ) (٣
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ـــــا ( )، ولكنـــــه يف الوقـــــت ذاتـــــه الرقيـــــة المكيـــــةللحـــــديث عنهـــــا إحـــــدى قصـــــائده الـــــيت جعـــــل عنوا
ــــة الــــيت تنــــاقض الطبيعــــة، وستتضــــح رؤيــــة الشــــاعر مــــن خــــالل بعــــض  صــــرخ يف وجــــه املدينــــة احلديث

 القصائد اليت سأعرضها.

 

 المدينة واإلدراك الشعري ١-٢

مــــــن قصـــــــائده، يف قصــــــيدتني  (أنــــــا) فــــــرداملاملــــــتكلم بضــــــمري الثبيــــــيت الشــــــاعر حممــــــد  ثحتــــــدّ      
ــــــا ( -خاطــــــب يف األوىل  ــــــيت تنــــــاقض الطبيعــــــة  -) صــــــفحة مــــــن أوراق بــــــدويوعنوا املدينــــــة ال

ــــــــثاملفــــــــرد مســــــــتخدماً هلــــــــا (كــــــــاف) الضــــــــمري  أنســــــــنهاو  ــــــــة ، املؤن ــــــــا  -ووصــــــــف يف الثاني وعنوا
يــــرى و . (اهلــــاء) املؤنــــث الغائــــبضــــمري هلــــا مكــــة املكرمــــة مســــتخدماً  فضــــاء -) الرقيــــة المكيــــة(

مــــــــن  ةفارغــــــــ خــــــــارج اخلطــــــــابالتخاطــــــــب  ائرضــــــــمأن  "E.Benveniste"بنفنســــــــت إمييــــــــل 
، فالضــــــــمائر وكــــــــذلك أمســــــــاء اإلشــــــــارة "تــــــــؤول تــــــــأويالً )١(يقــــــــام التواصــــــــلاملإال  اميلؤهــــــــ الاملعــــــــىن 

ـــــا،  والزمـــــان خمتلفـــــاً بـــــاختالف الشـــــخص املـــــتلفظ باجلملـــــة، واملكـــــان الـــــذي جيـــــري فيـــــه الـــــتلفظ 
مبــــــا  ني املــــــذكورتنيت، وميكــــــن أن جنــــــري هــــــذا التأويــــــل علــــــى القصــــــيد)٢(الــــــذي حيصــــــل فيــــــه ذلــــــك"

ـــــات منجـــــزة  ـــــيت يف ، حلـــــم يقظـــــة الشـــــاعر يفهـــــي خطاب (صـــــفحة مـــــن أوراق  ةقصـــــيديقـــــول الثبي
 :(من البسيط) بدوي)

 ماذا تريدين؟ لن أهديِك راياتي

                                                        
ــــــوين، ترمجــــــة حممــــــد نظيــــــف، ط -فعــــــل القــــــول (مــــــن الذاتيــــــة يف اللغــــــة)، ك انظــــــر ) (١ م، ٢٠٠٧، املغــــــرب، أفريقيــــــا الشــــــرق، ١أوريكي
 .٥٤ص
 .٣٤٧للتداولية صالقاموس املوسوعي  (٢)
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 يِك واحاتيولن وأمدَّ على كفّ 
 عيني مشتعلٌ في أغرِك الحلُم 

 لن تعبريِه... فهذا بعض آياتي
 اً عإن كنُت أبحرُت في عينك منتج
 وجه الربيع، فما ألقيت مرساتي
 هذا بعيري على األبواب منتصب
 لم تعش عينيه أضواء المطاراتِ 
 وتلك في هاجس الصحراء أغنيتي
 )١(تهدهد العشق في مرعى شويهاتي

ـــــنص حـــــىت يَ  - ال بـــــدَّ  ـــــربه خطابـــــاً منجـــــز  -فهـــــم املتلقـــــي هـــــذا ال حلـــــم يقظـــــة الشـــــاعر،  يف اً أن يعت
واملخاطَـــــب)، فضـــــمري املـــــتكلم املفـــــرد (أنـــــا)  تكلموأن ميـــــأل ضـــــمائره الفارغـــــة بقطـــــيب اخلطـــــاب (املـــــ

وقـــــــد مـــــــأله ، ) بـــــــال شـــــــكتكلموهـــــــو (املـــــــ )٢(الشـــــــاعر ) مـــــــألهلـــــــن أهـــــــديكِ ( :يف قولـــــــهاملضـــــــمر 
أمــــــا (املخاطَــــــب) فقــــــد اســــــتخدم لــــــه الشــــــاعر ضــــــمرياً مفــــــرداً  .بإحساســــــه حلظــــــة القــــــول الشــــــعري

ـــــه (مؤنـــــث) فمـــــا هويتـــــه؟  ـــــاً، وإذا عرفنـــــا أن ـــــة أم مؤنث ـــــا آخـــــر  يكـــــون شـــــيئاً هـــــل تكـــــون احملبوب يقودن

                                                        
 .٢٠٣الديوان ص  (١)
) ذكـــــرُت ســـــابقاً أن الشـــــعر الغنـــــائي يســـــتخدم فيـــــه الشـــــاعر ضـــــمري املـــــتكلم املفـــــرد، فهـــــل ُميـــــأل الضـــــمري اللغـــــوي داخـــــل النصـــــوص (٢

 الشــــعرية بــــــالشاعر الـــــذي كتـــــب الــــنص؟ لقـــــد تعـــــرض بعـــــض النقــــاد هلـــــذه القضـــــية املعرفيـــــة، واختلفــــوا فيمـــــا ميكـــــن أن ُحيـــــال الضـــــمري إىل
الشـــــاعر، وأقـــــرب اآلراء الـــــيت أميـــــل إليهـــــا "أن األعمـــــال األدبيـــــة هـــــي حماكـــــاة خياليـــــة ملنطوقـــــات العـــــامل احلقيقـــــي، ومـــــن مثَّ فالغنائيـــــات 
هــــي حماكــــاة خياليــــة للمنطــــوق الشخصــــي"، انظــــر جونثــــان كــــولر، مــــدخل إىل النظريــــة األدبيــــة، ترمجــــة مصــــطفى بيــــومي عبــــد الســــالم، 

ــــــــى للثقا١ط ــــــــس األعل ل ــــــــة ملنطوقــــــــه ١٠٤م، ص٢٠٠٣فــــــــة، ، مصــــــــر، ا ــــــــنص حماكــــــــاة خيالي ــــــــت (أنــــــــا) الشــــــــاعر داخــــــــل ال ، وإذا كان
 ا تظل حتاكي أفكاره ووجهات نظره.الشخصي فمعىن ذلك أ
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ـــــدين؟؟ لقـــــد بـــــدأ الـــــنص بســـــؤال املخاطَـــــب: (اإلدراك الشـــــعري إىل معرفتـــــه )، وهـــــو بـــــال مـــــاذا تري
وفعــــــــل حـــــــواري ملوضــــــــوع ســـــــابق، ن الـــــــنص امتــــــــداد أو كـــــــأفعـــــــل ســــــــابق. شـــــــك رد فعـــــــل علــــــــى 

ع أن يريــــــد ألن اإلرادة فعــــــل "تريــــــدين" دال علــــــى أن املخاطــــــب إنســــــان أي كــــــائن عاقــــــل يســــــتطي
تتطلــــــــــب مــــــــــن حملــــــــــل اخلطــــــــــاب أن يكشــــــــــف العالقــــــــــة بــــــــــني املــــــــــتكلم  عمليــــــــــة الفهــــــــــم إنواع. 

وإذا كنــــــا  واملخاطَــــــب، ويتضــــــح مــــــن ســــــؤال املــــــتكلم وجــــــود عالقــــــة وثيقــــــة بــــــني قطــــــيب اخلطــــــاب،
حالــــــة ضــــــمري املــــــتكلم إىل الشــــــاعر فــــــإن الشــــــاعر نفســــــه ســــــيفرتض افرتاضــــــاً أن هويــــــة اســــــتطعنا إ

ـــــده مقا، )١(املخاطَـــــب معلـــــوم لـــــدى املتلقـــــي ـــــه العالقـــــة وتؤي صـــــد املـــــتكلم. إن املخاطـــــب تـــــدل علي
ـــــة) بـــــال شـــــك، ولقـــــد أوصـــــلتنا حركـــــة اإلدراك الشـــــعري إىل  ـــــنص هـــــو (املدين االفرتاضـــــي يف هـــــذا ال

ـــــال الـــــذهين مـــــن خـــــالل ب ذلـــــك االســـــتنتاج ألن نـــــدرك موقـــــع عـــــض األلفـــــاظ الـــــيت فســـــحت لنـــــا ا
لــــم تعــــش هــــذا بعيــــري علــــى األبــــواب منتصــــٌب، : (ثبيــــيتال يقــــولاملدينــــة، حــــدود املــــتكلم أمــــام 

ـــــه أضـــــواء المطـــــارات ـــــواب هـــــي حـــــدودها وجـــــزء ال يتجـــــزأ مـــــن تركعيني يبهـــــا )، فلكـــــل مدينـــــة أب
الـــــذي  (البـــــدويبـــــني املـــــتكلم وجـــــدال راع إن املقـــــام هنـــــا مقـــــام صـــــن يف الـــــذاكرة. اإلدراكـــــي املخـــــزّ 

ـــــــــة املتحضـــــــــرة املناقضـــــــــة للطبيعـــــــــة(امل واملخاطَـــــــــب) يعشـــــــــق الصـــــــــحراء ـــــــــدليل أن الشـــــــــاعر )دين ، ب
ــــذهين النســــقي للحــــروب القدميــــة الــــيت تُرفــــع ا فيهــــا الرايــــات مــــا مل ســــتعار (الرايــــات) مــــن املعجــــم ال

مــــــــن الطبيعــــــــة الــــــــيت نســــــــي الرومخيســــــــر حاملهــــــــا. إن املدينــــــــة احلديثــــــــة أرادت أن تأخــــــــذ الشــــــــاعر 
، وإذا أخفـــــــى متصـــــــدياً هلـــــــاصـــــــامداً لكنـــــــه أىب إال أن يقـــــــف ، وتفتكـــــــه منهـــــــا افتكاكـــــــا يعشـــــــقها

)، فإنـــــه إمنـــــا فعـــــل أضـــــواء المطـــــاراتِ الشـــــاعر الطـــــائرة الـــــيت جعـــــل بعـــــريه بـــــديالً عنهـــــا يف قولـــــه: (
                                                        

ــــــا (١ ــــــة االفــــــرتاض واملعــــــاين الضــــــمنية كمــــــا سأوضــــــحها وكــــــذلك االســــــتنتاج واملقــــــام، كلهــــــا مفــــــاهيم تداوليــــــة يهــــــتم  ) اإلحالــــــة وعملي
يف فصــــــل (دور الســــــياق يف عمليــــــة الفهــــــم) مــــــن كتــــــاب حتليــــــل اخلطــــــاب، تــــــأليف ج.ب. بــــــراون و ج. يــــــول، حملِّلــــــو اخلطــــــاب، انظــــــر 

الريـــــاض، جامعـــــة امللـــــك ســـــعود (النشـــــر العلمـــــي واملطـــــابع)،  -، اململكـــــة العربيـــــة الســـــعودية ١ترمجـــــة حممـــــد الزليطـــــي ومنـــــري الرتيكـــــي، ط
 .  ٧١-٣٥م، ص١٩٩٧
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صــــــنعها ذلــــــك قصــــــداً ألنــــــه يعلــــــم أن املتلقــــــي لديــــــه إدراك مســــــبق كلــــــي لفضــــــاء املطــــــارات الــــــيت 
ـــــ ـــــاً خاصـــــاً إلقـــــالع الطـــــائرات وهبوطهـــــا. لقـــــد اســـــتطاع الشـــــاعر أن يُنشِّ ط اإلنســـــان لتكـــــون مكان

كيـــــف أمكنـــــه أن خياطـــــب املدينـــــة يف حلـــــم يقظتـــــه، وأن  أو ليتخيـــــل ليتصـــــورذاكـــــرة متلقـــــي شـــــعره 
ــــتكلم نطــــلُّ منهــــا علــــى املدينــــة وع )فتحــــات(خيتــــزل بعــــض العبــــارات الــــيت أصــــبحت  لــــى موضــــع ال

 التواصلي.املقام على و 

ـــــا       ـــــا الثبيـــــيت عـــــن فضـــــاء مكـــــة املكرمـــــة، وجعـــــل عنوا أمـــــا القصـــــيدة األخـــــرى الـــــيت حتـــــدث 
ائــــــب، فــــــإنين ســــــأوردها كاملــــــة نظــــــراً إىل ) مســــــتخدماً ضــــــمري املفــــــرد املؤنــــــث الغالرقيــــــة المكيــــــة(

ـــــنص ـــــرابط ال ـــــذي يفـــــتح  ت ـــــاً واســـــعاً يضـــــم فضـــــاء مكـــــة (األصـــــل) ال مـــــن  ومـــــا حوهلـــــاجمـــــاالً إدراكي
 ، يقول الثبييت:(فروع)

 صبحتها والخير في أسمائها
 مسيتها والنور ملُء سمائها
 حييتها بجمالها وكمالها

 ها وبكافها وبهائهايمِ مِ وبِ 
 وغمرُت نفسي في أقاضي ليلها
 فخرجُت مبتالً بفيض بهائها
 وطرقت ساحات النوى

 حتى ظمئُت إلى ثُماالت الهوى
 فسقيُت روحي سلسبيالً من منابع مائها

 ونقشُت اسمي في سواد ثيابها
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 وغسلُت وجهي في بياض حيائها
 وكتبُت شعري عند مسجد جنها

 )١(ردي قرَب غار حرائهاوقرأُت وِ 

ــــًة إىل إحالــــة ضــــمائرهحيتــــاج هــــذا اخلطــــاب       ــــاملتكلم يُفهــــمحــــىت  املنجــــز كتاب املضــــمر (أنــــا) ، ف
 ومتلقــــــ الشــــــاعر بــــــال شــــــك، أمــــــا املخاطَــــــب فهــــــم هــــــو) حييتهــــــا بكمالهــــــا وجمالهــــــايف قولــــــه: (

ـــــم مســـــلمون زار أغلـــــبافرتاضـــــاً  شـــــعر الثبيـــــيت الـــــذين افرتضـــــهم أو هم املســـــجد احلـــــرام ، إذ يعلـــــم أ
املؤنـــــث يف شـــــاهدوه عـــــرب التلفـــــاز أو علـــــى أقـــــل األحـــــوال عـــــرب صـــــور، أمـــــا ضـــــمري املفـــــرد الغائـــــب 

ــــر فــــي أســــمائها(قولــــه علــــى ســــبيل املثــــال:   مــــأله الشــــاعر مبكــــة املكرمــــة فقــــد)، صــــبحتها والخي
يف  إيغـــــــاالً علـــــــى مكـــــــة املكرمـــــــة  عائـــــــداً  مؤنثـــــــاً  وقـــــــد جعـــــــل الشـــــــاعر القافيـــــــة ضـــــــمرياً ، شـــــــرفها اهللا

ــــا،  ــــة املقدســــة.تقديســــها والتغــــين   ونظــــم القصــــيدة كلهــــا علــــى إيقــــاع الضــــمري العائــــد علــــى املدين
ـــــة(وانطالقـــــاً مـــــن عنـــــوان القصـــــيدة  ـــــة المكي فـــــإن  ،أشـــــار إليهـــــا الشـــــاعراألمـــــاكن الـــــيت  إىل) الرقي

ــــيس لــــه وجــــود إال بفروعــــه، ألن مكــــة املكرمــــة شــــرّ (األصــــل)  فضــــاء مكــــة املكرمــــة فها اهللا فضــــاء ل
واســـــــــع ال تتشـــــــــكل ذهنيـــــــــاً يف عقـــــــــول املتخـــــــــاطبني إال بفروعهـــــــــا، وقـــــــــد ذكـــــــــر الشـــــــــاعر أربعـــــــــة 

ـــــــا مكـــــــة املكرمـــــــة، وهـــــــي حســـــــب  ـــــــب النصـــــــي،فضـــــــاءات ذهنيـــــــة تعـــــــد فروعـــــــاً تتشـــــــكل   الرتتي
ــــــابع ، وأشــــــار إليــــــه بقولــــــه: (مــــــاء زمــــــزم المبــــــاركاألول:  فســــــقيُت روحــــــي سلســــــبيالً مــــــن من
، وكلنــــــا نعلــــــم أنــــــه ال يوجــــــد منــــــابع مــــــاء هلــــــا قيمــــــة دينيــــــة يف مكــــــة ســــــوى منــــــابع زمــــــزم، )مائهــــــا

ــــــك أنــــــه قــــــال: ســــــقيت روحــــــي ومل يقــــــل: ســــــقيت جســــــدي، فــــــالروح مرتبطــــــة  ،والــــــدليل علــــــى ذل
ـــــاني: الكعبـــــة المشـــــرفة، بالشـــــعائر الدينيـــــة ونقشـــــُت اســـــمي فـــــي شـــــار إليهـــــا يف قولـــــه: (أ، و الث

                                                        
 .٣٠٤-٣٠٣الديوان ص (١)



٥٣ 
 

قـــد تشــــتت الــــذاكرة هنـــا توجــــد (علــــة) و  )،ســـواد ثيابهــــا.. وغســــلُت وجهــــي فــــي بيــــاض حيائهــــا
ــــــيت  ــــــذهن، وهــــــي أننــــــا إذا أخــــــذنا بالنظــــــام اللغــــــوي الــــــذي تال ســــــتجيب ملــــــا تثــــــريه اللغــــــة حــــــول ال

ــــــــا) يعــــــــود علــــــــى مكــــــــة ال  تتحــــــــدد بــــــــه إحــــــــاالت الضــــــــمائر، قلنــــــــا: إن الضــــــــمري يف قولــــــــه: (ثيا
كمــــا   -الكعبــــة، ولكــــن نقــــش اســــم (حممــــد صــــلى اهللا عليــــه وســــلم) علــــى ثيــــاب الكعبــــة الســــوداء 

ـــــث: صـــــد الكعبـــــة ال مكـــــة، قه (حممـــــد) أيضـــــاً يـــــدل علـــــى أن الشـــــاعر وامســـــ -هـــــو معـــــروف  الثال
: الرابـــــع: (وكتبـــــُت شـــــعري عنـــــد مســـــجد جنهـــــا)، بامســـــه يف قولـــــه وأشـــــار إليـــــهمســـــجد الجـــــن، 

: (وقــــرأُت اهللا عليــــه وســــلم، وأشــــار إليــــه بقولــــه د فيــــه النــــيب صــــلىالــــذي كــــان يتعبّــــ جبــــل النــــور
 .أي قرب اجلبل الذي فيه الغار )ِوردي قرَب غار حرائها

ــــــــذي مــــــــرتبط بــــــــاالشــــــــعرية عــــــــرب اللغــــــــة وتصــــــــورها ذهنيــــــــاً  إن حتديــــــــد هــــــــذه املعــــــــامل      إلدراك ال
ية، ومـــــا كـــــان لنـــــا أن نصـــــل إىل البصـــــر احلاســـــة ـــــا  متتـــــديســـــتوعب فضـــــاءات ذات مســـــاحة كبـــــرية 

ــــــــذاكرةاملدينــــــــة فضــــــــاء  ــــــــوال أن ال ــــــــذي قصــــــــده الشــــــــاعر ل  كن،اســــــــتوعبت حســــــــياً هــــــــذه األمــــــــا  ال
ـــــيس الوســـــط (احلقيقـــــي أو  ـــــيت و"الفضـــــاء ل املنطقـــــي) الـــــذي تقـــــيم فيـــــه األشـــــياء، وإمنـــــا الوســـــيلة ال

كفيلــــة بــــأن   إن حركــــة اإلدراك الشــــعري علــــى رغــــم اختزاهلــــا. )١(ــــا يصــــبح موقــــع األشــــياء ممكنــــاً"
الـــــــيت أثارهـــــــا الشـــــــاعر حـــــــول  املـــــــدن فضـــــــاءات ذهـــــــن املتلقـــــــي مســـــــاحات واســـــــعة مـــــــن تفـــــــتح يف
 أذهاننا.

  

                                                        
 .٢٠٥م، ص١٩٩٨، لبنان، معهد اإلمناء العريب، ١، موريس مرلوبونيت، ترمجة فؤاد شاهني، طظواهرية اإلدراك (١)



٥٤ 
 

 دالالت إدراك فضاء المدينة ٢-٢

ـــــيت يعيشـــــو الوظَّـــــف       ـــــشـــــعراء احلـــــداثيون دالالت إدراك املـــــدن ال أشـــــعارهم  ون فيهـــــا هـــــم ومتلّق
م  يف موضــــــوعات الشــــــعر وأغراضــــــه، نظــــــرهمليكشــــــفوا مــــــن خالهلــــــا عــــــن وجهــــــات  وعــــــن صــــــال

اء وظَّـــــف دالالت فضـــــ -كمـــــا رأينـــــا   -فـــــإذا كـــــان الثبيـــــيت  والفضـــــاءات،الروحيـــــة بتلـــــك األمكنـــــة 
املدينـــــة فـــــإن دالالت ي إليـــــه هويتـــــه ويفخـــــر بـــــه وبرمزيتـــــه، مـــــنتت الصـــــحراء بوصـــــفه فضـــــاًء طبيعيـــــاً 
ــــــــى األرجــــــــحالــــــــيت تُقابــــــــل الصــــــــحراء ســــــــتكو  ــــــــى األقــــــــل حمــــــــاورة لفضــــــــاءات أو  ن مضــــــــادة عل عل

عقــــــد فيمــــــا بعــــــد ولقــــــد اســــــتعمل الثبيــــــيت كثــــــرياً مــــــن دالالت املدينــــــة الــــــيت ســــــيحاول الصــــــحراء. 
 ك يف اخلطاب الشعري؟بينها وبني اإلنسان، فكيف استطاع ذل ةمقارنة تشبيهي

 تقـــــــع داخـــــــل فضـــــــاء املدينـــــــةالـــــــيت بـــــــالرجوع إىل ديـــــــوان الشـــــــاعر جنـــــــد عـــــــدداً مـــــــن األمـــــــاكن      
ـــــــاء  ، وهـــــــي مكـــــــان محيمـــــــي، )الغرفـــــــةمـــــــن هـــــــذه األمـــــــاكن (و  اســـــــتعاراته.واســـــــتغّلها الشـــــــاعر لبن

عـــــن املكـــــان  متفرعـــــاً تعـــــدُّ مكانـــــاً وفضـــــاء خـــــاص ضـــــمن الفضـــــاء العـــــام الـــــذي هـــــو املدينـــــة، وهـــــي 
ء فضــــاإىل  مكانــــاً بالنســــبةبيــــت، والبيــــت الأقــــل خصوصــــية منهــــا وهــــو فضــــاء بالنســــبة إىل العــــام و 

يقـــــول الثبيـــــيت يف إحـــــدى فضـــــاء الغرفـــــة، حـــــدودي  بالنســـــبة إىل  املدينـــــة، أمـــــا اجلـــــدار فهـــــو مكـــــان
ا (  ):تعارفقصائده اليت جعل عنوا

 غرفة باردة
 غرفة بابها..

 ال أظن لها أيَّ بابٍ 



٥٥ 
 

 )١(وأرجاؤها حاقدة

ـــــل علي  ـــــيت حتي ـــــنص مـــــرتني، إضـــــافة إىل الضـــــمائر ال هـــــا، يف قولـــــه: تكـــــررت كلمـــــة غرفـــــة يف هـــــذا ال
ــــــا، هلــــــا، أرجاؤ  كــــــن لنــــــا منطقيــــــاً تصــــــور الغرفــــــة بــــــال البيــــــت، ويف الوقــــــت ذاتــــــه ال هــــــا)، وال مي(با

لضـــــوء ميكـــــن لنـــــا تصـــــور الغرفـــــة بـــــال بـــــاب! ولكـــــن ملـــــاذا أخفـــــى الشـــــاعر البيـــــت وركـــــز أو ســـــّلط ا
حنــــــو املــــــدن احلديثــــــة الــــــيت ضــــــيقت فضــــــاء إنــــــه يريــــــد إبــــــراز وجهــــــة نظــــــر رومنســــــية علــــــى البــــــاب؟ 

ــــــا ضوضــــــاء الشـــــــوارع  الطبيعــــــة الرحــــــب، ــــــذه اهليئـــــــة ليتقــــــي  علــــــى رغـــــــم أن اإلنســــــان صــــــنعها 
ــــار الــــذي تثــــريه الريــــاحوحــــرارة الشــــمس وال ينســــب إىل اإلنســــان وهــــو  عــــاقالً  مث اســــتعمل فعــــالً ، غب

جلـــــدران الغرفـــــة بقولـــــه: (أرجاؤهـــــا حاقـــــدة) أي نواحيهـــــا وحـــــدودها. إن داللـــــة  ونســـــبه إىلاحلقـــــد، 
وصـــــف (األرجـــــاء)  ولبـــــا تصـــــورها ذهنيـــــاً يســـــمح لنـــــا بقالغرفـــــة وفـــــاق الـــــذاكرة الـــــيت منحتنـــــ فضـــــاء

ـــــــا  ـــــــا (حاقـــــــدة)، أل ، إىل فضـــــــاءات الطبيعـــــــة لطاملـــــــا تاقـــــــت روحـــــــهشـــــــاعراً رومانســـــــياً  أســـــــرتبأ
يـــــاً) مـــــن وجهـــــة نظـــــر الشـــــاعر، ولـــــيس وصـــــفاً ينقـــــل لنـــــا نســـــخة فردويظـــــل هـــــذا الوصـــــف وصـــــفاً (

ــــــــــذاكرة "مــــــــــزيج مــــــــــن مــــــــــؤثرات العــــــــــامل وأفكــــــــــار املــــــــــرء اخلاصــــــــــة  ــــــــــة، فال ــــــــــة لفضــــــــــاء الغرف حقيقي
ــــه" ، ولــــو أن الوصــــف توافــــق منطقيــــاً مــــع ذاكــــرة املتلقــــني إال أن كثــــرياً مــــنهم قــــد خيــــالف )٢(وتوقعات

للشـــــاعر  ال يســـــمحســـــجن املغلـــــق الـــــذي يـــــة عـــــن الوهـــــي غرفـــــة بـــــال بـــــاب كنا الشـــــاعر فيمـــــا يـــــراه.
 باملغادرة.

املغلقـــــــة مرتســــــخة يف ذهنـــــــه، قولـــــــه يف والــــــدليل علـــــــى أن وجهــــــة نظـــــــر الشـــــــاعر حنــــــو املدينـــــــة      
 ):قلب(قصيدة 

                                                        
 .٣٥) الديوان ص (١
ـــــــيم ١) الـــــــذاكرة (مقدمـــــــة صـــــــغرية جـــــــداً)، جوناثـــــــان كيـــــــه فوســـــــرت، ترمجـــــــة مـــــــروة عبدالســـــــالم، ط(٢ ، مصـــــــر، مؤسســـــــة هنـــــــداوي للتعل

 .١٧م، ص٢٠١٤والثقافة، 
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 ألقي عليِك تمائمي وقصائدي األولى
 وأظلُّ طيراً يعتريه الرقُص أو كّفاً بال

 أحلم بالزمان الرحبحنَّاء... 
 )١(والمدن الطليقة

نظـــــر  اتكـــــز الشـــــاعر علـــــى عـــــدد مـــــن العناصـــــر الـــــيت كشـــــف لنـــــا مـــــن خالهلـــــا عـــــن وجهـــــلقـــــد ر 
رومانســـــــية، وهـــــــي: (الطـــــــري الـــــــراقص، الكـــــــف غـــــــري املخضـــــــوبة، احللـــــــم، الزمـــــــان الرحـــــــب، املـــــــدن 

يرفــــــرف جبناحيــــــه الطليقــــــة)، فالشــــــاعر الرومانســــــي دائمــــــاً مــــــا يريــــــد أن يكــــــون مثــــــل الطــــــائر حــــــراً 
حــــــرة، ألن  فهــــــي بــــــال شــــــكالــــــيت مل ُختضــــــب  أمــــــا الكــــــفّ  ،واألرض الســــــماءأرجــــــاء  ويــــــرقص يف

حللـــــم فهـــــو املـــــوطن الـــــذي يفـــــرغ فتضـــــيق يف عـــــني صـــــاحبها، أمـــــا ا (احلنـــــاء) يرســـــم حـــــدود الكـــــفّ 
ــــذا فقــــد حلــــم بالزمــــان الرحــــب  ــــة، ل م املكبوت ــــه فيــــه الشــــعراء الرومانســــيون رغبــــا ــــذي ال توجــــد ب ال

ـــــــذه فمعـــــــىن ذ)٢(واملـــــــدن الطليقـــــــة حـــــــدود ـــــــم  ـــــــد أن يتجـــــــاوز زمنـــــــه ، وإذا كـــــــان حيل ـــــــه يري ـــــــك أن ل
 احلاضر ذا املدن املأسورة إىل زمن يتمناه وحيلم به.

ـــــــا الفضـــــــاء الـــــــذهين       وقـــــــد أدرج الشـــــــاعر (املصـــــــابيح) وهـــــــي أحـــــــد العناصـــــــر الـــــــيت يتشـــــــكل 
 ، يقول الثبييت:نورها حبلم اإلنسان تشبيهلللمدينة مستخدماً داللتها النوراين 

 ُحلماً وهي التي أطلقتني في الكرى 
 )٣(حتى َعبْرُت لها حلَم المصابيح

                                                        
 .١١٣) الديوان ص (١
 (فعيل) مبعىن (مفعول)، أي (مطلوق). طليق هنا )(٢
 .٣٠٠) الديوان ص (٣
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ــــا طريقـــــه يف الليــــل الـــــدامس، فــــإذا كانـــــت  مل يصــــنع اإلنســــان املصـــــابيح عبثــــاً، لقـــــد أراد أن ينــــري 
الـــــذي خيـــــيم عليـــــه الظـــــالم فـــــإن غايـــــة الشـــــاعر إنـــــارة أو الفضـــــاء الغايـــــة مـــــن صـــــنعها إنـــــارة املكـــــان 

ـــــذا فقـــــد ليلـــــه الطويـــــل الـــــذي أبعـــــده عـــــن حمبوبتـــــه،  ـــــة مـــــن صـــــنع املصـــــابيح ل ـــــة الغاي اســـــتعمل دالل
ــــــ ــــــذي يري ــــــا حلمــــــه ال ــــــل، ليشــــــبه  ــــــل الطوي ــــــه ظــــــالم اللي ــــــدفع ب فــــــال الشــــــاعر وال املصــــــباح د أن ي

وهـــــــو احللـــــــم ال يف  إنســـــــانياً  وقـــــــد أســـــــقط علـــــــى املصـــــــابيح فعـــــــالً  يريــــــدان انتظـــــــار نـــــــور الشـــــــمس.
اليقظـــــة أو مـــــا يطمـــــح  داللتـــــه الطبيعيـــــة املاديـــــة أي حلـــــم النـــــوم لكـــــن يف داللتـــــه الثقافيـــــة أي حلـــــم

ـــــه اإلنســـــان،  ـــــم والنظـــــر إىل البعيـــــد فولـــــذلك إلي قـــــد أنســـــن الشـــــاعر املصـــــابيح مصـــــدر النـــــور واحلل
 من خالل النور الذي ترسله.

ملدينــــة (املغلــــق) الــــذي حيــــاول الشــــعراء فضــــاء ا أنســــنة كشــــفت هــــذه األمثلــــة عــــن داللــــةلقــــد       
ـــــيت  ـــــه، إال أن الثبي ـــــيت الرومانســـــيون اهلـــــروب من ـــــى بعـــــض األمـــــاكن (الصـــــديقة) ال ســـــلط الضـــــوء عل

 ، يقول:يف حياة الشاعر(غري واقعي)  إنسانياً مدنياً  شكلت جمتمعًة فضاءً 

 أصادق الشوارع
 والرمل والمزارع
 أصادق النخيل
 أصادق المدينة
 والبحر والسفينة
 والشاطئ الجميل
 أصادق البالبل
 والمنزل المقابل
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 والعزف والهديل
 أصادق الحجارة
 )١(والساحة والمنارة

مــــــاكن الــــــيت ال تنتمــــــي املدينــــــة علــــــى رغــــــم وجــــــود بعــــــض األ فضــــــاءأدرجــــــت هــــــذا الــــــنص ضــــــمن 
الــــــيت قــــــد يقــــــع اءات األخــــــرى املدينــــــة غلبــــــت علــــــى متعلقــــــات الفضــــــ ، ألن متعلقــــــات فضــــــاءإليــــــه

ـــــــل بعضـــــــها ضـــــــمن فضـــــــاء ـــــــل واحلجـــــــارة)، وهـــــــذه  :املدينـــــــة، مث (الرمـــــــل واملـــــــزارع والنخيـــــــل والبالب
هــــــــي مســــــــة مــــــــن مســــــــات الفضــــــــاءات املختلفــــــــة الــــــــيت اســــــــتطاع الشــــــــاعر مجعهــــــــا يف نــــــــص واحــــــــد 

لتكــــــون بديلــــــة عــــــن وأنســــــنها ولقــــــد اختــــــار الشــــــاعر هــــــذه األمــــــاكن قصــــــداً  .الفضـــــاءات الشــــــعرية
ــــــــب، إاإلنســــــــان، عــــــــن  ــــــــت الشــــــــوارع علــــــــى الصــــــــديق الغائ ــــــــور النــــــــاس، والرمــــــــل واملــــــــزارع ذ دل عب

والنخيـــــل علـــــى الفضـــــاء الطبيعـــــي (فضـــــاء الصـــــحراء) الـــــذي يعشـــــقه الشـــــاعر، أمـــــا املدينـــــة والبحـــــر 
ـــــــا  )٢(والســـــــفينة والشـــــــاطئ (اجلميـــــــل) فهـــــــي أمنيـــــــة مـــــــن أمـــــــاين الشـــــــاعر الـــــــيت يريـــــــد أن يتجـــــــاوز 

ــــــوع مــــــن و حاضــــــره،  ــــــأمــــــا البالبــــــل فهــــــي ن ــــــواع الطي ــــــيتر و أن ــــــة ال يتمــــــىن الشــــــعراء  دائمــــــاً مــــــا احلزين
ــــــوا مثلهــــــ ــــــة كمــــــا أشــــــرت إىل ذلــــــك ســــــابقاً،   ،االرومانســــــيون أن يكون املنــــــزل مصــــــادقة وتعــــــود دالل

ـــــل إىل  ـــــاملقاب ـــــة، فـــــاملنزلخل ـــــاس واإلحســـــاس بالغرب ـــــل هـــــو  و الن ـــــباملقاب ـــــزل القري ـــــل ملوقـــــع امل املن قاب
دوء علــــــى اهلــــــ تــــــدلالعــــــزف واهلــــــديل فإرادة الشــــــاعر مصــــــادقة الشــــــاعر، أمــــــا  منــــــزلاملــــــتكلم وهــــــو 

أمـــــا مصـــــادقة احلجـــــارة فهـــــي إشـــــارة إىل قدســـــيتها، ألن و القاتـــــل نتيجـــــة خلـــــو فضـــــائه مـــــن النـــــاس، 
مــــــأخوذ مــــــن فضــــــاء مكــــــة املكرمــــــة املوجــــــود يف أحــــــد أركــــــان الكعبــــــة املشــــــرفة  الحجــــــر األســــــود

                                                        
 .١٤) الديوان ص (١
 يتمىن األفضل.حيلم و غري مجيلة، لذا فإنه لى أن الشواطئ اليت رآها الشاعر ) وصف الشاطئ باجلميل، يدل ع(٢
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املكـــــان الــــــذي  الـــــذي يعـــــيش فيـــــه الشـــــاعر، كمــــــا تعـــــود داللـــــة الســـــاحة واملنــــــارة إىل احلـــــرم املكـــــي
ــــة كــــل فــــج عميــــق، ففيــــه الروحانمــــن  النــــاس يقصــــده  ــــة والفــــرح والســــرور وخمالطــــة النــــاس. إن الغرب ي

ــــذا فقــــد ت ــــدى الشــــعراء الرومنســــيني، ل صــــور هــــي الــــدافع النفســــي األســــاس خللــــق أحــــالم اليقظــــة ل
ـــــة ـــــة،  الشـــــاعر مصـــــادقة هـــــذه األمكن ـــــا إىل إحساســـــه بالغرب ـــــيت قادتنـــــا دالال ـــــه ال واســـــتطاع بكفايت

 هنياً رمسه يف خياله يتمناه وحياول أن يتجاوَز به حاضره.اللغوية أن ينقل لنا فضاًء ذ

 ،، وهـــــو فعـــــل تواصـــــلي بـــــني البشـــــرداقة مفهـــــوم إنســـــاين بـــــل حضـــــري ومـــــدينإن مفهـــــوم الصـــــ     
ـــــري  ـــــات غـــــري العاقلـــــة، وكـــــرر الفعـــــل يف مطـــــالع الســـــطور الشـــــعرية للتعب لكـــــن الشـــــاعر أنســـــن الكائن

ومــــا يرتتــــب عــــن هــــذه الصــــداقة  مل غــــري العاقــــل.عــــن اســــتبداله يف الصــــداقة العــــامل اإلنســــاين بالعــــا
الكائنــــــات الــــــيت تعــــــوض دنيــــــا مــــــن معــــــاين بــــــّث الشــــــكوى ومعــــــاين األنــــــس والتواصــــــل مــــــع تلــــــك 

 البشر.
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 :خاتمة
الشـــــاعر لـــــذا فقـــــد صـــــرخ املـــــدن احلديثـــــة الـــــيت مســـــخت الطبيعـــــة، فضـــــاءات الرومنســـــيون َه َكـــــرِ     

ــــــا وبعــــــريه  ،املدينــــــةه الثبيــــــيت علــــــى رغــــــم أنــــــه (حــــــداثي الشــــــعر) يف وجــــــحممــــــد  ووقــــــف علــــــى با
ـــــه ظـــــلّ صـــــامد أمـــــام حتـــــدياتك،  ليخاطبهـــــا ويقـــــول: إنـــــين أعـــــرايب قـــــحّ  ـــــاً  -كمـــــا رأينـــــا   - إال أن حمب

فضـــــــاء (قـــــــد رمـــــــز يف شـــــــعره إىل فضـــــــاءين مـــــــدنيني: و ملدينـــــــة مكـــــــة املكرمـــــــة عاشـــــــقاً لروحانيتهـــــــا، 
ام، ومنـــــابع زمـــــزم، ، مثـــــل: (البيـــــت احلـــــر الـــــيت تشـــــكله تصـــــورناه حســـــب األمكنـــــةو  )،مكـــــة املكرمـــــة

، أمـــــــا الفضـــــــاء اآلخـــــــر فهـــــــو فضـــــــاء املدينـــــــة احلديثـــــــة )، والبطحـــــــاءومســــــجد اجلـــــــن، وغـــــــار حـــــــراء
 مثاالً على انغالقه وضيقه.(الغرفة) (املغلق)، وقد جعل فضاء 

كمــــــا رأينــــــا يف ،  إن إحــــــدى وســــــائل اإلدراك الشــــــعري للفضــــــاء هــــــي خماطبــــــة الفضــــــاء نفســــــهو      
ــــا  قصــــيدة (صــــفحة مــــن أوراق بــــدوي)، املدينــــة، ولــــوال أن جعـــــل الثبيــــيت حممــــد حيــــث خاطــــب 

، مل نتصـــــور املدينـــــة احلديثـــــة الـــــيت يقصـــــدها يف خطابـــــهســـــيلة لتنقالتـــــه بـــــدالً مـــــن الطـــــائرات بعــــريه و 
ـــــــنص الشـــــــعري وســـــــي ـــــــة ضـــــــمائر اخلطـــــــاب يف ال لة أخـــــــرى مـــــــن وســـــــائل اإلدراك ونلحـــــــظ أن إحال

 (الرقية املكية).للفضاء، مثل إحالة الضمائر يف قصيدة  املؤنسنالشعري 

 لنــــــا فضــــــاء املدينــــــة وجهــــــات نظــــــره، وتبــــــّني الثبيــــــيت يف دالالت متعلقــــــات حممــــــد وقــــــد غــــــرس      
علــــــى ســــــبيل  -أنــــــه ال يعبــــــث حينمــــــا خيتارهــــــا اختيــــــاراً ويســــــلط الضــــــوء عليهــــــا، حيــــــث اختــــــار 

جـــــنس الطـــــري للداللـــــة علـــــى احلريـــــة واالنطـــــالق، واختـــــار مـــــن أنواعـــــه (البالبـــــل) للداللـــــة  -املثـــــال 
ـــــل  علـــــى أن ـــــديغـــــرد فإنـــــه يقـــــول حينمـــــا البلب ـــــل يضـــــفي علـــــى الفضـــــاء مســـــحة حزينـــــة، مـــــا يري ، ب
كمـــــا مــــن وجـــــوه أنســــنة الفضـــــاء ومكوناتــــه يف الشـــــعر الرومنســــي عامـــــة   الصـــــور متثــــل وجهـــــاً وهــــذه 

 أشرت إىل ذلك.
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 :مدخل

ـــــــــار األســـــــــاس  نســـــــــيةأهـــــــــم املفـــــــــاهيم الروم أحـــــــــد إن       يف األدب العـــــــــريب احلـــــــــديث هـــــــــو اعتب
ة ، فالطبيعـــــــالوجـــــــود الـــــــذي ينتمـــــــي إليـــــــه اإلنســـــــان مـــــــن نفـــــــس وجـــــــزءاً  )١()اً حيـــــــ اً الطبيعـــــــة (كائنـــــــ

هـــــــي النظـــــــام أو الشـــــــجرة الـــــــيت أمثـــــــرت اإلنســـــــان والزهـــــــرة والنهـــــــر  نســـــــيةبالنســـــــبة إىل الرؤيـــــــة الروم
ـــــدو أن هنـــــاك اســـــتعار  ،والفراشـــــة ع عنهـــــا تتفـــــرّ  نســـــية تصـــــورية مهيمنـــــة يف اخلطـــــاب الرومكمـــــا "يب

إن مـــــــن أصـــــــول أنســـــــنة الشـــــــاعر و . )٢(وهـــــــي اســـــــتعارة (اإلنســـــــان طبيعـــــــة)" ،اســـــــتعارات متعـــــــددة
الثبيـــــيت حممـــــد الشـــــاعر  اســـــتطاعقـــــد لو والطبيعـــــة،  للكائنـــــات تصـــــوره لإلنســـــان متماهيـــــاً  نســـــيالروم

ـــــيت عـــــاش فيهـــــا، إذ   (اإلنســـــانَ  - كمـــــا ســـــنرى -جعـــــل بواســـــطة االســـــتعارة أنســـــنة الفضـــــاءات ال
الـــــيت الفرعيـــــة مـــــن العناصـــــر البالغيـــــة  اً عنصـــــر يف شـــــعره ومل تعـــــد االســـــتعارة )، اأرضـــــ ) و(املـــــرأةَ خنلـــــةً 

ـــــل أصـــــبحت يرتكـــــب منهـــــا اخلطـــــا ُـــــرئيســـــاً  جـــــذراً ب الشـــــعري ب نســـــية حـــــول م القصـــــيدة الرومنظِّ "ت
 .)٣(الطبيعة"

مكانـــــــة واســـــــعة يف اإلنســـــــان) معجـــــــم أي احتلَّـــــــت األلفـــــــاظ الدالـــــــة علـــــــى اإلنســـــــان ( لقـــــــدو      
لـــــى تـــــدل الكلمـــــة عقـــــد فأو االســـــتعارات النائمـــــة يف االســـــتعمال اليـــــومي، ، املعجـــــم اللغـــــوي العـــــام

دم...)، ومنهــــــا  -شــــــعر  -فــــــم  -صــــــدر  -أنــــــف  -مثــــــل: (عــــــني  الشــــــيء احلســــــي (اجلســــــدي)
ــــــد املســــــاعدة - رأس الصــــــفحة - رجــــــل الكرســــــي -صــــــدر الســــــفينة  - بطــــــن الــــــوادي( فــــــم  - ي

                                                        
، تـــــــونس، ٢فـــــــؤاد القرقـــــــوري، ط) انظـــــــر أهـــــــم مظـــــــاهر الرومنطيقيـــــــة يف األدب العـــــــريب احلـــــــديث وأهـــــــم املـــــــؤثرات األجنبيـــــــة فيهـــــــا، (١

 .١٤١م، ص١٩٨٨الدار العربية للكتاب، 
ـــــوعمراين، ط(٢ ـــــة العرفـــــاين، حممـــــد الصـــــاحل الب ـــــة يف علـــــم الدالل ـــــة وتطبيقي ـــــة عـــــالء الـــــدين، ١) دراســـــات نظري ـــــونس، صـــــفاقس، مكتب ، ت

 (بتصرف). ٢٥٧م، ص٢٠٠٩
ــــــــك، ترمجــــــــة حممــــــــد عصــــــــفور، ط(٣ ــــــــة، رينيــــــــه ويلي ــــــــت، عــــــــامل١) مفــــــــاهيم نقدي ــــــــس الــــــــوطين للثقافــــــــة والفنــــــــون  ، الكوي ل املعرفــــــــة (ا

 .١٤٠م، ص١٩٨٧واآلداب)، 
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 -لنفســـــية الـــــيت تعـــــرتض اإلنســـــان: (فـــــرح ظـــــاهر كـــــاألحوال االشـــــيء غـــــري التـــــدل علـــــى أو  ،البئـــــر)
علـــــــى  بنـــــــاءً مت هـــــــذا الفصـــــــل ســـــــق لـــــــذا فـــــــإنين...)، صـــــــداقة - كـــــــذب -خـــــــوف  -غضـــــــب 

ا لديـــــه مـــــن  مبـــــاع اســـــتطو الفضـــــاءات،  أنســـــن بـــــه الشـــــاعر حممـــــد الثبيـــــيت جـــــم اإلنســـــان) الـــــذيمع(
اتنظـــــــم يكتشـــــــف  أنكفايـــــــة لغويـــــــة اســـــــتعارية   االســـــــتعاراتنهـــــــا سالســـــــل م صـــــــنعوي، املتشـــــــا

 .واجتماعا وأنساً  ه ألفةى اخلطاب الشعري كله ومتلؤ اليت تشع عل
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 الفضاء والمالمح الجسديةالمبحث األول: 

ســـــامي يف خامتـــــة حتليلـــــه للجســـــد واملتخيـــــل األرضـــــي والنبـــــايت يف علـــــي  يقـــــول الباحـــــث نصـــــر     
ن كــــــان كــــــل خطــــــاب وإ ،فقــــــط فيزيائيــــــاً  إن اجلســــــد ال حيضــــــر حضــــــوراً " :شــــــعر حممــــــود درويــــــش
علــــــى املتخيــــــل ينفــــــتح فيــــــه اجلســــــد ة املرئيــــــة بــــــل حيضــــــر حضــــــورا إيروســــــياً حيضــــــن الــــــذات الواقعيــــــ

ــــــاألرضــــــي والنبــــــايت،   راغــــــب ى املتخيــــــل الكــــــوين وعلــــــى الفضــــــاء يف دفــــــق لــــــّذوي كمــــــا ينفــــــتح عل
ــــاة تســــتحق أن تعــــاشعا ــــدفع حنــــو حي ، وحلظنــــا أن هــــذه الرغبــــة الــــيت تفــــيض علــــى الشــــعر شــــق من

نســـــتطيع عـــــرب املســـــتقِبل (البصـــــري) احلســـــي و  .)١(فـــــردا" طبعتـــــه بطابعهـــــا فاســـــتقام الـــــنص جســـــداً 
ويتفـــــرد بـــــه  ،بـــــهنســـــان وهيئتـــــه اخلارجيـــــة والداخليـــــة وكـــــل مـــــا يتصـــــل الصـــــورة اجلســـــدية لإلختـــــزين 

ـــــــات ـــــــة املخلوق قـــــــرأ نســـــــمع أو نحينمـــــــا حتليليـــــــة قـــــــوم بعمليـــــــة ذهنيـــــــة نأن لنـــــــا وميكـــــــن ، عـــــــن بقي
ــــــا املــــــتكلم الفضــــــاء، فقــــــد  رية مــــــن اســــــتعار الشــــــاعر حممــــــد الثبيــــــيت كلمــــــات كثــــــاســــــتعارة أنســــــن 

ــــــــا فضــــــــاءات المعجــــــــم اإلنســــــــان (اجلســــــــدي) ليؤ  ، وســــــــنقف يف هــــــــذا صــــــــحراء واملدينــــــــةنســــــــن 
ن شـــــــبيهاً جبســـــــد مـــــــا ميكـــــــن أن يكـــــــو  ااملبحـــــــث علـــــــى تلـــــــك االســـــــتعارات لنكشـــــــف مـــــــن خالهلـــــــ

أو  يف اللغـــــــة ريـــــــك االســـــــتعارات النائمـــــــةوهـــــــذه األنســـــــنة هـــــــي شـــــــكل مـــــــن أشـــــــكال حت، اإلنســـــــان
 .تنشيطها

  

                                                        
ــــــي ســــــامي، ط(١ ــــــو ١) اجلســــــد يف شــــــعر حممــــــود درويــــــش، نصــــــر عل ــــــع، ، عمــــــان األردن، دار كن م، ص ٢٠١٥ز املعرفــــــة للنشــــــر والتوزي

 (بتصرف). ١٢٢



٦٥ 
 

 الصحراء وجسد اإلنسانمتعلقات  ١-١

أو  حينمـــــا يريـــــد إثبـــــات شـــــيء للمتلقـــــي عـــــادة إىل التشـــــبيه الشـــــاعر يف اخلطـــــاب األديبمييـــــل      
ـــــني شـــــيئني أو موجـــــودين، أملَّ بـــــه يريـــــد التنفـــــيس عـــــن هـــــمٍّ  فإنـــــك لـــــذا  ،أو يريـــــد إقناعـــــه بعالقـــــة ب

ـــــا الفضـــــاءعلـــــى ملمـــــح مـــــن مالمـــــح ليســـــقطه  ارة واقـــــع عـــــاش فيـــــهحيـــــاول اســـــتعجتـــــده  ، وميكـــــن لن
ال  )علويــــــة(ســــــلطة وتكــــــون لــــــه  ،الــــــذي يــــــتحكم بنــــــا العــــــدوتصــــــور ذلــــــك علــــــى ســــــبيل املثــــــال ب

 :خماطباً ذاته والصرب، يقول الشاعر حممد الثبييت ثباتيستطيع اإلنسان معها إال ال

 ستموت النسور التي وشمت دمك الطفل يوماً 
 )١(وأنت الذي في عروق الثرى نخلة ال تموت

، والنســــر كمــــا الــــذي يطــــري جبربوتــــه يف فضــــاء الصــــحراءاملتســــلط النســــر ب هشــــبه الشــــاعر عــــدو لقــــد 
ه يــــــرتبط ه أو شــــــبيه بــــــاإلالإال) بروميثــــــوسوأســــــطورة (هــــــو معــــــروف يف اإلليــــــاذة اليونانيــــــة القدميــــــة 

ــــنفســــه  شــــبهكمــــا  ،)٢(بــــالروح واخللــــود ــــا وصـــــابرة ثابتــــة يف (خنلــــة) تعــــيش يف الصــــحراء  ابأ مكا
ــــــــاح علــــــــى اجلفــــــــاف وقلــــــــة امليــــــــاه ، ولقــــــــد احتلــــــــت (النخلــــــــة) بوصــــــــفها شــــــــجرة وانفعــــــــاالت الري

                                                        
 .٩) الديوان ص (١
) انظــــــــر أســــــــطورة النســــــــر والبحــــــــث عــــــــن اخللــــــــود يف الشــــــــعر اجلــــــــاهلي، إحســــــــان الــــــــديك، جملــــــــة العلــــــــوم اإلنســــــــانية واالجتماعيــــــــة (٢

، ومــــــــن خصـــــــــائص الشــــــــعر الرومنســــــــي اســــــــتخدام األســــــــطورة لبنـــــــــاء ٣٥٧م ص٢٠١٠) ٢) عــــــــدد (٣٧باجلامعــــــــة األردنيــــــــة، جملــــــــد (
، تـــــونس، جامعـــــة منوبـــــة (كليـــــة اآلداب والفنـــــون ٢، حممـــــد قوبعـــــة، طاملعـــــىن، انظـــــر يف الرومنطيقيـــــة ومنـــــابع احلداثـــــة يف الشـــــعر العـــــريب

 .٣٧٣م، ص٢٠١١واإلنسانيات)، 
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ـــــــت يف مـــــــوطن الشـــــــاعر صـــــــحراوية  ـــــــهاســـــــتعار  )١(أقـــــــوى طـــــــرازتنب ـــــــه ل صـــــــفات  الشـــــــاعر يف ديوان
ــــا يف مواضــــع كثــــرية مــــن قصــــيدته (موقــــف الرمــــال موقــــف اجلنــــاس)،  إنســــانية ، فقــــد شــــبه نفســــه 

أنــــت والنخــــل )، و(أنــــت والنخــــل طفــــالن) و(أنــــت والنخــــل فرعــــانكقولــــه خماطبــــاً نفســــه: (
لــــــديهما الصــــــفات نفســــــها واحــــــدة و  ا يعيشــــــان يف صــــــحراءفالشــــــاعر والنخلـــــة كالمهــــــ، )٢()ســــــّيان

ـــــيت متكنهمـــــا مـــــن العـــــيش يف هـــــذه الصـــــحراء املوحشـــــة اجلافـــــة يـــــتحمالن العطـــــش ويصـــــربان  إذ، ال
 .األجواء احلارة على

ـــــةولـــــيس عبثـــــاً أن جيعـــــل الشـــــاعر (      ـــــة يف قولـــــه (الطفول ـــــت والنخـــــل ) صـــــفة جتمعـــــه بالنخل أن
ـــــة عبـــــارة رومنســـــية طفـــــالن ـــــة مـــــن وجهـــــة النظـــــر  .)٣(وأحـــــد أهـــــم مفاهيمهـــــا)، فالطفول وإن الطفول

ــــــــــا تعــــــــــين فضــــــــــاء احلريــــــــــة املطلقــــــــــة والتجربــــــــــة  الرومنســــــــــية ال تعــــــــــين صــــــــــورة الطفــــــــــل الصــــــــــغري، إ
واالكتشــــاف، وتعــــين كســــر القيــــود العقالنيــــة الــــيت تــــتحكم بنــــا. يقــــول الــــدكتور صــــاحل بــــن اهلــــادي 

ـــــداوليا: "رمضـــــان  ـــــة تعريفـــــاً ت ـــــاس، إّن الطفو يف تعريـــــف الطفول ـــــة هـــــي زمـــــن الالحـــــدود بـــــني األجن ل
األحــــــالم واللغــــــة االســــــتعارية الــــــيت يشــــــّبه فيهــــــا الشــــــاعر نفســــــه زمــــــن وهــــــي زمــــــن احلريــــــة املطلقــــــة و 

النرجســـــية والفرديـــــة هـــــي زمـــــن ه، بالطـــــائر وباحلمـــــام وبالبلبـــــل كمـــــا يفعـــــل الطفـــــل حـــــني ينـــــاغي أّمـــــ
لصـــــغري الــــــذي املتغـــــّين بذاتــــــه الطفـــــل ااملطلقـــــة الــــــيت يشـــــبه فيهـــــا الشــــــاعر الرومنســـــي  )األنانيـــــة(أو 

                                                        
) الطـــــراز هــــــو املقولــــــة الــــــيت تعــــــرب عـــــن الشــــــيء أكثــــــر مــــــن غريهــــــا، أو هــــــو املقولـــــة الذهنيــــــة اجلامعــــــة للمقومــــــات املميــــــزة للجــــــنس أو (١

تمــــع  ويعــــين أفضــــل ممثــــل للنــــوع يف جنســــه، أي أن (النخلــــة) نــــوع مــــن ،النــــوع أنــــواع األشــــجار وهــــي أفضــــل ممثــــل جلنســــها يف ثقافــــة ا
 البالغـــــــي دراكيـــــــة وأثرهـــــــا يف الـــــــدرسالنظريـــــــة اإل، وانظـــــــر أيضـــــــاً ٤٦الســـــــعودي والعـــــــريب عامـــــــة، انظـــــــر بنيـــــــة الصـــــــورة يف شـــــــعر املتنـــــــيب 

ملـــــأمول)، اململكـــــة العربيـــــة ل العلمـــــي لنـــــدوة الدراســـــات البالغيـــــة (الواقـــــع واجالســـــصـــــاحل بـــــن اهلـــــادي رمضـــــان،  ،)منوذجـــــاً أاالســـــتعارة (
 .١/٨٤٥ هـ،١٤٣٢جامعة اإلمام حممد بن سعود اإلسالمية  -السعودية 

 .١٥-١١) الديوان ص(٢
 .١٧٧) انظر الرومنطيقية ومنابع احلداثة يف الشعر العريب ص (٣



٦٧ 
 

ــــــا يف رؤيــــــة الشــــــاعر الرومنســــــي زمــــــن يــــــرى نفســــــه مركــــــز العــــــامل.  ّ واحلاصــــــل إّن الطفولــــــة عذبــــــة أل
تمع املدّنس بأدران البشر  .)١("البدايات البعيد كّل البعد عن عامل ا

ل مـــــــن عالقـــــــة رمزيـــــــة فـــــــوق واقعيـــــــة، ألن النخـــــــل كالطفـــــــ قـــــــة بـــــــني الطفـــــــل والنخـــــــلإن العالو      
يني يؤنســـــنون الفضـــــاء، مـــــن الســـــر الـــــذي جعـــــل الشـــــعراء الرومنســـــحيـــــث تأصـــــله للواقـــــع، وهنـــــا يك

ــــــــرون أنــــــــه ال ــــــــم ي ــــــــرق بــــــــني اإلنســــــــان والطبيعــــــــة،  أل ــــــــد أن يكــــــــون  يوجــــــــد ف وأن اإلنســــــــان ال ب
ا بل إنه، كالطبيعة حراً طليقاً ال تأسره القيود العقالنية  .جزء منها يعود إليها ليلتجم 

ــــــا الشــــــاعر النخلــــــة وغريهــــــا مــــــن ومــــــن خــــــال       متعلقـــــــاتل هــــــذه االســــــتعارات الــــــيت أنســــــن 
لفـــــــاظ املســـــــتعارة غالبيـــــــة األأن و  ،األنســـــــنةمفتـــــــون ب هأنـــــــنســـــــتنتج  -كمـــــــا ســـــــنرى  -الفضـــــــاءات 

ـــــا مـــــع احليـــــوان  ، مثـــــل: (العـــــنيوســـــائر الكائنـــــات احليـــــة مـــــن معجـــــم اإلنســـــان الـــــيت قـــــد يشـــــرتك 
ا الشاعر، واليد  .اإلنسان ال احليوان والوجه) وغريها قصد 

ت  ولقــــد      ا يف ذاكرتــــه، هــــا النخلــــة املؤنــــث لفظُ شــــا املــــرأة اجلميلــــة الــــيت خــــّزن الشــــاعر صــــور
 يقول الثبييت:

 نخلة طوقت بجدائلها الماء والشمس
 )٢(باحت بأسرار قامتها للهواء

ـــــتج صـــــور ولـــــئن كانـــــت النخلـــــة ومـــــا تفـــــرع عنهـــــا جـــــزء مـــــن خميـــــال الشـــــا      الغـــــزل عر الـــــذي أن
توســـــــع يف جعـــــــل هـــــــذه قـــــــد فـــــــإن الشـــــــاعر احلـــــــديث  ،أثيـــــــث كقنـــــــو النخلـــــــة املتعثكـــــــل)القـــــــدمي (

                                                        
 (بتصرف). ٦٨ص ) التواصل األديب(١
 .١٥٠) الديوان ص (٢
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والنـــــور وهـــــي املـــــاء  ،جتتمـــــع فيـــــه العناصـــــر الباعثـــــة للحيـــــاة ،عـــــاقال وجـــــدانياً  غزليـــــاً  حضـــــناً  الشـــــجرة
ى العمــــــــل الوجــــــــداين العــــــــاطفي علــــــــ داالً  عــــــــاقالً  . واســــــــتعمل فعــــــــالً أو النــــــــار (الشــــــــمس) واهلــــــــواء

ــــــــؤرة)  ن اللفــــــــظإ. و (طوقــــــــت) مــــــــاكس بــــــــالك حســــــــب نظريــــــــة االســــــــتعاري يف هــــــــذا الــــــــنص (الب
"Max Black")يف (ســـــــــــــياق ألن اجلـــــــــــــدائل ، هـــــــــــــو قولـــــــــــــه: (خنلـــــــــــــة طوقـــــــــــــت جبـــــــــــــدائلها) )١

ــــــا  ــــــا يف موضــــــوع  إمنــــــا هــــــي للمــــــرأةكمــــــا هــــــو معــــــروف ليســــــت للنخلــــــة  اســــــتعماهلا) هن املتغــــــزل 
أن كلمــــــة (جــــــدائل) احنــــــراف أو  البنيويــــــة)األســــــلوبية ، ويف هــــــذا اللفــــــظ االســــــتعاري تــــــرى (احلــــــبّ 

حينمـــــا عـــــدول عـــــن املعـــــىن احلقيقـــــي هلـــــا، أمـــــا املقاربـــــة االدراكيـــــة فـــــرتى عكـــــس ذلـــــك، إن العقـــــل 
ويف هـــــذا اإلطـــــار يظهـــــر يف ذهنـــــه (اإلطـــــار) حســـــب نظريـــــة بـــــالك،  يقـــــرأ هـــــذا اللفـــــظ االســـــتعاري

اإلدراك: ملــــــاذا أســــــند الشــــــاعر   يعة بعــــــد أن يطــــــرح العقــــــل ســــــؤاالً عــــــنســــــر حتصــــــل عمليــــــة عقليــــــة 
ب ييســــــتجفلإلنســــــان وبشــــــكل خــــــاص (املــــــرأة)، يف األصــــــل وهــــــي نخلــــــة إىل ال(اجلــــــدائل) كلمــــــة 

ـــــــة املخزنـــــــة يف الـــــــذاكرة  اإلدراك ســـــــريعاً ليخـــــــرج للعقـــــــل صـــــــورة عمـــــــا يشـــــــبه  ليبحـــــــث فيهـــــــاالنخل
ـــــاهـــــو  (الســـــعف) بـــــأنأخـــــرياً  ويكتشـــــف ،اجلـــــدائل ـــــة العقليـــــة ال .الشـــــبيه  ســـــريعة إن هـــــذه العملي

ـــــة، حتـــــدث يف أقـــــلّ  بـــــأن اللغـــــة ليســـــت مبعـــــزل عـــــن الفكـــــر كمـــــا ونكتشـــــف مـــــن خالهلـــــا  مـــــن ثاني
 .)٢(حسب املقاربة اإلدراكيةنفسه اللغة هي الفكر بل إن تدعي ذلك البنيوية، 

فــــــإن النخلــــــة حتبــــــل أيضــــــاً مثــــــل املــــــرأة، يقــــــول شــــــبه اجلــــــدائل، يوإذا كــــــان للنخلــــــة (ســــــعف)      
 الثبييت:

 العجيبةقل: هي النار 

                                                        
 .٢٥انظر حول هذه النظرية يف صفحة ص(١) 
 .١٦٤التواصل األديب ص انظر ) (٢
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 تستوي خلف المداِر الُحرِّ تنيناً جميالً 
 وبكارة

 ،نخلة حبلى
 )١(مخاضاً للحجارة

تنبــــــت مــــــن حتتهــــــا خنــــــالت صــــــغريات كمــــــا حتبــــــل املــــــرأة، ورمبــــــا  )املرأةفرمبــــــا رأى الشــــــاعر (النخلــــــة/
ـــــا املــــــزارع لتلقـــــيح النخلــــــة حينمـــــا يأخــــــذ مـــــن النخــــــل (الفحــــــل)  رأى أيضـــــاً الطريقــــــة الـــــيت يقــــــوم 

ــــل كمــــا حتبــــل املــــرأة، و ليضــــعه  ــــداً تشــــبه أيضــــاً ميكــــن أن يكــــون الســــعف علــــى طلــــع النخلــــة لتحب ي
ئر معـــــــاجم اســـــــتعارة واليـــــــد يف اللغـــــــة العربيـــــــة اســـــــتعارة يوميـــــــة نائمـــــــة شـــــــبيهة بســـــــايـــــــد اإلنســـــــان، 
وهــــــي تــــــدخل يف نظــــــام مــــــن اســــــتعارات أعضــــــاء . : مــــــددت لــــــه يــــــد املســــــاعدةاجلســــــد يف قولنــــــا

صــــــدر و  ،ورجــــــل الكرســــــي ،وظهــــــر األريكــــــة ،أس الصــــــفحةور  ،جبــــــني الشــــــمس :كقولنــــــا،  اجلســــــد
ومـــــن هـــــذه االســـــتعارات ، وفـــــم البئـــــر. وبطـــــن الـــــوادي ،وعـــــني الصـــــواب ،وذنـــــب الســـــفينةالكـــــالم، 

 :قوله الثبييتالنائمة استمد 

 يوشك الماء أن يتخثر في رئة النهر:
 هذا التراُب يُمزِّق وجهي
 )٢(وهذا النخيل يمدُّ إليَّ يده

التشــــــبيه  قــــــويحـــــاول أن ي قــــــدمثلـــــه، و ميــــــدها لقـــــد تصــــــور الشـــــاعر بــــــأن النخلـــــة إنســــــان هلــــــا يـــــد 
، والشــــجرة بشــــكل عــــام تتفــــرع منهــــا األغصــــان وهــــذه األغصــــان عــــادة حبركــــة الســــعف مــــع الــــريح

                                                        
 .٦٠الديوان ص  (١)
 .٧٥) السابق ص (٢



٧٠ 
 

 ما تكون شبيهة باليد أو بالذراع أيضاً، يقول الثبييت:

 كان يتسلق ذراعيِك المشرعتين
 )١(للربيع والقوافل

ومــــــن خــــــالل  لشــــــجرة حســــــب ســــــياق الــــــنص،علــــــى اضــــــمري (الكــــــاف) يف (ذراعيــــــك) عائــــــد إن 
ــــــة)،  ــــــرياً مــــــا يأنســــــن الشــــــجر خصوصــــــاً (النخل ــــــا بــــــأن الشــــــاعر كث ــــــة يتضــــــح لن ولعــــــل هــــــذه األمثل

بــــــني اإلنســــــان والشــــــجر، فلــــــم يقــــــف التشــــــبيه عنــــــد  قــــــويتشــــــابه وجــــــود هــــــو يف ذلــــــك الســــــبب 
تكــــــون هزيلــــــة كاإلنســــــان ن الشــــــجرة قــــــد حــــــدود اجلــــــدائل واليــــــد والــــــذراع بــــــل تعــــــدى ذلــــــك إىل أ

 يقول الثبييت وقد شبه نفسه بالنخلة:فقد الغذاء، يحينما 

 يا أيها النخل
 )٢(يغتابك الشجر الهزيل

ـــــــى  ـــــــات أفضـــــــلية النخـــــــل عل ـــــــنص إثب الشـــــــجر بشـــــــكل عـــــــام،  ســـــــائر حيـــــــاول الشـــــــاعر يف هـــــــذا ال
ـــــا الوحيـــــدة مثلـــــه القـــــادرة علـــــى االنتمـــــاء  إىل فالنخلـــــة ال تكـــــون هزيلـــــة مـــــن وجهـــــة نظـــــره رمبـــــا أل

 .القاسية حمل طقوسهاتتوهي الوحيدة اليت  ،هذه األرض

ويف أرض الصــــــحراء رأى الشــــــاعر كــــــذلك مــــــا يشــــــبه جســــــد اإلنســــــان، فــــــاحلرارة املنبعثــــــة مــــــن      
الرمـــــــــال حينمـــــــــا تضـــــــــرب الشـــــــــمس بشـــــــــعاعها احلـــــــــار أرض الصـــــــــحراء تشـــــــــبه جســـــــــد اإلنســـــــــان 

 املصاب باحلمى، يقول الثبييت:

                                                        
 .٣٢٥ص  السابق) (١
 .١٨) السابق ص (٢



٧١ 
 

 وكالنا تغّشْتُه حّمى الرمال
 فلم يدِر أيَّ رياٍح تلّقى

 )١(وأيَّ طريق سلكْ 

ـــــذه الرمـــــال الـــــيت  تصـــــورلقـــــد  الشـــــاعر بـــــأن الرمـــــال إنســـــان مصـــــاب بـــــاحلمى، والرتبـــــاط الشـــــاعر 
 ، يقول:هو وحمبوبته باحلمىدته قدماه فقد أعْ ها دائماً ما تطأ

 يا ُغراباً ينبُش النارَ 
 )٢(وأعراَس الذباب الطين يواري عورةَ 

الطـــــــائر غــــــراب وهـــــــو إىل الاســــــتعار الشـــــــاعر بعضــــــاً مـــــــن متعلقــــــات اإلنســـــــان اجلســــــدية وأســـــــندها 
ذي تشــــــاءمت بــــــه العــــــرب الــــــوهــــــو ، زيــــــة الكثيفــــــة يف الثقافــــــات القدميــــــةذو الرماملعــــــروف األســــــود 

بـــــالرجوع إىل القـــــرآن الكـــــرمي يتبـــــني لنـــــا أن الشـــــاعر قـــــد اقتـــــبس و غـــــراب البـــــين)، قـــــدمياً فقـــــالوا: (
ـــــاً يبحـــــث قـــــول اهللا ســـــبحانه وتعـــــاىل: (مـــــن وقيمـــــه الرمزيـــــة مضـــــمون نصـــــه  فـــــي فبعـــــث اهللا غراب

ـــل هـــذا الغـــراب  ـــا أعجـــزت أن أكـــون مث ـــال يـــا ويلت ـــه ق ـــواري ســـوأة أخي ـــُه كيـــف ي األرض ليري
أن يف نصــــــه هــــــذا قــــــد تصــــــّور الشــــــاعر ول، )٣()فــــــأواري ســــــوأة أخــــــي فأصــــــبح مــــــن النــــــادمين

نائمــــــة حركهــــــا (الغــــــراب إنســــــان) اســــــتعارة اســــــتعارة و ، يتصــــــف بالعــــــداوة واحلقــــــد إنســــــانالغــــــراب 
ــــــا مــــــرة أخــــــرىاخلامــــــدة إل (نــــــار العــــــداوة)) أي يعيــــــد إشــــــعال النــــــار (ينــــــبش :الشــــــاعر بقولــــــه ،  ثار

                                                        
ــــــا اجلســــــم" أي يصــــــدر مــــــن جســــــده حــــــرارة بســــــبب املــــــرض، انظــــــر لســــــان العــــــرب ٣٧ص  الســــــابق) (١ ــــــى "علــــــة يســــــتِحرُّ  ، واحلمَّ
٢/١٦٢. 

 .٥/٢٠فسق من غراب" انظر لسان العرب ، ويقول العرب: "أشأم من غراب، وأ٦١ص  الديوان (٢)
  .٣١) سورة املائدة، اآلية (٣
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ــــــه  -كمــــــا تصــــــور الشــــــاعر بــــــأن للطــــــني   -وقــــــد خلــــــق اهللا ســــــبحانه وتعــــــاىل جســــــد اإلنســــــان من
 .وكــــــذلك حــــــال الطــــــني ،فــــــالعورة أن يكــــــون جســــــد اإلنســــــان مكشــــــوفاً ال تغطيــــــه الثيــــــابعــــــورة، 

لــــــيء مبــــــا يشــــــبه مالشــــــعري ذا الــــــنص يف هــــــفضــــــاء الصــــــحراء إذا تأملنــــــاه كمــــــا تأملــــــه الشــــــاعر  إنّ 
يف األرض فالـــــذباب الكثـــــري حينمـــــا جيتمـــــع علـــــى (جثـــــة)  ،ومتعلقاتـــــه الثقافيـــــة واجلماليـــــة اإلنســـــان

ــــــه علــــــى وليمــــــة عــــــرس، و فــــــإن هــــــذا االجتمــــــاع يشــــــبه اجتمــــــاع اإلنســــــان مــــــع أقا هــــــذه الصــــــورة رب
ت ،د واحـــــد إمنـــــا هـــــي ألجســـــاد قـــــد اجتمعـــــت علـــــى شـــــيءاالســـــتعارية ليســـــت جلســـــ  وقـــــد تشـــــا

 .يف الفعل واملقصد

ومــــــــن االســـــــــتعارات الــــــــيت ميكـــــــــن إدراجهـــــــــا هنــــــــا يف مبحـــــــــث الصــــــــورة اجلســـــــــدية يف فضـــــــــاء      
 الصحراء قول الثبييت:

 بيننا النهر يركض يا امرأة تقطنين
 الحناجرَ 

 بين الهوى والخناجر
 )١(بين األصابع والنار...

ــــــركض) فقــــــد  ــــــا وللحيــــــوان إلنســــــانللنهــــــر وهــــــو يف األصــــــل لاســــــتعار الشــــــاعر (ال ، واالســــــتعارة هن
ليتطـــــابق املشـــــبه مـــــع املشـــــبه بـــــه، أو احليـــــوان أقـــــدام اإلنســـــان ر أقـــــدام تشـــــبه للنهـــــ لـــــيسإذ حركيـــــة 

وملـــــا كـــــان الـــــركض  .اســـــتعارة احلركـــــة الســـــريعة لإلنســـــان الـــــيت قـــــد تشـــــبه حركـــــة النهـــــرهنـــــا  أرادإمنـــــا 
حركـــــة اإلنســـــان منـــــه إىل حركـــــة احليـــــوان، فهـــــو  إىل مـــــن حيـــــث الفضـــــاء بـــــني احلبيبـــــني فإنـــــه أقـــــرب

                                                        
 .١٦٣ص  ديوان) ال(١
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وهـــــذا اإلحســــــاس ال يكــــــون إال  ،يعـــــرب عــــــن إحساســـــه بالســــــعادة لرؤيـــــة مــــــا بينهمــــــا مـــــن الوصــــــال
 ومما رآه الشاعر يف فضاء الصحراء ويشبه اإلنسان قوله:من آدمي. 

 صوتِك يطعن خاصرة العشق
 ينخُع أوردة الجرح
 يعبر كل المسافات

 كلَّ الحدود
 العناقيد يعانق لحن

 يرقُص،
 يشربه "الفالس" و"الجيرك"

 )١(تشربه قبالت السنابل

الصــــــــورة  إنو  .متيــــــــل إىل األخــــــــرى كأمنــــــــا تقّبلهــــــــاالســــــــنبلة فــــــــإن  الســــــــنابلَ الريــــــــاح حينمــــــــا حتــــــــرك 
ــــــا هــــــي صــــــورة حركــــــة اإلنســــــان حينمــــــا ــــــه،  االســــــتعارية هن ــــــل اآلخــــــر فيقــــــرتب من وقــــــد يقــــــوم بتقبي

 :من البسيط)( يقول الثبييتبلة حنونة ملن عاىن من ليل قاٍس، قأيضاً يكون نور الفجر 

 يا حادي العيس قد نفنى وقد نصل
 قد يحتوينا سهيل أو يرافقنا
 وقد يمدُّ لنا أبعاده زُحل

 )١(قد نحضن الفجر أو نحظى بقبلته

                                                        
 .٢٤٤) الديوان ص (١
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 :ثبييتقول ال ،ومما ميكن إدراجه يف فضاء الصحراء أيضاً 

 هنا أصهر النور حتى يذوب
 )٢(في عيون الزهروألقي 

ة العربيـــــة، كقـــــول لقـــــد ولـــــد الشـــــاعر هـــــذه الصـــــور املؤنســـــة للزهـــــور مـــــن الـــــذاكرة الشـــــعرية واجلماليـــــ
 :  يط)من البسابن زيدون مثال (

 *** وسنان نبه منه الصبح أحداقا سرى ينافحه نيلوفر عبق

ــــــا عــــــني إنســــــان ينــــــام، ويف الصــــــباح البــــــاكر تغلــــــق أوراقهــــــا لــــــيالً  فــــــالزهرة  تفــــــتح أوراقهــــــا  أيضــــــاً كأ
ــــا عــــني إنســــان يســــتيقظ، لــــذا فقــــد تصــــّور الشــــاعر بــــأن الزهــــرة إنســــان إذ اســــتعار هلــــا العــــني،  كأ

أو ثقافــــــــة (إحســــــــاس بصــــــــري) ولفهــــــــم هــــــــذه االســــــــتعارة ال بــــــــد أن يكــــــــون لــــــــدينا إدراك مســــــــبق 
ــــــا  .مكتســــــبة عــــــن (طبيعــــــة) الزهــــــرة ومــــــن الصــــــفات اإلنســــــانية الــــــيت اســــــتعارها الشــــــاعر وأنســــــن 

 فضاء األرض قوله:

 ينفصل وجهي
 يهرب مني

 يتلمَّس طريقاً ُملتهباً ينقله
 )٣(عذراء مهددة بالخصب أرضٍ إلى 

ــــــه أرض إذ ، "مهــــــددة باخلصــــــب" لقــــــد أحــــــدث الشــــــاعر يف هــــــذه الصــــــورة مفاجــــــأة أســــــلوبية بقول

                                                                                                                                                                         
 .٢٧٠ص السابق (١) 
 .٢٧٧ص السابق ) (٢
 .٣٢١ص السابق ) (٣
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بـــــه األرض إىل عنصـــــر ســـــليب يهـــــددها، وقـــــد تعودنـــــا يف يتحـــــول اخلصـــــب وهـــــو عنصـــــر إجيـــــايب تطل
فكانــــــــــت "أرض مهــــــــــددة باجلفــــــــــاف أو القحــــــــــط"،  :الصــــــــــورة الكالســــــــــيكية أن يقــــــــــول الشــــــــــاعر

وكـــــــــأن إخصـــــــــاب األرض سيســـــــــّبب الصـــــــــراع بـــــــــني النـــــــــاس  ،واقعيـــــــــة أو ســـــــــرياليةوق الصـــــــــورة فـــــــــ
مــــن جهــــة  ونلحــــظ. عليهــــا والتقاتــــل والتنــــاحر حــــول مــــا تنتجــــه األرض مــــن خــــريات تصــــبح وبــــاالً 

ــــــة، فهــــــي بفضــــــاء األرض   ن صــــــلة املــــــرأةأخــــــرى أ ــــــة ورمزي ــــــذ أقــــــدم العصــــــور صــــــلة جمازي ــــــت من كان
ـــــــه تعـــــــاىل: ( نســـــــاؤكم تشـــــــبه بـــــــاحلرث، واحلـــــــرث فضـــــــاء زراعـــــــي ومكـــــــان لإلخصـــــــاب، ومنـــــــه قول

 صــــــفةأرض الصــــــحراء (امــــــرأة) إذ اســــــتعار هلــــــا  فقــــــد تصــــــور الشــــــاعر بــــــأنّ ، )١()حــــــرث لكــــــم...
ـــــــا اب والـــــــوالدة مثـــــــل األرض لإلخصـــــــقابلـــــــة الو املتزوجـــــــة غـــــــري وهـــــــي املـــــــرأة  (عـــــــذراء) خاصـــــــة 

 .قابلة لإلخصاب واإلنباتالاملمطورة 

 أنسن الشاعر فضاء الصحراء (العلوي) إذ استعار له صفات إنسانية، يقول: كما     

 )٢(وقامت الجوزاء بين النخل سافرة

ــــــه الــــــيت خــــــّزنفقــــــد  ــــــا صــــــورة الصــــــحراء بنخيلهــــــا  تصــــــور الشــــــاعر يف إدراكــــــه بنــــــاًء علــــــى ذاكرت
ومسائهـــــــا الصـــــــافية بـــــــأن (اجلـــــــوزاء امـــــــرأة)، واســـــــتعار مـــــــن متعلقـــــــات اإلنســـــــان القيـــــــام ومـــــــن املـــــــرأة 

وفعـــــــل الســـــــفور أو التحـــــــرر الـــــــواعي املقصـــــــود وهـــــــو كشـــــــفها غطاءهـــــــا  ،بشـــــــكل خـــــــاص الوجـــــــه
ــــــــيت تشــــــــع يف فضــــــــاء الســــــــماء، فالقيــــــــام صــــــــورة حركيــــــــة  ،لـــــــــ(اجلوزاء) تلــــــــك النجمــــــــة الوّضــــــــاءة ال

الوجـــــه احلســـــن صـــــورتان وفعـــــل الكشـــــف وظهـــــور  ،تســـــند يف هـــــذا الســـــياق إىل اإلنســـــان ســـــديةج
 .تماعيان ثقافيان من عامل اإلنسانوعمالن اج ،جسديتان أيضا

                                                        
 .٢٢٣ اآلية البقرة) سورة (١
 .٤٨) الديوان ص (٢
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ا الشاعر فضاء ال       ، قوله:صحراء (العلوي) أيضاومن االستعارات اليت أنسن 

 )١(وأحيل الرَّمل فجراً أمردا

ــــه (فجــــر أمــــرد)، إن  ــــنص قول أصــــل اللغــــة كلمــــة (أمــــرد) يف و اللفــــظ االســــتعاري (البــــؤرة) يف هــــذا ال
ـــــا الفجـــــر الـــــذي ســـــيزول ضـــــوءُ وقـــــد اســـــتعار إلنســـــان، صـــــفة تطلـــــق علـــــى ا  ها الشـــــاعر ليأنســـــن 

ه، أي أنــــه فجــــر خــــاٍل مــــن ســــواد الليــــل مثــــل خــــد اإلنســــان الــــذي خيلــــو مــــن الشــــعر ســــوادَ  النهــــار
ـــــــذهن،  .األســـــــود إن (إطـــــــار) االســـــــتعارة يغـــــــزو عقـــــــل اإلنســـــــان ويثـــــــري تســـــــاؤالت عـــــــدة حـــــــول ال

االســــــــتعارة الــــــــيت أرســــــــلها الشــــــــاعر للمتلقــــــــي  لتكشــــــــف للعقــــــــل ســــــــرّ  ذهنيــــــــةفتنتصــــــــر العمليــــــــة ال
ــــة الــــيت  أحــــدإلثبــــات الشــــبه بــــني اإلنســــان و   .ــــا فضــــاء الصــــحراء العلــــويل تشــــكَّ يالعناصــــر الزمني

ــــني انتشــــار ضــــوء النهــــار التشــــبيهية ارنــــة ومــــن هــــذه االســــتعارات أيضــــاً املق الــــيت عقــــدها الشــــاعر ب
 وانتشار فلول اجليوش، يقول الثبييت:

 )٢(وليل يسوق فلول النهار

بانتشــــــار اجلــــــيش يف ســــــاحة املعركــــــة.  شــــــبه الشــــــاعر انتشــــــار ضــــــوء النهــــــار يف أفــــــق الســــــماءلقــــــد 
كررهـــــا الشـــــعراء يف وصـــــف الفضـــــاءات الزمنيـــــة يف صـــــلتها بفضـــــاء   وهـــــي يف احلقيقـــــة صـــــورة قدميـــــة

ـــــا فضـــــاء الصـــــحراء إىل و . احلـــــرب لقـــــد اســـــتطاع الشـــــاعر إرســـــال هـــــذه االســـــتعارات الـــــيت أنســـــن 
ــــــ ــــــني اإلنســــــان وفضــــــاء الصــــــحراء بن ــــــى كشــــــف التشــــــابه اجلســــــدي ب  اءً متلقــــــني لــــــديهم القــــــدرة عل

 .تهاطبيعالصحراء و صورة على الذاكرة اليت خزنوا فيها 

                                                        
، واألمــــرد: "هــــو الشـــــاب الــــذي بلــــغ خـــــروج حليتــــه وطــــرَّ شـــــاربه ومل تبــــُد حليتــــه" أي أن خـــــده خــــاٍل مــــن الشـــــعر ١١٦ص  ســــابق) ال(١

 .٦/٣٧األسود، انظر لسان العرب 
 .١٦٨ص  ديوان) ال(٢
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 المدينة وجسد اإلنسانقات متعلّ  ٢-١

منــــــط وفـــــق اإلنســـــان  بنـــــاه ،حضـــــري فضـــــاء -كمـــــا أشـــــرت إىل ذلـــــك ســـــابقاً   -املدينـــــة إن       
موعــــــة الــــــيت تقــــــيم املدينــــــة، مســــــتمدّ وعمــــــراين هندســــــي  فضــــــاء تنــــــتظم فيــــــه  ووهــــــ مــــــن ثقافــــــة ا

ــــــــا ــــــــةومتّكــــــــن اإلنســــــــان مــــــــن قضــــــــاء شــــــــؤونه وأة، احلي يف الفضــــــــاء العمــــــــومي  داء أدواره االجتماعي
صـــــناعي معمـــــاري فضــــاء  فهـــــو، ديينحبســــب مـــــا تقتضـــــيه العالقــــات اإلنســـــانية داخـــــل الفضــــاء املـــــ

ــــــه رمــــــوز معاشــــــه وأمنــــــاط غــــــري طبيعــــــي ، ميــــــارس فيــــــه اإلنســــــان ثقافتــــــه املكتســــــبة ويبــــــين مــــــن خالل
املــــــديين صــــــنع اإلنســــــان أدوات للعــــــيش، منهــــــا (األقــــــداح) أو ويف هــــــذا الفضــــــاء . تفكــــــري وتعاملــــــه
ــــــــــا  أحــــــــــدقـــــــــد اســــــــــتعار الشـــــــــاعر و  .أدوات الشـــــــــرب متعلقـــــــــات اإلنســـــــــان اجلســــــــــدية ليأنســـــــــن 

 خماطباً ذاته: يقول ،)١((القدح)

 هللا ما تهواهُ 
 بل هللا ما تلقاه في البطحاء
 إذا غنى بها طير الضحى

 فتأججت طرباً فبلَّلها لعاُب الشمسِ 
 فانقلبْت حريقاً 

 ففررَت من قيظ الشموس

                                                        
صــــر، جممـــــع ، م٣) الَقــــَدُح "إنــــاء ُيشــــرُب بــــه املــــاء أو النبيـــــذ أو حنومهــــا"، انظــــر املعجــــم الوســــيط، تـــــأليف جمموعــــة مــــن البــــاحثني، ط(١

. وقـــــــد يقـــــــول الـــــــبعض إن القـــــــدح ُيســـــــتعمل أيضـــــــاً يف فضـــــــاء الصـــــــحراء، ولكـــــــن الطبيعـــــــة ال ٧٤٤ص ٢م، ج١٩٨٥اللغـــــــة العربيـــــــة، 
ــــــدليل قولــــــه: (يف  ــــــة مكــــــة املكرمــــــة محاهــــــا اهللا، ب تصــــــنع القــــــدح، كمــــــا أن الســــــياق النصــــــي دلَّ علــــــى وقــــــوع هــــــذا القــــــدح داخــــــل مدين

ـــــا طـــــري الضـــــحى) والضـــــمري عائـــــد علـــــى بطحـــــاء البطحـــــاء) أي يف بطحـــــاء مكـــــة، وقـــــد ذكرهـــــا كثـــــ رياً يف شـــــعره، ويف قولـــــه: (إذا غـــــىن 
مكـــــة، والطـــــري الـــــذي يغـــــين غالبـــــاً مـــــا يكـــــون غـــــري جـــــارح كالبالبـــــل وغريهـــــا، بينمـــــا تكثـــــر يف فضـــــاء الصـــــحراء الطيـــــور اجلارحـــــة مثـــــل: 

 (النسر، والصقر، والبازي) وغريها.
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 إلى صبابات الكؤوس
 فما ارتوْت شفتاَك من ظمأٍ 

 )١(وما أبقيت لألقداح ريقاً 

فــــــاللفظ االســــــتعاري هــــــو اســــــتعار لــــــه (الريــــــق)،  ّور الشــــــاعر بــــــأن (القــــــدح إنســــــان) إذتصــــــلقــــــد 
ــــــق  ــــــه: (مــــــا أبقيــــــت لألقــــــداح ريقــــــاً) أي أســــــند الري ــــــذي يظهــــــر حــــــول إىل قول قــــــدح، وباإلطــــــار ال

ــــــذكر بــــــه صــــــورة القــــــدح، فــــــإن  ــــــذهن ونت علــــــى ســــــائل كمــــــا حيتــــــوي فــــــم عــــــادة حيتــــــوي القــــــدح ال
كـــــل مـــــا يف   اإلنســــان علـــــى اللعـــــاب الـــــذي يســــيل حـــــول لســـــانه، أي أنـــــه مـــــن شــــدة ظمئـــــه شـــــرب

 القدح ومل يبَق له ريق.

ـــــدما حتـــــدثت -ســـــابقاً أشـــــرُت وقـــــد       ـــــ -الشـــــاعر عـــــن ســـــرية  عن ـــــه  هإىل أن عـــــاش معظـــــم حيات
يف املدينـــــة املباركـــــة مكـــــة املكرمـــــة شـــــرفها اهللا، وهـــــذه املدينـــــة مبـــــا حتمـــــل مـــــن قيمـــــة دينيـــــة مل يغفـــــل 

 :هالشاعر عنها، فقد أنسنها كما يف قول

 يا لسواد الجوع راَن على األرض وطاال
 رأيت صباحاً طافحاً بالدِم الصافي
 وريحاً تجوب األرض ثُمَّ ُتَسوِّي

 وتلقي على األرض ديهارْ بُـ  مكةَ  حولَ 
 )٢(الرحاال

ــــــــة املعروفــــــــة إن الضــــــــمري حســــــــب  ــــــــول الشــــــــاعر (برديالقاعــــــــدة اللغوي هــــــــا) إىل أقــــــــرب يعــــــــود يف ق

                                                        
 .٣/١٥٨ان العرب ، والريق ماء الفم، انظر لس٥٠الديوان ص (١) 
، وبرديهـــــا مثـــــىن بـــــردة، والـــــربدة "كســـــاء يتلحـــــف بـــــه، وقيـــــل إذا جعـــــل الصـــــوف شـــــقة ولـــــه هـــــدب فهـــــي بـــــردة"، ١١٦الـــــديوان ص  (٢)

 .١/١٨٨انظر لسان العرب 
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أحــــــد الشــــــاعر أســــــند  وقــــــدالــــــريح، علــــــى ال  -شــــــرفها اهللا  -مكــــــة علــــــى مــــــذكور، أي أنــــــه يعــــــود 
التفاعليـــــــة يف لنظريـــــــة ا اقمدينـــــــة مكـــــــة املكرمــــــة، ووفـــــــإىل متعلقــــــات اإلنســـــــان اجلســـــــدية (الــــــربدة) 
ــــةحــــول عــــن ثــــورة الريــــاح وحركتهــــا  اً مســــبق اً إدراكــــ االســــتعارة فــــإن لــــدى الشــــاعر واملتلقــــي ،  األمكن

ــــا اإلنســــان اً مســــبق اً لــــديهما إدراكــــأن كمــــا  مــــن خــــالل هـــــذه إننــــا و  .عــــن الــــربدة الــــيت يتلحــــف 
حـــــىت  نتصـــــور مجيعـــــاً كيـــــف ميكـــــن للـــــريح أن تثـــــوراالســـــتعارة الـــــيت أثارهـــــا الشـــــاعر داخـــــل أذهاننـــــا 

 يلتفَّ هواؤها حول املدينة كما تلتفُّ الربدة حول جسد اإلنسان.

ـــــيت خصصـــــها       ـــــة) ال ـــــة املكي ـــــيت (الرقي للحـــــديث عـــــن املســـــجد ويف قصـــــيدة الشـــــاعر حممـــــد الثبي
لكعبــــــة املشــــــرفة، ان إىل ااهللا جنــــــد أنــــــه يســــــند الثيــــــاب وهــــــي أحــــــد متعلقــــــات اإلنســــــ احلــــــرام شــــــرفه
 يقول الثبييت:

 وىوطرقُت ساحات النَّ 
 حتى َظِمْئُت إلى ثُماالِت الهوى

 فسقيت روحي سلسبيالً من منابع مائها
 )١(ونقشت اسمي في سواد ثيابها

ـــــا) يعـــــود حســـــب ســـــياق الـــــنص إن (مكـــــة)، ولكننـــــا  علـــــى (هـــــاء) الضـــــمري يف قـــــول الشـــــاعر (ثيا
ــــــا لــــــذاكرة الــــــيت خزنّــــــا اقوفــــــ ــــــاز  مكــــــة املكرمــــــة اتفضــــــاءا  نكتشــــــف أن الشــــــاعر اســــــتخدم (ا

ــــــاب  ــــــد إحالــــــة الضــــــمري إىل مكــــــة، ألن الثي ــــــة منطقيــــــاً العقلــــــي) عن ليســــــت ملكــــــة إمنــــــا هــــــي للكعب
ــــاز العقلــــي عالقــــة مكانيــــة ــــني الطــــرفني يف هــــذا ا ، املشــــرفة املكســــوة بــــالثوب األســــود، والعالقــــة ب

                                                        
 .٣٠٤) الديوان ص (١
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 أي اســــــأل أهلهـــــــا )١(ريــــــة)واســــــأل القونظريهــــــا يف القــــــرآن الكــــــرمي قــــــول اهللا ســــــبحانه وتعــــــاىل: (
ــــا ، وإذا كنــــا نتــــذكر مجيعــــاً صــــور الــــذين يســــكنون فيهــــا ة الكعبــــة والقمــــاش الــــذي يتلــــفُّ حوهلــــا فإنن

أن  صـــــحَّ يت تلتـــــفُّ حـــــول جســـــد اإلنســـــان، لـــــذا جنـــــد بنيـــــة تشـــــبيهية قويـــــة بينهـــــا وبـــــني الثيـــــاب الـــــ
 نقول ثياب الكعبة كما نقول ثياب زيد.نستعري الثياب للكعبة و 

                                                        
 .٨٢) سورة يوسف، اآلية (١
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 خاتمة:

ــــــا الشــــــاعر فضــــــاءاته أدركنــــــا      متامــــــاً كيــــــف أن  بعــــــد أن استعرضــــــنا االســــــتعارات الــــــيت أنســــــن 
ق ترابطـــــــات نســـــــقية اوفـــــــالشـــــــعري خاصـــــــة و خميالـــــــه اللغـــــــوي عامـــــــة يف اإلنســـــــان يبـــــــين االســـــــتعارة 

ـــــــه ـــــــيت خاضـــــــها يف حيات ـــــــة ال ـــــــة متجـــــــذرة يف عقلونـــــــا )١(داخـــــــل التجرب ، وهـــــــي بطبيعـــــــة احلـــــــال جترب
النســــــقية االســــــتعارية الــــــيت تســــــمح لنــــــا بــــــالقبض علــــــى مظهــــــر مــــــن مظــــــاهر  . إنوطريقــــــة تفكرينــــــا

) الفضـــــاءات بواســـــطة جســـــد اإلنســـــانتصـــــور مـــــا عـــــن طريـــــق تصـــــور آخـــــر (القـــــبض علـــــى مظهـــــر 
الشـــــاعر أن  فقـــــد رأينـــــا يف هـــــذا املبحـــــثســـــتخفي ال حمالـــــة مظـــــاهر أخـــــرى يف هـــــذا التصـــــور، لـــــذا 

ـــــيمن علـــــى طريقـــــة ا قافـــــو  (التبئـــــري) أو يقـــــوم بـــــالرتكيز تفكرينـــــا و ريه تفكـــــلنســـــقية االســـــتعارية الـــــيت 
ـــــا  ـــــيت يتشـــــابه  ،  بواســـــطة املســـــتقبل البصـــــري (العـــــني) فضـــــاءاإلنســـــان والجســـــد علـــــى املظـــــاهر ال

ا الطرفان  .)٢(كما يقوم يف الوقت ذاته بإخفاء مظاهر أخرى ال يتشابه 

ـــــه املتخـــــاطبو       ـــــذي يعـــــيش في ـــــاط التصـــــور االســـــتعاري بالفضـــــاء ال ـــــا يف هـــــذا  فقـــــد ،نو الرتب رأين
ـــــا الثبيـــــيت الفضـــــاءات (الفضـــــاء واملالمـــــح اجلســـــدية) املبحـــــث  أن ُجـــــلَّ االســـــتعارات الـــــيت أنســـــن 

الطبيعـــــة اجلغرافيـــــة  ذي متتـــــد بـــــهوهـــــو الفضـــــاء الـــــ ،بشـــــكل خـــــاص علـــــى (فضـــــاء الصـــــحراء)ركـــــزت 
تفرضـــــــه إن هـــــــذا االســـــــتنتاج  .) كمـــــــا هـــــــو معـــــــروفلكـــــــة العربيـــــــة الســـــــعوديةمملـــــــوطن الشـــــــاعر (امل

لكـــــي تنســـــجم االســـــتعارة ثقافيـــــاً مـــــع متلقيهـــــا الـــــذين عاشـــــوا مـــــع  ةاالســـــتعاريالتصـــــورات  نســـــقية
، فلــــو أننــــا مل نــــَر (ســــعف) النخلــــة ملــــا أدركنــــا كيــــف تصــــور الشــــاعر )٣(الشــــاعر يف الفضــــاء نفســــه

 بأن النخلة امرأة إذ استعار هلا (اجلدائل).

                                                        
ا (١  .٨١) االستعارات اليت حنيا 
 .٣١) السابق (٢

 .٤١السابق (٣) 
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 الفضاء وأحوال النفسالمبحث الثاني: 

    مدخل: 
أدركهـــــا يف كيـــــف تصـــــّور الشـــــاعر الفضـــــاءات و   الدراســـــةهـــــذه  الســـــابق مـــــنرأينـــــا يف املبحـــــث      

ــــــــيت كشــــــــفت التشــــــــابه بــــــــني اإلصــــــــور   الفضــــــــاء واملالمــــــــح جســــــــد نســــــــان بواســــــــطة االســــــــتعارة ال
لتجربـــــة اللغويـــــة اإلدراكيـــــة يتصـــــور املالمـــــح ا اق، وإذا كـــــان الـــــذهن البشـــــري وفـــــلإلنســـــان اجلســـــدية

بنــــــاًء علــــــى املســــــتقبل احلســــــي (البصــــــري) فــــــإن تصــــــوره لألحــــــوال اجلســــــدية (احلســــــية) لإلنســــــان 
 النفسية خمتلف متاماً.

لقــــــد اعتــــــرب النــــــاس أن االنفعــــــاالت وأحــــــوال الــــــنفس اإلنســــــانية جمــــــرد مشــــــاعر غــــــري خاضــــــعة      
ــــــا  للتصــــــور االســــــتعاري، إال أننــــــا إذا تأملنــــــا بعــــــض األلفــــــاظ الدالــــــة علــــــى االنفعــــــاالت وجــــــدنا أ

، إننــــــا نتصــــــور (الكــــــرم) )١(صــــــّورها الــــــذهن البشــــــري بنــــــاًء علــــــى التجربــــــةعبــــــارة عــــــن (مقــــــوالت) يت
تمــــع العــــريب مــــن خــــالل  -ســــبيل املثــــال  -علــــى  مبــــا هــــو قيمــــة مــــن القــــيم العليــــا الــــيت أصــــلها ا

 ، وقـــــول حســـــان بـــــن ثابـــــت رضـــــي اهللا عنـــــه(كثيـــــر الرمـــــاد طويـــــل العمـــــاد)قـــــول العـــــرب قـــــدمياً: 
 :من الكامل)(

 هميُغشون حتى ما تهرُّ كالب
 )٢(ال يسألون عن السواد المقبلِ 

ـــــيت اســـــتعارت بعـــــض  ـــــارات ال ـــــة مـــــن خـــــالل هـــــذه العب ـــــة ذهني فقـــــد تصـــــورنا (الكـــــرم) بوصـــــفه مقول
العــــــرب قـــــــدمياً، وهـــــــي التجــــــارب، وهـــــــي جتــــــارب بـــــــال شـــــــك صــــــورت لنـــــــا ثقافــــــة (الكـــــــرم) لـــــــدى 

                                                        
 .٣٣٥-١/٣٢٩نساء ونار وأشياء خطرية، انظر  (١)
 .٣٠٩م، ص١٩٢٩، مصر، املطبعة الرمحانية، ١) شرح ديوان حسان بن ثابت، عبدالرمحن الربقوقي، ط(٢
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ــــار و  ــــار منهــــا  حبيــــث جتلــــب الضــــيف مــــن بعيــــدإشــــعال الن وســــنرى يف هــــذا املبحــــث كيــــف  ،اإلكث
خــــــالل فضــــــاءات: (الصـــــــحراء، تصــــــور الشــــــاعر األحــــــوال النفســــــية الــــــيت تعــــــرتض اإلنســــــان مــــــن 

 .)واملدينة

 
 متعلقات الصحراء وأحوال النفس ١-٢

حتـــــدثُت يف املبحـــــث الســـــابق عـــــن (االنســـــجام الثقـــــايف لالســـــتعارة)، وأنـــــه ال بـــــد أن تنســـــجم      
ر اللغــــــوي كــــــي يســــــتطيع املتخــــــاطبون إدراكهــــــا بنــــــاًء علــــــى الصــــــو االســــــتعارة ثقافيــــــاً مــــــع حميطهــــــا 
ـــــذاكرة، و  ـــــة يف ال ـــــة املخزن ـــــذا فقـــــد أســـــند الذهني ـــــك االســـــتعارات، ل ـــــنهم حـــــول تل علـــــى التواضـــــع بي

فضــــــــاءات إىل الشــــــــاعر حممــــــــد الثبيــــــــيت (ابــــــــن الصــــــــحراء) كثــــــــرياً مــــــــن أحــــــــوال الــــــــنفس اإلنســــــــانية 
 الصحراء، ومن ذلك قوله:

 تيرقصت له تلك المسافاُت ال
 )١(تهوى أكاذيَب السراب

ــــــب) وهــــــي مجــــــع (كــــــذب) لقــــــد أســــــند الشــــــ ــــــب (مضــــــاف)اعر (األكاذي  إىل الســــــراب، فاألكاذي
ـــــه)، و(الكـــــذب)  ـــــل عاقـــــلفعـــــل قـــــويل والســـــراب (مضـــــاف إلي ـــــهي أ ،وصـــــيغة مـــــن صـــــيغ التخيي  إن
ـــــــا: قـــــــال و   كـــــــذب عمـــــــل ال ينجـــــــزه إالال، فاســـــــتفهموأخـــــــرب و ذكـــــــر عمـــــــل ينجـــــــز بـــــــالكالم كقولن

ــــه اإلنســــان ــــد النــــاطق املخهــــو ، ألن ــــالكالم غــــري الــــواعي القــــادر علــــى إخفــــاء احللــــوق الوحي قــــائق ب
الشـــــيء خـــــالف حقيقتـــــه، وملـــــا   . والكـــــذب كـــــذلك مقولـــــة ذهنيـــــة تعـــــين أن يكـــــوناملطـــــابق للواقـــــع

                                                        
، والســـــــراب ١/٣٠١، يقـــــــول العــــــرب: "كـــــــذبتك عينُـــــــك: أرتــــــك مـــــــا ال حقيقــــــة لـــــــه"، انظـــــــر أســــــاس البالغـــــــة ٢٥٨) الــــــديوان ص (١

ا، كأنه ماٌء جاٍر"، انظر لسان العرب هو "الذي يكون نصَف النهار ال  .٣/٢٧٠طئاً باألرض، الصقاً 
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ـــــدفعنا ال  ـــــا ت ـــــة علـــــى طريقـــــة تفكرين ـــــة ذهنيـــــة فـــــإن النســـــقية االســـــتعارية املهيمن كـــــان الكـــــذب مقول
خــــــــالل التجربــــــــة، ومــــــــن هــــــــذه التجــــــــارب تصــــــــور الشــــــــاعر  شــــــــعورياً إىل تصــــــــّور (الكــــــــذب) مــــــــن

فـــــإذا  ،للكـــــذب مـــــن خـــــالل (الســـــراب) الـــــذي يتخيلـــــه العطشـــــان مـــــاًء يف صـــــحراء جافـــــة وحـــــارة
الـــــذين كفـــــروا أعمـــــالهم  و اقـــــرتب منـــــه تالشـــــى، ويف القـــــرآن الكـــــرمي يقـــــول اهللا ســـــبحانه وتعـــــاىل: (

كســـــراٍب بقيعـــــٍة يحســـــبه الظمـــــآن مـــــاًء حتـــــى إذا جـــــاءه لـــــم يجـــــده شـــــيئاً ووجـــــد اهللا عنـــــده 
ـــاه حســــابه واهللا ســــريع الحســــاب ، وإذا كـــــان الســــراب يعــــين أن يكــــون الشــــيء خـــــالف )١()فوفـَّ

 .طيع تصّور (الكذب) من خالل صورتهاحلقيقة فإننا نست

ــــا عــــن بقيــــة املخلوقــــات، ومــــن هــــذه الــــنعم  وااً كثــــرية متيــــز ولقــــد أنعــــم اهللا علــــى بــــين آدم نعمــــ     
اقـــــرأ وربـــــك األكـــــرم الـــــذي عّلـــــم بـــــالقلم، قـــــراءة اللغـــــة وكتابتهـــــا، يقـــــول اهللا ســـــبحانه وتعـــــاىل: (

ـــــا ثابتـــــة غـــــري متطـــــورة ، وإن كـــــان لـــــبعض احليوانـــــات لغـــــة )٢()علّـــــم اإلنســـــان مـــــا لـــــم يعلـــــم فإ
 أمـــــا طبيعيـــــة وغريزيـــــة غـــــري قابلـــــة للتطـــــور،وحمـــــدودة مـــــن حيـــــث العالمـــــات الدالـــــة علـــــى حاجـــــات 

ـــــو آدم فجـــــوهر اللغـــــة اإلنســـــانية  ـــــه بن ـــــذي تفـــــرد ب ـــــه عمـــــن ســـــواهمهـــــو العقـــــل ال ، إذ يســـــتطيعون ب
وإدراكهــــــا والــــــتحكم بــــــالنفس وضــــــبط ذات الصــــــبغة التواضــــــعية الثقافيــــــة قــــــراءة العالمــــــات اللغويــــــة 

د وتغيــــري العالقــــات بــــني الــــدال والتوالــــ القابــــل للتطــــور والرمــــوز، وهــــي نظــــام مــــن العالمــــات الغرائــــز
 . واملدلول

الوســــــائل  ىحـــــدإوهـــــي  -ويف فضـــــاء الصـــــحراء جنـــــد الشـــــاعر حممـــــد الثبيـــــيت يســـــند (اللغـــــة)      

                                                        
 .٣٩) سورة النور اآلية (١
  .٥-٤) سورة العلق اآلية (٢
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ــــــا  ــــــا أعمــــــاالً لغويــــــةالــــــيت يعــــــرب  إىل الــــــربق، يقــــــول  - )١(اإلنســــــان عــــــن أحــــــوال نفســــــه ويصــــــنع 
 الثبييت:

 )٢(فتنتشي لغة البروق

ـــــــة فـــــــإن اللغـــــــة       ـــــــب النحـــــــوي هلـــــــذه اجلمل ـــــــربوق، وحســـــــب الرتكي أســـــــند الشـــــــاعر اللغـــــــة إىل ال
(مضــــــاف) والــــــربوق (مضــــــاف إليــــــه)، و(اللغــــــة) مقولــــــة ذهنيــــــة إدراكيــــــة يتصــــــورها عقــــــل اإلنســــــان 

لتجربــــــة، ولقــــــد تصــــــور الشــــــاعر يف ا اقمـــــن خــــــالل العالمــــــات اللغويــــــة الــــــيت يقرأهــــــا ويفهمهـــــا وفــــــ
ــــــيت  تعتلــــــي مســــــاء الصــــــحراء إنســــــان لــــــه لغــــــة، ولغــــــة هــــــذه الســــــحابة هــــــذا الــــــنص أن الســــــحابة ال

طـــــول املطـــــر. إن هـــــذه االســـــتعارة الـــــيت تصـــــور الشـــــاعر اللغـــــة مـــــن  (الـــــربوق) الـــــيت ختـــــرب اإلنســـــان 
ي شـــــــعره الـــــــذين يعيشـــــــون معـــــــه يف صـــــــحراء خالهلـــــــا تنســـــــجم مـــــــع ثقافـــــــة الشـــــــاعر وثقافـــــــة متلّقـــــــ

تهم هــــــذه احلاجــــــة إىل قــــــراءة لغــــــة جافــــــة، فهــــــم أشــــــد النــــــاس حاجــــــًة إىل قطــــــرة مــــــاء، وقــــــد دفعــــــ
 .قراءة فيها إسقاط ألحوال النفس البشرية يف فضاء القحط الربوق

ـــــــة علـــــــى مـــــــا حيـــــــدث داخـــــــل العالقـــــــات اإلنســـــــانية       وختضـــــــع بعـــــــض املقـــــــوالت الذهنيـــــــة الدال
ـــــة علـــــى اإلحســـــاس أو )٣(للتصـــــورات االســـــتعارية، ومـــــن هـــــذه املقـــــوالت (الذلـــــة) ، وهـــــي لفظـــــة دال

ــــــيمن عليــــــه ســــــلطة قويــــــة فيضــــــعف ويلــــــني، وقــــــد  احلالــــــة النفســــــية الــــــيت تعــــــرتي اإلنســــــان حينمــــــا 

                                                        
) أدرجــــــت (اللغــــــة) ضــــــمن أحــــــوال الــــــنفس اإلنســــــانية ألن احلالــــــة النفســــــية هــــــي الــــــيت تــــــدفع اإلنســــــان إىل القــــــراءة والتحــــــدث، فقــــــد (١

ا غري حسية.دفع (العطش) و(االشتياق) للربي  ع سكاَن الصحراء إىل قراءة لغة الربوق، كما أن (اللغة) يف حد ذا
ا كل قوٍم عن أغراضهم"، انظر لسان العرب ١٦الديوان ص (٢)  .٥/٥٠٨، واللغة "أصوات يُعربِّ 
ذهنيـــــــة إال مبـــــــا ، وهكـــــــذا فـــــــإن املعـــــــاجم ال تســـــــتطيع تفســـــــري املقولـــــــة ال٢/٤٦٧) جـــــــاء يف لســـــــان العـــــــرب "الـــــــذُّلُّ نقـــــــيض العـــــــز" (٣

يناقضــــــها، ألن القــــــارئ يــــــدرك معــــــىن هــــــذه الكلمــــــة بنــــــاء علــــــى التجــــــارب احلياتيــــــة الــــــيت يتصــــــور الذلــــــة مــــــن خالهلــــــا (أســــــرى احلــــــرب، 
 اخلاسرون، البؤساء) وغريهم.
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ــــــل، يقــــــول اهللا جــــــلَّ وعــــــال: ( ــــــة يف التنزي ــــــن وردت هــــــذه املقول ــــــذُّلِّ م ــــــاح ال ــــــض لهمــــــا جن واخف
ــــاني صــــغيرًا) ــــة) مق)١(الرحمــــة، وقــــل ربِّ ارحمهمــــا كمــــا ربي ــــة غــــري ، وملــــا كانــــت (الذل ولــــة ذهني

حســـــية فقـــــد اســـــتعار اهللا ســـــبحانه وتعـــــاىل هلـــــا عنصـــــراً حســـــياً وهـــــو جنـــــاح الطـــــائر لكـــــي نســـــتطيع 
 تصورها.

ـــــــاً       ـــــــيت خماطب ـــــــة إىل أحـــــــد متعلقـــــــات فضـــــــاء الصـــــــحراء، يقـــــــول الثبي وقـــــــد أســـــــند الشـــــــاعر الذل
ا وفضّلها على مجيع متعلقات الفضاء:  النخل الذي شبه نفسه 

 أيها النخل
 شجر الهزيليغتابك ال

 )٢(ويذمك الوتد الذليل

فحســـــب الرتكيـــــب النحــــــوي هلـــــذا الــــــنص، فـــــإن لفظـــــة الوتــــــد (فاعـــــل) والــــــذليل (نعـــــت أو صــــــفة) 
للوتــــــد، وبنــــــاًء علــــــى هــــــذا الرتكيــــــب النحــــــوي فــــــإن الشــــــاعر أســــــند (الذلــــــة) وهــــــي مــــــن متعلقــــــات 

الوتــــــد اإلنســــــان إىل الوتــــــد، وملــــــا كانــــــت الذلــــــة مقولــــــة ذهنيــــــة فــــــإن الشــــــاعر تصــــــورها مــــــن خــــــالل 
املغـــــروس داخـــــل األرض، وهنـــــا حتـــــدث املفارقـــــة الـــــيت أرادهـــــا الشـــــاعر بـــــني النخـــــل العزيـــــز الشـــــامخ 
ـــــــد فإننـــــــا نســـــــتطيع  ـــــــت هـــــــذه صـــــــورة الوت ـــــــذليل املغـــــــروس داخـــــــل األرض، وإذا كان وبـــــــني الوتـــــــد ال

 تصور الذلة من خالهلا.

ــــــون باألنســــــنة واملغــــــرم وإن فضــــــاءات الصــــــحراء       حببهــــــا جمــــــرد مل تعــــــد مــــــع هــــــذا الشــــــاعر املفت
ــــــا غــــــدت عنــــــده الــــــيت أصــــــلتها الرؤيــــــة واالنفعــــــاالت حمملــــــة بــــــالقيم  فضــــــاءات أمكنــــــة جامــــــدة، إ

                                                        
 .٢٤) سورة اإلسراء، اآلية (١
  .١٨) الديوان ص(٢
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، فاإلحســــــاس بالغربــــــة دفعــــــت الشــــــاعر إىل أنســــــنة هــــــذه األمكنــــــة وإىل تصــــــور أحــــــوال الرومنســــــية
 النفس من خالهلا، ومن هذه األحوال قول الثبييت:

 )١(حزن الصحاري

ال تســـــتطيع تفســـــري املقـــــوالت الذهنيـــــة إال بنقيضـــــها، وعــــــادة  وكمـــــا ذكـــــرت ســـــابقاً فـــــإن املعـــــاجم
ــــذهن  ــــة ذهنيــــة (الفــــرح، الســــرور)، وهــــذه املقــــوالت الــــيت يــــدركها ال مــــا يكــــون النقــــيض نفســــه مقول
ــــيت نتصــــور احلــــزن مــــن خالهلــــا  ــــة ال ــــة. ومــــن اســــتعارات التجرب نســــتطيع تصــــورها مــــن خــــالل التجرب

ـــــدموع، شـــــحوبة الوجـــــه وجفافـــــه، الصـــــمت) وغريهـــــا. إننـــــا إذا حاولنـــــا تصـــــور حـــــزن الصـــــحراء   (ال
وحنـــــن نشـــــرتك معـــــه يف إدراك فضـــــاءات الصـــــحراء كوننـــــا نعـــــيش معـــــه فيهـــــا،  ،كمـــــا أدركـــــه الشـــــاعر

ــــــــذاكرة ســــــــتحاول اســــــــتخراج صــــــــورة األرض اجلافــــــــة والشــــــــاحبة مــــــــن قلــــــــة القطــــــــر، كمــــــــا  فــــــــإن ال
، فـــــإذا  ســـــيحاول الـــــذهن ربـــــط طبيعـــــة اإلنســـــان احلـــــزين وطبيعـــــة األرض لكشـــــف البنيـــــة التشـــــبيهية

وجهـــــه ويشـــــحب وتـــــدمع عينـــــاه ويظـــــل صـــــامتاً  كــــان اإلنســـــان احلـــــزين املمتنـــــع عـــــن الطعـــــام جيـــــفّ 
وصــــابراً حــــىت ينجلــــي حزنــــه، فإننــــا نســــتطيع تصــــور ذلــــك مــــن خــــالل صــــورة الصــــحراء اجلافــــة الــــيت 

 تنتظر هطول املطر وخروج الربيع.

قــــــــات بــــــــني املســــــــتعار ي تنســــــــجم العالنســــــــقية االســــــــتعارة لكــــــــ البيئيــــــــة يفوتــــــــتحكم الثقافــــــــة      
املســــــتعار لــــــه يف أذهــــــان متلقيهــــــا، فــــــإذا كــــــان ســــــاكنو الصــــــحراء اجلافــــــة حباجــــــة إىل الغــــــيم لكــــــي و 

خيفــــف عــــنهم أشــــعة الشــــمس احلارقــــة وإىل املطــــر لــــريويهم وخيــــرج زرعهــــم، فإننــــا ســــنجد العكــــس 
 بانتظــــــــام،متامــــــــاً عنــــــــد ســــــــاكين الفضــــــــاءات الــــــــيت يتســــــــاقط املطــــــــر علــــــــى أراضــــــــيها طــــــــوال العــــــــام 

ــــه كــــل ســــنجد هم يفرحــــون بــــاجنالء الغــــيم وبــــزوغ  الشــــمس، بــــل مل يعــــد للربيــــع الــــذي ينظــــرون إلي
                                                        

 .٢/٧٦انظر لسان "، نقيُض الفرَح وهو خالُف السُّرور، واحلزن "١٧٨) السابق ص(١
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فـــــدالالت األنســـــنة  يـــــوم ويف كـــــل مكـــــان قيمـــــة مثـــــل القيمـــــة الـــــيت جنـــــدها عنـــــد ســـــاكين الصـــــحراء.
لـــــذلك جنـــــد احلـــــزن  الشـــــاعر،الـــــذي يعـــــيش فيـــــه الطبيعـــــي أو املـــــدين مرتبطـــــة خبصوصـــــيات الفضـــــاء 

إىل الســـــحب والغيـــــوم يف الشـــــعر الرومنســـــي العـــــريب الـــــذي قالـــــه الشـــــاعر املهـــــاجر يف بـــــالد  مســـــنداً 
 :يليا أبو ماضي يف ديوان اجلداولقول إلسحاب والغيم، من ذلك ا

 السحب تركض في الفضاء الرحب ركض الخائفين
 والشمس تبدو خلفها صفراء عاصبة الجبين

 ؟بماذا تفكرين ..سلمى
 ؟بماذا تحلمين ..سلمى

االســـــتعارات عنــــد الشـــــاعر حممـــــد الثبيــــيت، وميكـــــن لنـــــا  ثقافـــــة الصــــحراء يف نســـــقولقــــد أثـــــرت      
ــــــال شــــــك مــــــع ثقافــــــة ســــــاكين  اكتشــــــاف ذلــــــك مــــــن خــــــالل بعــــــض االســــــتعارات الــــــيت تنســــــجم ب

 الصحراء، ومن هذه االستعارات قول الثبييت:

 عندما تعشقين
 )١(يفاخُر ورُد الربى بشذاه

ـــــــــة وحســـــــــب الرتكيـــــــــب النحـــــــــوي يف  ـــــــــإن كمل  "ورد"(فعـــــــــل) وكلمـــــــــة  "يفـــــــــاخر"هـــــــــذا الـــــــــنص، ف
ليــــــــه مــــــــا ذكرنــــــــاه (فاعــــــــل)، أي أن الشــــــــاعر أســــــــند الفخــــــــر إىل الــــــــورد الــــــــرىب، والفخــــــــر ينطبــــــــق ع

لتفاعــــــــــل االجتمــــــــــاعي يف بيئــــــــــة دال علــــــــــى افهــــــــــو فعــــــــــل قــــــــــويل عاقــــــــــل بالنســــــــــبة إىل الكــــــــــذب، 

                                                        
ـــــتعظم والتكـــــرب" انظـــــر لســـــان ٢٢٨الـــــديوان ص (١) ـــــر: ال ، "وتفـــــاخر القـــــوُم: فخـــــر بعضـــــهم علـــــى بعـــــض، والتفـــــاخر: التعـــــاظم. والتفخُّ

 .٥/٩٩العرب 
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كــــــذلك  الفخــــــرو  .ويتشــــــكل عــــــرب اللغــــــة التواصــــــلية ســــــند عــــــادة إىل اإلنســــــان،م، وهــــــو خمصوصــــــة
مقولــــة ذهنيــــة ميكــــن لنــــا تصــــورها مــــن خــــالل بعــــض التجــــارب احلياتيــــة، وقــــد كانــــت العــــرب قــــدمياً 
ـــــــــا. إن هـــــــــذه االســـــــــتعارة تنســـــــــجم ثقافيـــــــــاً عنـــــــــد ســـــــــاكين الصـــــــــحراء  ا وبطوال تفـــــــــاخر بأنســـــــــا

النهــــــر وباتــــــت الصــــــحراء شــــــهباء قاحلــــــة  ، فــــــإذا انقطــــــع القطــــــر وجــــــفّ خصوصــــــا والشــــــاعر مــــــنهم
ا أشـــــدّ  فـــــإنّ  النـــــاس حاجـــــة إىل املطـــــر، وإذا نـــــزل املطـــــر وخـــــرج الربيـــــع وفـــــاح شـــــذى وروده  ســـــكا

فســـــيفتنهمِ ال حمالـــــة هـــــذا املنظـــــر، بـــــل إننـــــا سنتصـــــور كيـــــف ميكـــــن للـــــورد أن يفـــــاخر بشـــــذاه أمـــــام 
أعـــــني أبنـــــاء الصـــــحراء الـــــذين بـــــاتوا أشـــــهراً طويلـــــة ينتظـــــرون هـــــذا املنظـــــر الفـــــاتن، وإذا كـــــان هـــــذا 

 فإننا نستطيع تصور الفخر من خالله.ناء الصحراء رد الربيع يف أعني أبحال و 

 وما يتصل بأنسنة الفضاءات الزراعية أيضاً قول الثبييت:     

 أجيُء إليِك مع الغيث أهمي
 وأبذر بين جراحِك اسمي

 أشق إليكِ 
 هموم الحصاد
 وخوف السنابل

 أشقُّ إليكِ 
 )١(طموح الجراد

                                                        
، واجلـــــراد احلشـــــرة املعروفـــــة ومســـــي بـــــذلك ألنـــــه إذا جـــــرد األرَض احتنـــــك مـــــا عليهـــــا مـــــن النبـــــات فلـــــم يبـــــَق منـــــه ١٥٥) الـــــديوان ص(١

، والطمـــــــح يف اللغـــــــة أن ميتـــــــد البصـــــــر ويعلـــــــو إىل شـــــــيء، انظـــــــر لســـــــان العـــــــرب ١/٢٠٤أزالـــــــه متامـــــــاً، انظـــــــر لســـــــان العـــــــرب شـــــــيئاً أي 
 ، وتستعمل يف وقتنا احلاضر مبعىن اإلرادة، والطموح إىل اهلدف النظر إليه لنيل املراد.٤/١٩٤
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(فضــــــاء احلقــــــول) لكــــــي يصــــــور حملبوبتــــــه الــــــيت لقــــــد اســــــتعار الشــــــاعر أحــــــد الفضــــــاءات الزراعيــــــة 
خياطبهــــــــا كيــــــــف أن طريقــــــــه إليهــــــــا شــــــــاق ومتعــــــــب ومرهــــــــق، وعلــــــــى رغــــــــم صــــــــعوبته فإنــــــــه يظــــــــل 
متماســــــكاً وقويــــــاً لكــــــي يثبــــــت هلــــــا صــــــدق حبــــــه وإخالصــــــه، وإذا تأملنــــــا هــــــذا الــــــنص فإننــــــا جنــــــد 

صـــــــر عـــــــدداً مـــــــن أحـــــــوال الـــــــنفس اإلنســـــــانية الـــــــيت اســـــــتعارها الشـــــــاعر وأســـــــندها إىل بعـــــــض العنا
ـــــــب النحـــــــوي)١(الفضـــــــائية، ومنهـــــــا قولـــــــه: (طمـــــــوح اجلـــــــراد) ذه يف هـــــــ والـــــــداليل ، وحســـــــب الرتكي

اجلملـــــــة، فـــــــإن كلمـــــــة طمـــــــوح (مضـــــــاف) واجلـــــــراد (مضـــــــاف إليـــــــه)، أي أنـــــــه أســـــــند الطمـــــــوح إىل 
اجلــــراد، وبنــــاًء علــــى املعــــىن اللغــــوي فــــإن (الطمــــوح) مــــن متعلقــــات اإلنســــان، وقــــد تشــــبعت هـــــذه 

ــــــــزمن مبعــــــــاٍن  عــــــــدة ميكــــــــن لنــــــــا إدراكهــــــــا مــــــــن خــــــــالل اإلرادة الداخليــــــــة للــــــــنفس اللفظــــــــة عــــــــرب ال
اإلنســــــانية الــــــيت تنظــــــر بعيــــــداً فــــــتطمح إىل شــــــيء. إننــــــا نطمــــــح علــــــى ســــــبيل املثــــــال إىل احلصــــــول 

، ل جيـــــــد أو مرتبـــــــة اجتماعيـــــــة مرموقـــــــةعلـــــــى درجـــــــة علميـــــــة عاليـــــــة، أو إىل احلصـــــــول علـــــــى عمـــــــ
ــــة ميكــــن لنــــا تصــــور  ــــة ذهني ــــإن لفظــــة الطمــــوح تعــــد مقول ها مــــن خــــالل التجربــــة، فكيــــف وهكــــذا ف

لغيـــــث وبـــــذر امســـــه بـــــني جـــــراح حمبوبتـــــه تصـــــور الشـــــاعر طمـــــوح اجلـــــراد؟ إن الشـــــاعر ملـــــا مهـــــى مـــــع ا
احملافظــــة علــــى هــــذه الســــنابل الــــيت  قدرتــــه فخــــرج الــــزرع علــــى صــــورة ســــنابل أراد أن يصــــور حملبوبتــــه

بعيــــــد فيدفعــــــه خرجــــــت منهمــــــا، فتصــــــّور أن اجلــــــراد اجلــــــائع الــــــذي ينظــــــر إىل هــــــذه الســــــنابل مــــــن 
ــــــذه الصــــــورة فإننــــــا  جوعــــــه إليهــــــا فإنــــــه يطمــــــح إىل إلزالتهــــــا، وإذا كــــــان فعــــــل اجلــــــراد يف الســــــنابل 

 نستطيع تصور الطموح من خالله.

ومـــــن متعلقـــــات فضـــــاء الصـــــحراء الـــــيت تصـــــور الشـــــاعر حممـــــد الثبيـــــيت األحـــــوال النفســـــية مـــــن      

                                                        
ــــــــة قــــــــد يشــــــــرتك ) ويف قولــــــــه أيضــــــــاً (مهــــــــوم احلصــــــــاد) و(خــــــــوف الســــــــنابل)، ولكنــــــــين أمهلتهمــــــــا ألن ا(١ ألوىل (جمــــــــاز مرســــــــل)، والثاني

ــــــا  اإلنســــــان مــــــع احليــــــوان يف (اخلــــــوف)، وميكــــــن لنــــــا تصــــــور ذلــــــك عنــــــدما تفــــــر البهيمــــــة مــــــن اإلنســــــان فهــــــي ختــــــاف منــــــه، لــــــذا فإ
 (تشخيص) وليست (أنسنة).
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ن جـــــذر لغــــوي واحــــد إال أن كملـــــة خالهلــــا (الــــريح)، وعلـــــى رغــــم أن (الــــريح والريـــــاح) كلمتــــان مــــ
وأمـــــا عـــــاٌد ، يقـــــول العزيـــــز احلكـــــيم: (واللعـــــن (الـــــريح) يف القـــــرآن الكـــــرمي تـــــأيت يف ســـــياق العـــــذاب

ــــة ــــريٍح صرصــــٍر عاتي ، بينمــــا تــــأيت كلمــــة (الريــــاح) يف ســــياق اخلــــري واملنفعــــة، يقــــول )١()فــــأهلكوا ب
ــــا مــــن الاهللا جــــلَّ جاللــــه: ( ــــواِقَح فأنزْلن ــــاَح ل ــــتم وأرســــْلنا الرِّي َناُكُموُه ومــــا أن ــــقيـْ ــــماء مــــاًء فَأْس سَّ

 ، وقد أسند الشاعر أحد أحوال النفس اإلنسانية إىل الريح يف قوله:)٢()لُه بخازِنينَ 

 )٣(كفكفي وجَع الريحِ 

ـــــه)،  مـــــنإن املوقـــــع اإلعـــــرايب لكلمـــــة (الوجـــــع) يف هـــــذه اجلملـــــة املقتبســـــة  ـــــه ب ـــــيت (مفعول شـــــعر الثبي
وهـــــــي مضـــــــاف وكلمـــــــة (الـــــــريح) مضـــــــاف إليـــــــه، أي أن الشـــــــاعر أنســـــــن (الـــــــريح) حينمـــــــا أســـــــند 
(الوجـــــع) إليهـــــا والوجــــــع مـــــن متعلقــــــات أحـــــوال الـــــنفس اإلنســــــانية، وعلـــــى رغــــــم حماولـــــة املعــــــاجم 
اللغويـــــة وصـــــف الوجـــــع وتفســـــريه إال أنـــــه مـــــن الصـــــعب إدراك الوجـــــع مـــــن خـــــالل الكلمـــــات، إننـــــا 

اج إىل اســـــــتعارة التجربـــــــة الـــــــيت نتصـــــــور مـــــــن خالهلـــــــا (الوجـــــــع)، وبـــــــالرجوع إىل الـــــــذاكرة الـــــــيت حنتـــــــ
ــــــا واألصــــــوات املخيفــــــة الــــــيت تصــــــدرها، ومبقارنــــــة هــــــذه خزّ  ــــــا صــــــورة الــــــريح القويــــــة وانفعاال نــــــا 

، وإذا  تشـــــبيهية قويـــــةبنيـــــة ع جنـــــد بينهمـــــا الصـــــورة الـــــيت عليهـــــا الـــــريح بصـــــورة اإلنســـــان الـــــذي يتوّجـــــ
 ح كذلك فإننا نستطيع تصور الوجع من خالهلا.كانت الري

                                                        
 .٦سورة احلاقة، اآلية  (١)
 .٢٢) سورة احلجر، اآلية (٢

، وكمـــــــا رأينـــــــا يف ٦/٤٠٣م جـــــــامع لكـــــــل مـــــــرض مـــــــؤمل" انظـــــــر لســـــــان العـــــــرب ، والوجـــــــع يف أصـــــــل اللغـــــــة "اســـــــ٣١٧الـــــــديوان ص (٣)
املعـــــاين الســـــابقة ألحـــــوال الـــــنفس فـــــإن املعجـــــم اللغـــــوي غـــــري قـــــادر علـــــى وصـــــف (الوجـــــع) وصـــــفاً دقيقـــــاً، فلرمبـــــا توّجـــــع اإلنســـــان مـــــن 

ــــــة  مــــــن املمكــــــن تصــــــور  ها مــــــن خــــــالل ضــــــربة أصــــــابته ولــــــيس بالضــــــرورة أن يكــــــون الوجــــــع مــــــن مــــــرض، فــــــالوجع حالــــــة نفســــــية داخلي
ا إنسان يتوجع (إصدار بعض األصوات، انفعاالت اجلسد وحركاته، اجللوس على األرض) وغريها.  التجربة اليت نرى 



٩٢ 
 

ومل يكتـــــــــِف الشـــــــــاعر بأنســـــــــنة متعلقـــــــــات فضـــــــــاء الصـــــــــحراء اجلامـــــــــدة، بـــــــــل جنـــــــــده يؤنســـــــــن      
ــــزمن العــــريب القــــدمي،  ــــذاكرة بالشــــاعر إىل ال الكائنــــات احليــــة داخــــل الفضــــاء نفســــه، لقــــد عــــادت ال

ول الثبيــــــيت واصــــــفاً فرســــــه الــــــيت تناصــــــبه غوايــــــات الرمــــــال، يقــــــعلــــــى وتصــــــور نفســــــه وهــــــو راكــــــب 
 فرسه:

 أرقيت ِعفَّتها بفاتحة الكتاب
 قبلتها..

 فاهتز عرش الرمل وانتثرت قوارير
 )١( السحاب

يعـــــود (هـــــاء) الضـــــمري املؤنـــــث يف قـــــول الشـــــاعر (عفتهـــــا) علـــــى (الفـــــرس)، أي أن الشـــــاعر أســـــند 
م العفـــــة وهـــــي مـــــن متعلقـــــات اإلنســـــان إىل الفـــــرس، والعفـــــة ســـــلوك إنســـــاين ودافـــــع نفســـــي يـــــتحك

ــــــا اإلنســــــان مــــــع احليــــــوان ، وملــــــا ويكبحهــــــا ويــــــروض غرائــــــز اإلنســــــان بــــــالغرائز الــــــيت قــــــد يشــــــرتك 
حـــــــاول الشـــــــاعر تشـــــــبيه حمبوبتـــــــه بـــــــالفرس وهـــــــو حيـــــــوان مؤنـــــــث غـــــــري عاقـــــــل أراد أن يســـــــتعري لـــــــه 
إحــــدى الصــــفات اإلنســــانية الــــيت متيــــز اإلنســــان مــــن احليــــوان، لــــذا فقــــد تصــــور الشــــاعر بنــــاًء علــــى 

ــــا عفيفــــة ال ختونــــه أبــــداً فــــال يركــــب علــــى ظهرهــــا ســــواه، وإذا التجربــــة الــــيت مــــرت  بــــه مــــع فرســــه أ
 كانت أفعال الفرس مع راكبها على هذا املنوال فإننا نستطيع تصور العفة من خالهلا.

ومـــــن أحـــــوال الـــــنفس اإلنســـــانية الـــــيت تصـــــورها الثبيـــــيت مـــــن خـــــالل متعلقـــــات فضـــــاء الصـــــحراء     

                                                        
 .  ٤/٣٧٦، والعفة يف أصل اللغة "الكفُّ عما ال حيل وجيمل" يف ثقافة اإلنسان، انظر لسان العرب ٧٧الديوان ص (١)



٩٣ 
 

 ، يقول:)١((الشيخوخة)

 )٢(ساعديه الطحالبُ شاخت على 

ــــــب ــــــب النصــــــي الفعــــــل املاضــــــي (شــــــاخ) إىل الطحال وهــــــي املــــــادة  ،أســــــند الشــــــاعر حســــــب الرتكي
اخلضــــراء اللزجــــة املعروفــــة الــــيت تظهــــر فــــوق ســــطح امليــــاه الراكــــدة، وإذا مــــرَّ زمــــن طويــــل علــــى املــــاء 

اإلنســـــان  الســـــاكن فـــــإن طبيعـــــة امليـــــاه ختلـــــق هـــــذه الطبقـــــة اخلضـــــراء، ومبقارنـــــة طبيعـــــة امليـــــاه بطبيعـــــة
وظهــــــــرت عليــــــــه عالمــــــــات الشــــــــيخوخة، فإنــــــــه ميكــــــــن لنــــــــا تصــــــــور  الــــــــذي اســــــــتبانت بــــــــه الســــــــنّ 

شـــــــيخوخة امليـــــــاه مـــــــن خـــــــالل الطحالـــــــب، وإن كـــــــان الشـــــــاعر حســـــــب الرتكيـــــــب النصـــــــي أســـــــند 
 الشـــــيخوخة إىل الطحالـــــب ال إىل املـــــاء فإنـــــه إمنـــــا فعـــــل ذلـــــك جمـــــازاً، وهـــــو بـــــال شـــــك جمـــــاز مرســـــل

 .الرومنسيني لألرض وعناصرهاشعراء مستمد من تصور ال
  

                                                        
، ومـــــن وجهـــــة نظـــــري ٣/٥٠٠فيـــــه الســـــنُّ وظهـــــر عليـــــه الشـــــيب" انظـــــر لســـــان العـــــرب ) الشـــــيخ يف أصـــــل اللغـــــة "الـــــذي اســـــتبانت (١

أننـــــا ال نســـــتطيع تصـــــور الشـــــيخوخة إال مـــــن خـــــالل بعـــــض العالمـــــات الـــــيت تظهـــــر علـــــى جســـــد اإلنســـــان وتـــــدل علـــــى أنـــــه دخـــــل يف 
العالمــــات، لــــذا  مرحلــــة الشــــيخوخة، مــــن هــــذه العالمــــات ظهــــور الشــــعر األبــــيض (الشــــيب) وجتعــــد اجللــــد وحدبــــة الظهــــر وغريهــــا مــــن

 فإن الشيخوخة من متعلقات اإلنسان غري احلسية وتدرج ضمن أحوال النفس.
 .٤/١٦١، والطحلب يف أصل اللغة "خضرة تعلو املاء املزمن" انظر لسان العرب ٨١الديوان ص (٢)



٩٤ 
 

 متعلقات المدينة وأحوال النفس ٢-٢

ـــــة يف       ـــــذكر يف مســـــتهل هـــــذه الفقـــــرة بـــــأن مـــــن مظـــــاهر احلداث ـــــه الشـــــعر العـــــريب هـــــو ن شـــــعر أن
ا اجلديـــــــــدة، كالشـــــــــارع واملطـــــــــار واملقهـــــــــى واحملطـــــــــة واحلديقـــــــــة العامـــــــــة، امل وهـــــــــذه دينـــــــــة بفضـــــــــاءا

ـــــــة يف املرتبـــــــة  لألنســـــــنة. ثريـــــــاً  الفضـــــــاءات كانـــــــت جمـــــــاالً  ـــــــأيت فضـــــــاءات املدين ـــــــيت ت ويف شـــــــعر الثبي
ـــــا الفضـــــاء، وعلـــــى رغـــــم أن فضـــــاءات املدينـــــ ة الثانيـــــة مـــــن حيـــــث كثـــــرة االســـــتعارات الـــــيت أنســـــن 

ــــــة خبــــــالف فضــــــاء ــــــنفس  فضــــــاءات غــــــري طبيعي ــــــيت يتصــــــور أحــــــوال ال ــــــا جنــــــد الثبي الصــــــحراء إال أنن
 اإلنسانية من خالهلا.

ـــــا الثبيـــــيت فضـــــاءات ولقـــــد هـــــيمن الفكـــــر الرومنســـــي ع      لـــــى نســـــقية االســـــتعارات الـــــيت أنســـــن 
ــــــة متعلقــــــات اإلنســــــان الــــــيت تصــــــورها الشــــــاعر مــــــن خــــــالل فضــــــاءات  ــــــا مقارن املدينــــــة، وإذا حاولن

هـــــا يـــــد اإلنســـــان بفضـــــاءات املدينـــــة، فـــــإن الصـــــحراء، وهـــــي بـــــال شـــــك فضـــــاءات طبيعيـــــة مل تغريّ 
ــــــا الفضــــــاءين. إن مفارقــــــة بــــــني الصــــــفات اإلنســــــانية ا الرومنســــــية ســــــتحدثالرؤيــــــة  لــــــيت نتصــــــور 

اإلحســـــــــاس بالغربـــــــــة دفعـــــــــت هـــــــــذا الشـــــــــاعر الرومنســـــــــي إىل تصـــــــــّور احلقـــــــــد مـــــــــن خـــــــــالل أحـــــــــد 
 متعلقات فضاء املدينة، يقول الثبييت:

 غرفة بابها..
 )١(ال أظن لها أي باٍب وأرجاؤها حاقدة

الغرفـــــــة  عناصـــــــرأحـــــــد متعلقـــــــات أحـــــــوال اإلنســـــــان النفســـــــية (احلقـــــــد) إىل أحـــــــد الشـــــــاعر أســـــــند 
ــــــدها  ــــــا حتدي ــــــة، وإذا أردن ــــــة يف هــــــذا الشــــــعر هــــــي أحــــــد متعلقــــــات فضــــــاء املدين (األرجــــــاء)، والغرف

                                                        
ن"، انظـــــــر لســــــــان ، واحلقـــــــد يف أصـــــــل اللغـــــــة "إمســـــــاك العـــــــداوة يف القلـــــــب والـــــــرتبص لفرصـــــــتها، واحلقـــــــد الضـــــــغ٣٥) الـــــــديوان ص(١

 .٥/٢٨، والُغْرفة الِعلِّّية لسان العرب ٢/١٢١العرب 



٩٥ 
 

ــــــ ــــــا أحــــــد فضــــــاءات املنــــــزل الــــــذي صــــــنعه اإلنســــــان بعقــــــٍل واٍع  دراكاإللــــــذاكرة و ا اقوف نقــــــول: إ
داخـــــل فضـــــاءات املدينـــــة، وبـــــالرجوع إىل الـــــذاكرة فـــــإن فضـــــاء الغرفـــــة فضـــــاء مغلـــــق حيتـــــوي علـــــى 

ــــــذه الصــــــورة هــــــي أنــــــه أراد أن مخســــــة ُجــــــُدر ، واحلاجــــــة الــــــيت دفعــــــت اإلنســــــان إىل صــــــنع الغرفــــــة 
ـــــــريح وأ ـــــــا حـــــــرارة الشـــــــمس وانفعـــــــاالت ال ـــــــاخ، وهـــــــذه احلاجـــــــة تتعـــــــارض مـــــــع يتقـــــــي  حـــــــوال املن

أو (التخوميــــــــة)  املفتوحــــــــة  الــــــــذي يتــــــــوق إىل الفضــــــــاءات الطبيعيــــــــةخصــــــــائص الفكــــــــر الرومنســــــــي 
ـــــك الفضـــــاءات احلـــــرة فكـــــاألفق والرصـــــي والدالـــــة علـــــى بدايـــــة  ســـــها يـــــد اإلنســـــانلـــــيت مل تدنّ ا، تل

ــــاق مــــن الفضــــاء املغلــــق ي فإننــــا نســــ، وإذا كانــــت الغرفــــة فضــــاء يأســــر الشــــاعر الرومالرحيــــل واالنعت
 نستطيع تصور احلقد من خالهلا.

ومـــــــن متعلقـــــــات أحـــــــوال الـــــــنفس اإلنســـــــانية الـــــــيت تصـــــــورها الشـــــــاعر مـــــــن خـــــــالل فضـــــــاءات      
ـــــــــة الصـــــــــداقة ـــــــــا يف املبحـــــــــث اخلـــــــــاص بـــــــــدالالت إدراك )١( املدين فضـــــــــاء املدينـــــــــة أن . وقـــــــــد حلظن
شــــــــكلت جمتمعــــــــًة فضــــــــاًء مــــــــدنياً إنســــــــانيا (غــــــــري واقعــــــــي) يف حيــــــــاة الشــــــــاعر. دالالت الصــــــــداقة 

ونضــــــــيف يف هــــــــذا الســــــــياق اجلديــــــــد أن فعــــــــل صــــــــادق الــــــــذي يفيــــــــد يف معــــــــاين الزيــــــــادة املبــــــــادرة 
 موجــــــودة،نيــــــة التفاعــــــل واالســــــتجابة يعــــــين كــــــذلك أن إمكا ،بالفعــــــل وطلبــــــه مــــــن الطــــــرف اآلخــــــر

ـــــــذه العالقـــــــة الروحيـــــــة  ـــــــه اإلجيـــــــايب  فـــــــال ميكـــــــن أن نصـــــــادق مـــــــن ال يعـــــــرب عـــــــن رغبتـــــــه أو انفعال
الصــــــداقة، وملــــــا كــــــان الفضــــــاء املــــــديين ومــــــن ال يعــــــرب عــــــن قدرتــــــه علــــــى ممارســــــة فعــــــل  العاطفيــــــة،
ومعـــــىن  ت أنســــنته.علــــى التفاعـــــل مــــع الصـــــديق فقــــد متـــــه املختلفــــة يف شـــــعر الثبيــــيت قـــــادراً مبكوناتــــ

(الصـــــــداقة) أو (الصـــــــديق) يف أصـــــــل اللغـــــــة "الصـــــــداقة مصـــــــدر الصـــــــديق، واشـــــــتقاقه أنـــــــه صـــــــدقه 

                                                        
أدرجــــــت الصــــــداقة ضــــــمن متعلقــــــات (أحــــــوال الــــــنفس اإلنســــــانية)، ألن احلالــــــة النفســــــية الــــــيت تعــــــرتض اإلنســــــان هــــــي الــــــيت دفعتــــــه  (١)

 إىل إنشاء صداقات وعالقات مع اآلخر.
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، ومـــــن وجهـــــة نظـــــري أحلـــــظ أن املعـــــىن اللغـــــوي مل )١(املـــــودة والنصـــــيحة، والصـــــديق املصـــــادق لـــــك"
ــــه الصــــدق واملــــودة،  ــــا ننــــدفع حنــــو اآلخــــر إذا ملســــنا من حيــــدد الصــــداقة بشــــكل دقيــــق، وصــــحيح أنن

ــــــؤر إال  ــــــو ة الــــــيت ُحتــــــدد معــــــىن الصــــــداقة هــــــي: (أن الب ــــــس مــــــع اآلخــــــر)، ول األلفــــــة واالرتيــــــاح واألن
أبـــــدى أحـــــدهم صـــــدقاً ومـــــودًة مل تصـــــحبهما راحـــــة فإننـــــا حتمـــــاً ال نســـــتطيع مصـــــادقته، لـــــذا فـــــإن 
معــــىن الصــــداقة معــــىن نفســــي حمــــض، فقــــد نصــــادق بشــــراً ألننــــا ارحتنــــا هلــــم، كمــــا أننــــا قــــد نصــــادق 

 ا.أمكنة إذا ارحتنا هل

ــــة اإلنســــان إىل       ــــدفع الغرب ــــذكره مبــــن دصــــوقــــد ت ــــا ت ــــه راحــــة أو أ ب ــــا  اقة بعــــض األمكنــــة أل
حيــــــــب، وتقتضــــــــي الصــــــــداقة وجــــــــود الصــــــــديق (اآلخــــــــر) ومــــــــن غــــــــري وجــــــــود الصــــــــديق ال توجــــــــد 

 صداقة، يقول حممد الثبييت:

 أصادق الشوارع
 والرمل والمزارع
 أصادق النخيل
 أصادق المدينة
 والبحر والسفينة
 والشاطئ الجميل
 أصادق البالبل
 والمنزل المقابل
 والعزف والهديل
 أصادق الحجارة

                                                        
 .٤/٢٥ مادة (صدق) انظر لسان العرب (١)
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 )١(والساحة والمنارة

وقعــــت هــــذه األلفــــاظ الدالــــة علــــى فضــــاءات املدينــــة (مفاعيــــل) للفعــــل (ُأصــــادق)، والفاعــــل لقــــد 
علـــــى مضـــــمر تقـــــديره (أنـــــا) عائـــــد علـــــى الشـــــاعر، وصـــــيغة (أُفاعـــــل) مـــــن الفعـــــل (َصـــــَدَق) تـــــدل 

 (الشاعر والفضاء).  طرفنيالبني  (الصداقة)شاركة )، أي ماملفاعلة(

ورابطـــــــــة إن النســـــــــقية االســـــــــتعارية تـــــــــدفعنا إىل تصـــــــــور (الصـــــــــداقة) بوصـــــــــفها مقولـــــــــة ذهنيـــــــــة      
ـــــا أن  نفســـــية واجتماعيـــــة مـــــن خـــــالل هـــــذه التجربـــــة الرومنســـــية، وهـــــي جتربـــــة اســـــتطاع الشـــــاعر 

ــــــيصــــــادق الفضــــــاءات، كمــــــا اســــــتطاع بواســــــطة  ــــــيت ا اقاللغــــــة االســــــتعارية أن جيعلنــــــا وف لــــــذاكرة ال
ــــــــا فضــــــــاءات ذهنيــــــــة مفرتضــــــــة لفضــــــــاءاته نتصــــــــور الصــــــــداقة مــــــــن خالهلــــــــا، وإن كانــــــــت  خّزنــــــــا 

 الـــــذي يتـــــوق إىل فضـــــاءات طبيعيـــــةنســـــي (مصـــــادقة فضـــــاءات املدينـــــة) تتعـــــارض مـــــع الفكـــــر الروم
نســـــنة، واألنســـــنة حبـــــد فـــــإن الشـــــاعر أراد هنـــــا مـــــن وجهـــــة نظـــــري أن يـــــدفع (الغربـــــة) باأل ،متوحشــــة

ــــــا أحــــــد مفــــــاهيم الفكــــــر الرومنســــــي  ذ كمــــــا أشــــــرت إىل ذلــــــك ســــــابقاً، ولقــــــد تصــــــورنا أن هــــــذه ا
أصـــــدقاء آخـــــرون للشـــــاعر أو بـــــديلون عـــــن هـــــي األمكنـــــة الـــــيت تقـــــع داخـــــل حـــــدود فضـــــاء املدينـــــة 

ـــــــا أمــــــاكن ترمـــــــز لعالقـــــــة محيميــــــة بـــــــني (الشـــــــاعر) وفضــــــاء (مكـــــــة املكرمـــــــة)  األحبــــــة الغـــــــائبني. إ
دس، فقـــــد رمـــــزت (املنـــــارة) و(الســـــاحة) و(احلجـــــارة) ملكـــــة، وهـــــي بـــــال شـــــك عناصـــــر فضـــــائية املقـــــ

 عالقة الشاعر بالبلد احلرام. كشفت لناهلا تصور ذهين منغرس يف الذاكرة  

ومـــــــن أحـــــــوال الـــــــنفس اإلنســـــــانية الـــــــيت أســـــــندها الثبيـــــــيت إىل متعلقـــــــات فضـــــــاء احلـــــــرم املكـــــــي      
هنيــــــة وقيمــــــة إنســــــانية أخالقيــــــة متثلهــــــا املــــــرأة غالبــــــاً أكثــــــر الشــــــريف (احليــــــاء)، و(احليــــــاء) مقولــــــة ذ

مـــــن الرجـــــل، ويف التنزيـــــل ُأســـــتعري الفضـــــاء ليتصـــــور القـــــارئ (احليـــــاء) مـــــن خاللـــــه، يقـــــول اهللا جـــــّل 

                                                        
 .١٤ص) الديوان (١
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ـــــــا مشـــــــت إىل موســـــــى عليـــــــه  )١()فجاءتـــــــه إحـــــــداهما تمشـــــــي علـــــــى اســـــــتحياءوعـــــــال: ( أي أ
 الكعبة املشرفة:ة. يقول الثبييت وقد أسند احلياء إىل يالسالم مستح

 )٢(وغسلت وجهي في بياض حيائها

إن (هــــاء) الضـــــمري يف قولـــــه (حيائهـــــا) عائـــــد حســـــب الســـــياق النصـــــي علـــــى فضـــــاء مكـــــة املكرمـــــة 
ذات داللـــــــــة علـــــــــى يـــــــــة نفســـــــــية وحتديـــــــــداً (الكعبـــــــــة املشـــــــــرفة)، وملـــــــــا كـــــــــان (احليـــــــــاء) مقولـــــــــة ذهن

تمـــــع  ة الشـــــاعر إىل تصـــــور احليـــــاء قـــــد دفعـــــت النســـــقية االســـــتعاريفالعالقـــــات اإلنســـــانية داخـــــل ا
واخلجـــــل مـــــن خـــــالل الكعبـــــة املشـــــرفة الـــــيت تلفعـــــت بثيـــــاٍب ســـــوداء مثـــــل عبـــــاءة املـــــرأة، فـــــإذا كـــــان 

الــــــيت نتصــــــور (احليــــــاء) شــــــكال مــــــن األ وشــــــكالً اإلنســــــانية  إحــــــدى التجــــــارباللبــــــاس واالحتشــــــام 
 من خالهلا فإننا بال شك نستطيع تصور (احلياء) من خالل الكعبة.

ـــــ      ا العلويـــــة، ومل يكت ـــــل جنـــــده يؤنســـــن فضـــــاءا ـــــة الســـــفلية ب ـــــيت بأنســـــنة فضـــــاءات املدين ِف الثبي
 يقول وقد أسند (املراهقة) إىل أحد الكواكب املشعة يف فضاء املدينة:

 أرى بين صدري وبين صراط الشهادة
 شمساً ُمراهقةً 
 )٣(وسماًء مرابطةً 

أن الشـــــــــاعر أنســـــــــن وقعـــــــــت لفظـــــــــة (ُمراهقـــــــــة) حســـــــــب الرتكيـــــــــب النصـــــــــي نعتـــــــــاً للشـــــــــمس، أي 
(الشــــــــمس) حينمــــــــا أســــــــند إليهــــــــا أحــــــــد متعلقــــــــات أحــــــــوال الــــــــنفس اإلنســــــــانية، ويــــــــرى احملللــــــــون 

                                                        
 .٢/٢٠٤، واحلياء يف أصل اللغة التوبة واحلشمة، انظر لسان العرب ٢٥) سورة القصص اآلية (١
 .٣٠٤) الديوان ص(٢
  ، وقد دلَّ السياق النصي على أن هذه الشمس تعلو فضاء مدينة.٦٥) الديوان ص(٣
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يهـــــا (املراهـــــق) النفســـــانيون أن (املراهقـــــة) هـــــي املرحلـــــة مـــــن العمـــــر بـــــني الطفولـــــة والرشـــــد، يـــــدخل ف
فيهـــــا كـــــل أســـــلحته  النرجســـــية، ويســـــتخدمإلثبـــــات الـــــذات الفرديـــــة بنـــــوع مـــــن يف معركـــــة للبقـــــاء و 

ـــــة للـــــد ـــــة وفســـــيولوجية ونفســـــية، وتبـــــدأ املرحل ـــــة بتغـــــريات بدني فاع عـــــن نفســـــه، وتتســـــم هـــــذه املرحل
. إننـــــا نتصـــــور (املراهقـــــة) بوصـــــفها مقولـــــة ذهنيـــــة )١(مـــــع حماولـــــة (املراهـــــق) أن يصـــــوغ لنفســـــه هويـــــة

مــــــن خــــــالل بعــــــض التجــــــارب واالنفعــــــاالت الفســــــيولوجية الــــــيت تظهــــــر يف ســــــلوك (املراهــــــق وتــــــؤثر 
ولقـــــد تصـــــور الشـــــاعر (املراهقـــــة) مـــــن خـــــالل صـــــورة الشـــــمس احلـــــارة الـــــيت تقـــــف يف كبـــــد  )،فيـــــه

ا علــــــى اإلضــــــاءة، وإذا كانــــــت الشــــــمس كــــــذلك فإننــــــا نســــــتطيع  ــــــات مقــــــدر الســــــماء حماولــــــة إثب
 تصور (املراهقة) من خالهلا.

ــــــنفس اإلنســــــانية لي      ــــــا نطــــــق ويف القصــــــيدة نفســــــها، اســــــتعار الشــــــاعر بعضــــــاً مــــــن أحــــــوال ال
 صلة والقرية، يقول الثبييت:البو 

 أُتدرك ما قالت البوصلة؟:
 زمني عاقر
 )٢(قريتي أرملة

) للفعــــــــل (قالــــــــت)، أي أن لقــــــــد وقعــــــــت لفظــــــــة (البوصــــــــلة) حســــــــب الرتكيــــــــب النصــــــــي (فــــــــاعالً 
الشـــــاعر أنســـــن البوصـــــلة حينمـــــا أســـــند إليهـــــا القـــــول أو التحـــــدث أو اللغـــــة، وقـــــد أشـــــرُت ســـــابقاً 

واألذهـــــــان، وملـــــــا صـــــــنع اإلنســـــــان البوصـــــــلة لُتعينـــــــه علـــــــى معرفـــــــة  إىل أن (اللغـــــــة) تُـــــــدرك بـــــــالعقول

                                                        
 ٣/٨٦م، ٢٠٠٥ن، دار نــــــــــوبليس، ، بــــــــــريوت، لبنــــــــــا١) انظـــــــــر املعجــــــــــم املوســــــــــوعي للتحليــــــــــل النفســــــــــي، عبــــــــــداملنعم احلنفــــــــــي، ط(١

 (بتصرف).
، ورجــــــل أرمــــــل وامــــــرأة أرملــــــة: حمتاجــــــة، ١/٦١، والبوصــــــلة "جهــــــاز تُعــــــني بــــــه اجلهــــــات"، انظــــــر املعجــــــم الوســــــيط ٦٤) الــــــديوان ص(٢

 .٣/١٢٣واألرملة اليت مات زوجها، انظر لسان العرب، 



١٠٠ 
 

ــــا قــــادرة  اجلهــــات، فقــــد تصــــور الشــــاعر اللغــــة مــــن خــــالل البوصــــلة الــــيت تُــــدلنا علــــى اجلهــــات فكأ
حتـــــــدثنا وُختربنـــــــا. كمـــــــا أنســـــــن الشـــــــاعر (القريـــــــة) املؤنـــــــث لفظهـــــــا ، فهـــــــي علـــــــى التجريـــــــد والرتميـــــــز

ــــزوج ، وهــــو )ند إليهــــا كلمــــة (أرملــــة)، و(الرتمــــلحينمــــا أســــ مــــن وجهــــة نظــــري لــــيس جمــــرد مــــوت ال
ــــــة نفســــــية شــــــعورية  ــــــا حال حتتــــــاج فيهــــــا املــــــرأة إىل جديــــــدة  ومنزلــــــة اجتماعيــــــةوفقــــــده جســــــدياً، إ

ا وينفـــــــق عليهـــــــا وحيميهـــــــا، وإذا كانـــــــت (القريـــــــة) تفقـــــــد أمريهـــــــا  زوجهـــــــا (املفقـــــــود) ليُـــــــدير شـــــــؤو
ــــة النفســــية الــــيت تكــــون وواليهــــا وحتتــــاج إىل َمــــن ينفــــق عليهــــا وحيميهــــا، فإننــــا نســــتطي ع تصــــور احلال

 .اليت فقدت واليها عليها األرملة من خالل القرية
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 خاتمة:

إىل تصـــــــــور (أحـــــــــوال الـــــــــنفس حممـــــــــد الثبيـــــــــيت  لقـــــــــد دفعـــــــــت النســـــــــقية االســـــــــتعارية الشـــــــــاعرَ      
اإلنســـــانية) مـــــن خـــــالل العناصـــــر الوجوديـــــة احلســـــية (الفيزيائيـــــة)، ألن الغيـــــاب الصـــــوري للمقولــــــة 

ــــــة  ــــــة  -الــــــيت تُعــــــد حســــــب أركــــــان االســــــتعارة (مســــــتعاراً لــــــه)  -الذهني حيتــــــاج إىل اســــــتعارة التجرب
اً اق احلســـــية، لـــــذا فـــــإن الشـــــاعر وفـــــ هـــــذه النســـــقية اســـــتطاع أنســـــنة الفضـــــاءات ألنـــــه وجـــــد تشـــــا

ــــا أحــــوال الــــنفس وبــــني عــــامل الطبيعــــة مبــــا ف يــــه مــــن فضــــاءات بــــني التجربــــة اإلنســــانية الــــيت نتصــــور 
ــــــة نفســــــهاأو وجــــــد فيهمــــــا معــــــادلني م )،(الصــــــحراء، واملدينــــــة فقــــــد  .وضــــــوعيني للتجربــــــة الوجودي

اً بـــــني  كيـــــف -ســـــبيل املثـــــال  علـــــى -أدركنـــــا  أنســـــن الشـــــاعر فضـــــاء الصـــــحراء ألنـــــه وجـــــد تشـــــا
ـــــا (الكـــــذب). إن الشـــــاعر الرومنســـــي كمـــــا رأينـــــا  (طبيعـــــة الســـــراب) وبـــــني التجربـــــة الـــــيت نتصـــــور 

) الـــــــذي تنعتـــــــق فيـــــــه القيـــــــود املعرفيـــــــة للشـــــــعر يف هـــــــذا املبحـــــــث وباعتمـــــــاده علـــــــى (حلـــــــم اليقظـــــــة
ـــــال الشـــــعري(الكالســـــيكي)  ـــــه املخي يفـــــتح يف إدراكـــــه وإدراكنـــــا جمـــــاالت اســـــتطاع أن ، وينشـــــط في

املســـــتوى اجلســـــدي فقـــــط ال خيـــــص ذهنيـــــة جديـــــدة نتصـــــور مـــــن خالهلـــــا بـــــأن (الفضـــــاء إنســـــان)، 
 بل تعدى ذلك إىل املستوى النفسي أيضاً.

 أكثـــــــركانـــــــت ومبقارنـــــــة هـــــــذا املبحـــــــث باملبحـــــــث الســـــــابق نســـــــتنتج أن فضـــــــاءات الصـــــــحراء       
إن هـــــذا  .أنســـــنة، وقـــــد جـــــاءت فضـــــاءات املدينـــــة بعـــــدها مـــــن حيـــــث الكثـــــرة الشـــــعرية الفضـــــاءات

ـــــــيمن علـــــــى طريقـــــــة تفكرينـــــــا وتعتمـــــــد  ُ االســـــــتنتاج تفرضـــــــه نســـــــقية التصـــــــورات االســـــــتعارية الـــــــيت 
 .شاعر لطبيعة الفضاءات املؤنسنةأساساً على مدى إدراكنا وال
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 الخاتمة
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القائمـــــة يف شـــــعر  ةســـــعى هـــــذا البحـــــث إىل الوقـــــوف علـــــى أهـــــم خصـــــائص الكتابـــــة اإلنشـــــائي     
إن أبــــــرز النتــــــائج و . مكوناتــــــه الطبيعيــــــة والصــــــناعيةحممــــــد الثبيــــــيت علــــــى أنســــــنة الفضــــــاء مبختلــــــف 

الذهنيـــــة لفهـــــم اللغـــــة، اك املكـــــان أحـــــد أهـــــم املكونـــــات أن إدر  إليهـــــا الدراســـــة هـــــي الـــــيت توصـــــلتْ 
ــــا مــــا ندركــــه ومــــا ال ندركــــه مــــن األلفــــاظ الــــيت ُأطلقــــتْ وال ميكــــن للمعــــاج  م اللغويــــة أن تكشــــف لن

ملـــــدرك، فالكرســـــي لشـــــيء الإدراك حســـــي مســـــبق  لتســـــمية األشـــــياء احملسوســـــة، مـــــا مل يكـــــن لـــــدينا
يكـــــــون شـــــــبيهاً بالكراســـــــي الـــــــيت الـــــــذي حيـــــــاول وصـــــــفه اللغـــــــوي يف معجمـــــــه لـــــــيس بالضـــــــرورة أن 

رأيناهـــــا وأدركنـــــا أشـــــكاهلا، كمـــــا جـــــرت عـــــادة اللغـــــويني علـــــى وصـــــف األمـــــاكن املنـــــدثرة يف جزيـــــرة 
ـــــا كـــــذا (  املنـــــدثرة وحماولـــــة إدراكهـــــامكنـــــة األألن وصـــــف ، موضـــــع)مكـــــان معـــــروف أو العـــــرب بأ

برهــــــٍة إن حاولـــــت بعــــــد  -ة ال حمالــــــ -ال يغـــــين الــــــذاكرة وال يســـــمنها مــــــن جــــــوع، بـــــل ستضــــــعف 
 .ر املوضع املوصوفمن الزمن تذك

ـــــا حـــــدود الفضـــــاء الـــــذهين ومرجعيتـــــهوحســـــب الدراســـــة الـــــيت        حممـــــد تبـــــني أنفقـــــد  ،رمســـــُت 
ـــــُدسَّ كـــــان خيتـــــار فضـــــاءاته بإتقـــــان، ويســـــلط الضـــــوء علـــــى أجزائهـــــا   الثبيـــــيت فيهـــــا رؤاه ووجهـــــات  لَي

االخــــــــتالف والتمــــــــايز بعضــــــــها عــــــــن بعــــــــض الكتشــــــــاف  الفضــــــــاءاتقــــــــد فصــــــــلُت نظــــــــره، لــــــــذا ف
 متضــــــــادان فضــــــــاءان -رؤيتــــــــه  حســــــــب -، ومهــــــــا الشـــــــاعر وجهــــــــة نظــــــــروفــــــــق بينهــــــــا ل اضـــــــوالتف

، وقـــــد خصصـــــت هلمـــــا فصـــــالً مـــــن هـــــذه الدراســـــة (فضـــــاء الصـــــحراء، وفضـــــاء املدينـــــة) :متقـــــابالن
 .لتقصي أثرمها يف اإلدراك الشعري

ــــة الأمــــا فضــــاء الصــــحراء        -فقــــد جعلــــه الثبيــــيت شــــاعر وهــــو األصــــل الثقــــايف واجلمــــايل يف جترب
ـــــــة وســـــــائر فضـــــــ -وهـــــــو شـــــــاعر رومنســـــــي  ـــــــيت حيـــــــن إىل أصـــــــوهلا، وإذا كانـــــــت الرواي اء الطبيعـــــــة ال

حــــدوده والفضــــاء  املكــــانعناصــــر الفنــــون القصصــــية الــــيت يعتمــــد املبــــدع عنــــد بنائهــــا علــــى وصــــف 
الفضـــــــاء عـــــــرب اختزلـــــــت  -كمـــــــا رأينـــــــا  - )اإلدراك الشـــــــعري(الـــــــذي حيتويـــــــه بدقـــــــة، فـــــــإن حركـــــــة 

 .لفضاء الذي حيتويهمنها على املكان وا عناصر املكان اليت أصبحت (فتحات) نطلّ 

ذهــــــين إىل فضــــــاءين: األول فضــــــاء  -وجهــــــة النظــــــر  حســــــب-فقــــــد انقســــــمت أمــــــا املدينــــــة و      
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غـــــــري مرجعـــــــي تصـــــــورنا مـــــــن خاللـــــــه مدينـــــــة مكـــــــة املكرمـــــــة شـــــــرفها اهللا، والفضـــــــاء اآلخـــــــر فضـــــــاء 
ـــــــه املدينـــــــة (امرجعـــــــي  ملغلقـــــــة) الـــــــيت تنـــــــاقض الطبيعـــــــة، وقـــــــد كرههـــــــا الشـــــــعراء تصـــــــورنا مـــــــن خالل

 .ومنهم الثبييتالرومنسيون 

ــــــديهمالقــــــد متكــــــن الشــــــاعر واملتلقــــــي بعــــــدما أصــــــبح       ــــــة   ل ــــــة كفاي ــــــة لغوي مــــــن وتواصــــــلية مجالي
ـــــة حبتـــــةإدراك الفضـــــاء إىل (أنســـــنته) عـــــرب االجتـــــاوز  حيـــــاول الشـــــاعر  ســـــتعارة، وهـــــي مرحلـــــة إدراكي

إلدراك الشــــبه  ذهنــــهفيهــــا إثبــــات شــــبه بــــني الفضــــاء واإلنســــان، وكــــل مــــا علــــى املتلقــــي أن يُعمــــَل 
فقـــــد رأينـــــا كيـــــف أنســـــن الثبيـــــيت فضـــــاء الصـــــحراء واملدينـــــة ســـــواء أكـــــان منطقيـــــاً أم غـــــري منطقـــــي، 

لــــذا فقــــد خصصــــت فصــــالً لألنســــنة بعنــــوان (مالمــــح أنســــنة ، بإســــناد متعلقــــات اإلنســــان إليهمــــا
لعناصـــــــــر الفضـــــــــاء)، ومباحـــــــــث هـــــــــذا الفصـــــــــل حســـــــــب اإلســـــــــناد مبحثـــــــــان، األول خصصـــــــــته ل

ألحـــــــوال النفســـــــية الـــــــيت نتصـــــــورها مـــــــن خـــــــالل لواملبحـــــــث اآلخـــــــر اجلســـــــدية احلســـــــية لإلنســـــــان، 
 ية.التجربة اإلنسان

 وميكن أن جنمل نتائج الدراسة يف النقاط اآلتية:   

عــــــــــام واخلطــــــــــاب األديب  كلحضــــــــــور الفضــــــــــاء ومتعلقاتــــــــــه الوجوديــــــــــة يف اللغــــــــــة بشــــــــــ إن -١
الـــــــيت  الثقافيـــــــة احلســـــــيةخـــــــاطبني إىل االعتمـــــــاد علـــــــى الـــــــذاكرة املت دفعيـــــــ ،بشـــــــكل خـــــــاص

ــــــزَّن فيهــــــا النمــــــاذج العقليــــــة املدركــــــة عــــــرب احلاســــــة البصــــــرية بــــــدالً مــــــن االعتمــــــاد علــــــى  ُخت
 .اللغوية الوصفية املعاجم

ة وســــــــائر الفنــــــــون الســــــــردية علــــــــى الروايــــــــ مقتصــــــــراً  لــــــــيسومكوناتــــــــه الفضــــــــاء  حضــــــــورن إ -٢
اســـــــتيعاب الفضــــــــاء واكتشــــــــاف باإلدراك الشــــــــعري  مسحـــــــت حركــــــــةُ لقــــــــد فحســـــــب، بــــــــل 

 .دالالته
يف اللغــــــة جاجيــــــة) احلتواصــــــلية (ال حــــــد املظــــــاهر االســــــتعارة بوصــــــفها أإعــــــادة النظــــــر يف نإ -٣

، يفــــــــتح يفــــــــرتض فيهــــــــا املســــــــتعري وجــــــــود شــــــــبه بــــــــني املســــــــتعار منــــــــه واملســــــــتعار لــــــــهالــــــــيت 
وطريقـــــة تفكـــــري الشـــــعراء عنـــــد التجربـــــة الشـــــعرية، رحبـــــاً لتقصـــــي للدراســـــات النقديـــــة جمـــــاالً 
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ة.أبنية إبداع   املشا
ــــــة  نإ -٤ ــــــة التداولي ــــــيت وســــــليلتها املقارب ــــــة أجنــــــع مــــــنهج لدراســــــة االســــــتعارة ال  تســــــتنداإلدراكي

يــــــرى كمــــــا   -إدراك املوجــــــودات وكشــــــف التشــــــابه بينهــــــا، لــــــذا فــــــإن معــــــىن االســــــتعارة  ىلإ
ال يُفهـــــــم مـــــــن خـــــــالل اللفـــــــظ املســـــــتعار إمنـــــــا تدركـــــــه العقـــــــول واألذهـــــــان  -القـــــــاهر  عبـــــــد

 باعتمادها على الذاكرة اليت ُخزِّن فيها صورة املستعار منه واملستعار له.
 بالفضـــــــاء - وهـــــــو شـــــــاعر رومنســـــــي حـــــــداثي -كشـــــــفت الدراســـــــة عـــــــن اهتمـــــــام الثبيـــــــيت  -٥

بـــــل جعـــــل (التضـــــاريس) عنوانـــــاً ، يمـــــن حمركـــــات الشـــــعرية واخلطـــــاب الشـــــعر  بصـــــفته حمركـــــاً 
وأبـــــــرز الفضـــــــاءات الـــــــيت أنســـــــنها هـــــــي: (الصـــــــحراء، واملدينـــــــة،  ألحـــــــد دواوينـــــــه الشـــــــعرية،

 البحر من الدراسة ألنه أقل الفضاءات أنسنة. والبحر)، وقد أخرجتُ 
يـــــــيت، وأكثـــــــر املتعلقـــــــات الـــــــيت الـــــــدواوين الشـــــــعرية حملمـــــــد الثب )الصـــــــحراء(اكتســـــــح فضـــــــاء  -٦

ــــــة)، واهتمــــــامعليهــــــا ســــــلَّط الضــــــوَء   وتصــــــورنا مــــــن خالهلــــــا فضــــــاء الصــــــحراء هــــــي (النخل
 .الشاعر بالطبيعة الصحراوية دليل على رومنسيته

ــــــه، وأنــــــه فضــــــاء مالئــــــم للعــــــيش فيــــــه علــــــى  -٧ دل فضــــــاء الصــــــحراء علــــــى عشــــــق الشــــــاعر ل
م الــــــذين تــــــأث عكــــــس مــــــا يعتقــــــده بعــــــض النــــــاس روا حبداثــــــة املــــــدن وتطورهــــــا، وظنــــــوا بــــــأ

 .على رمالهر الشمُس مياهه ويكذب السراب بخِّ ضاء تُ ليسوا حباجة إىل ف
بينهـــــا وبـــــني لـــــيس هلـــــا فضـــــاء مرجعـــــي املدينـــــة يف شـــــعر الثبيـــــيت مـــــدينتان، مدينـــــة حديثـــــة  -٨

 -هلــــا فضــــاء مرجعــــي نتصــــور مــــن خاللــــه مكــــة املكرمــــة الصــــحراء عالقــــة ضــــدية، ومدينــــة 
 اليت عاش فيها الشاعر غالبية حياته. -شرفها اهللا 

ريـــــة، لـــــذا فقـــــد ســـــلب احلعلـــــى للطبيعـــــة للداللـــــة  فضـــــاء املدينـــــة املنـــــاقض دم الثبيـــــيتاســـــتخ -٩
الـــــيت تُعـــــد مكانـــــاً  جعلهـــــا فضـــــاًء مغلقـــــاً، وتصـــــور االنغـــــالق مـــــن خـــــالل فضـــــاء (الغرفـــــة)

فضـــــــاء املنـــــــزل، واملنـــــــزل مكانـــــــاً بالنســـــــبة لفضـــــــاء املدينـــــــة. أمـــــــا فضـــــــاء مكـــــــة إىل بالنســـــــبة 
ــــه أحــــد  هلــــذا الفضــــاء مــــن قيمــــة  ســــكانه، وملــــااملكرمــــة فقــــد اســــتخدمه الثبيــــيت ليفتخــــر بأن

 عرب قرون طويلة.يف الذاكرة تراكمت  دينية لدى املسلمني
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ـــــا الثبيـــــيت الفضـــــاء مـــــن ا -١٠ ـــــيت أنســـــن  ـــــدرج غالبيـــــة االســـــتعارات ال ســـــتعارة كـــــربى تن
 ،ويتفــــــــرع منهــــــــا حســـــــب نــــــــوع الفضــــــــاء ومتعلقاتــــــــه اســــــــتعارتانهـــــــي: (الفضاء/إنســــــــان)، 

 .سان)مها: (الصحراء/إنسان)، و(املدينة/إن
ـــــا الفضـــــاء مـــــا بـــــني  -١١ تنوعـــــت متعلقـــــات اإلنســـــان الـــــيت اســـــتعارها الثبيـــــيت ليؤنســـــن 

 املالمح اجلسدية وأحوال النفس.
، يليـــــــه فضـــــــاء حـــــــاز فضـــــــاء الصـــــــحراء علـــــــى أكثـــــــر متعلقـــــــات اإلنســـــــان إســـــــناداً  -١٢

ـــــــا تؤكـــــــد نســـــــقية التصـــــــورات  املدينـــــــة، مث البحـــــــر، وإذا كانـــــــت هـــــــذه نتيجـــــــة الدراســـــــة فإ
ات يف االســـــــتعارية الـــــــيت ت فـــــــرتض أن اإلنســـــــان ومـــــــن خـــــــالل التجربـــــــة يكتشـــــــف املتشـــــــا

ــــر مــــن الفضــــ ــــذي يعــــيش فيــــه أكث ،  الــــيت مل يعــــش فيهــــا اءات األخــــرىالفضــــاء (األصــــل) ال
ل) الــــــذي كمــــــا أن االســــــتعارة الــــــيت ُيســــــند فيهــــــا متعلقــــــات اإلنســــــان إىل الفضــــــاء (األصــــــ

 أكثر قبوالً وانسجاماً من غريها. يعيش فيه املتخاطبون تكون
ــــــيت للف -١٣ ــــــيت اســــــتعارها الثبي ــــــني متعلقــــــات اإلنســــــان اجلســــــدية ال ضــــــاء تنوعــــــت مــــــا ب

مــــــع وجــــــود قرينــــــة وغريهــــــا، ) والعــــــورة اجلــــــدائل،اليــــــد، والعيــــــون، و ( مثــــــل: اهليئــــــة اجلســــــدية
ــــــا  وجــــــه أو إســــــناد صــــــفة إىل الكائنــــــات احليــــــة،  إىلهــــــا لإلنســــــان منأقــــــرب تــــــدل علــــــى أ

رس كـــــــالعُ والتجمهـــــــر   أو االجتمــــــاع، الثيـــــــابو  لبــــــاس كـــــــالُربدةإىل الاإلنســــــان كـــــــاألمرد، أو 
 والفلول، أو احلركة والفعل كالركض والتقبيل والسفور.

ــــــــنفس اإلنســــــــالثبيــــــــيت  حممــــــــداســــــــتعار  -١٤ مثــــــــل: (الكــــــــذب، واحلقــــــــد،  انيةأحــــــــوال ال
ـــــا فضـــــاء الصـــــحراء واملدينـــــة، ألنـــــه وجـــــد  واحلـــــزن، والفخـــــر، والطمـــــوح) وغريهـــــا ليؤنســـــن 

اً بــــــني التجربــــــة اإلنســــــانية  الــــــيت نتصــــــور مــــــن خالهلــــــا أحــــــوال الــــــنفس وبــــــني طبيعــــــة تشــــــا
 الفضاءات وهيئتها.

ـــــــم  -١٥ يـــــــرون أال فـــــــرَق يهـــــــدف الشـــــــعراء الرومنســـــــيون عـــــــادة إىل أنســـــــنة الفضـــــــاء أل
م مـــــــن املـــــــدن املنغلقـــــــة إىل الطبيعـــــــة  بـــــــني (الطبيعـــــــة) واإلنســـــــان، وهـــــــذا يُفســـــــر ســـــــرَّ هـــــــر

 بطبيعتـــــه قبـــــل أن تُفـــــرض عليـــــهيتصـــــرف فيهـــــا  اإلنســـــانَ  الرحبـــــة، وعشـــــقهم للطفولـــــة ألنّ 
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ــــود  تمــــعالضــــوابط والقي ــــو  ، كمــــا أنوأعــــراف ا ــــوادي املــــاء مــــثالً ل وجــــرف كــــل ســــار يف ال
 بيعته، وهذا ما يريده الرومنسيون.شيء يعرتضه فإنه إمنا فعل ذلك وفق ط

إلجــــــراء  حقــــــالً خصــــــباً ال يــــــزال حممــــــد الثبيــــــيت ميكــــــن أن يقــــــول الباحــــــث إن شــــــعر وختامــــــاً،      
مـــــن الدراســـــات النقديـــــة وفـــــق املنـــــاهج القدميـــــة واحلديثـــــة، وميكـــــن للبـــــاحثني أن يتقصـــــوا يف  العديـــــد

 ة، أماجتاهيــــــ منطولوجيـــــة، أأجمـــــال االســـــتعارات الشـــــعرية عنــــــد الثبيـــــيت، ســـــواًء أكانــــــت اســـــتعارات 
ــــــــاالت البحثيــــــــة األخــــــــرى، ومــــــــن خــــــــالل قــــــــراءيت لــــــــدواوين الشــــــــاعر  .بنيويــــــــة تبــــــــني يل بعــــــــض ا

ــــيت، وهــــي كثــــرية يف شــــعره، كمــــا أن يتقصــــى  مــــثالً فــــيمكن للباحــــث  املفــــاهيم الرومنســــية عنــــد الثبي
مــــــا وهــــــو  ،الشــــــاعر مــــــع نفســــــه كثــــــرياً مــــــا أجــــــراهدراســــــة (تداوليــــــة) للحــــــوار الــــــذي   إعــــــدادميكــــــن 

علــــــى إعــــــادة ُأصــــــرُّ ال أزال مــــــع احملبوبــــــة. إنــــــين  أجــــــراه، وكــــــذلك احلــــــوار الــــــذي يســــــمى باملناجــــــاة
 .الكتشاف إبداعهوأشحذ مهم الباحثني النظر يف شعر حممد الثبييت 

 وآخر دعوانا أن احلمد هللا رّب العاملني ، ،
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 ثبت المصادر والمراجع
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 : المصادرأوالً 

 ).رواية حفص عن عاصمالقرآن الكريم (
ـــــــديوان ـــــــة) ال ـــــــيت، ط، (األعمـــــــال الكامل ـــــــل ١حممـــــــد الثبي ـــــــة الســـــــعودية،  -، حائ اململكـــــــة العربي

 م.٢٠٠٩باالشرتاك مع مؤسسة االنتشار العريب،  النادي األديب حبائل
 

 ثانياً: المراجع

، مصــــــــر، اهليئــــــــة املصــــــــرية العامــــــــة للكتــــــــاب (مركــــــــز حتقيــــــــق ٣، الزخمشــــــــري، طأســــــــاس البالغــــــــة
 م.١٩٨٥الرتاث)، 

يــــــد جحفــــــة، االســـــتعارات التــــــي نحيــــــا بهــــــا ، جــــــورج اليكــــــوف ومــــــارك جونســـــن، ترمجــــــة عبدا
 م.١٩٩٦، املغرب، دار توبقال للنشر، ٢ط

لبنـــــــان، ريـــــــاض الـــــــريس للكتـــــــب والنشــــــــر،  -، بـــــــريوت ١، عـــــــادل حممـــــــود، طاســـــــتعارة مكـــــــان
 م.٢٠٠٠

، مصــــــر، مطبعــــــة املــــــدين، ١، عبــــــدالقاهر اجلرجــــــاين، حتقيــــــق حممــــــود شــــــاكر، طأســــــرار البالغــــــة
 هـ.١٤١٢

إحســــان الــــديك، جملــــة العلــــوم  أســــطورة النســــر والبحــــث عــــن الخلــــود فــــي الشــــعر الجــــاهلي،
 .م٢٠١٠)، ٢) عدد (٣٧اعية باجلامعة األردنية، جملد (اإلنسانية واالجتم

ـــــــي الشـــــــعر الســـــــعودي المعاصـــــــر ـــــــة  - أنســـــــنة الشـــــــوارع ف ـــــــومشي أمنوذجـــــــاً (مقارب عبـــــــداهللا ال
 م.٢٠١٢، األردن، دار جرير للنشر والتوزيع، ١سيميائية)، هيفاء راشد احلمدان، ط

، األجنبيـــــة فيهـــــا أهـــــم مظـــــاهر الرومنطيقيـــــة فـــــي األدب العربـــــي الحـــــديث وأهـــــم المـــــؤثرات
 م.٢٠٠٦، تونس، الدار العربية للكتاب، ٢فؤاد القرقوري، ط

 -، صـــــــفاقس ١(دراســــــة إنشـــــــائية)، املنجـــــــي القلفـــــــاط، ط بنيـــــــة الصـــــــورة فـــــــي شـــــــعر المتنبـــــــي
 م.٢٠١٠تونس، مكتبة عالء الدين، 
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، ١ج.ب. بـــــــراون و ج. يـــــــول، ترمجـــــــة حممـــــــد الزليطـــــــي ومنـــــــري الرتيكـــــــي، ط تحليـــــــل الخطـــــــاب،
الريـــــــــاض، جامعــــــــة امللـــــــــك ســــــــعود (النشـــــــــر العلمــــــــي واملطـــــــــابع)،  -عربيـــــــــة الســــــــعودية اململكــــــــة ال

 م.١٩٩٧
، ميشـــــيل راميــــــون، ضــــــمن سلســـــلة (الفضــــــاء الروائـــــي)، ترمجــــــة عبــــــدالرحيم التعبيـــــر عــــــن الفضــــــاء

 م.٢٠٠٢، املغرب، أفريقيا الشرق، ١زحل، ط
، الريــــــاض ١(مــــــن التداوليــــــة إىل اإلدراكيــــــة)، صــــــاحل بــــــن اهلــــــادي رمضــــــان، ط التواصــــــل األدبــــــي

 م.٢٠١٥اململكة العربية السعودية، النادي األديب باالشرتاك مع املركز الثقايف العريب،  -
ــــي ــــة قــــدمت مبناســــبة  الثبيت (ذلــــك الصــــوت احلــــداثي األصــــيل)، عبــــداهللا أمحــــد الفيفــــي، ورقــــة نقدي

 م.١٣/١٠/٢٠١٠ديب يف الطائف، األربعاء تكرمي الشاعر يف النادي األ
قـــــراءة أســــــلوبية)،  -(اإليقــــــاع ومقاربـــــات املعـــــىن يف ترتيلـــــة البـــــدء  الثبيتـــــي يتلـــــو أســـــارير الـــــبالد

ـــــي األمـــــري ط ـــــة للعلـــــوم (ناشـــــرون) بالتعـــــاون مـــــع نـــــادي جـــــازان األديب، ١عل ـــــدار العربي ـــــان، ال ، لبن
 م.٢٠١٤

ملكـــــــــة العربيـــــــــة الســـــــــعودية، مكتبـــــــــة امل -، الريـــــــــاض ٢، ســـــــــعد البـــــــــازعي، طثقافـــــــــة الصـــــــــحراء
  هـ.١٤١٢العبيكان، 

دار كنـــــوز األردن،  -عمـــــان ، ١ط نصـــــر علـــــي ســـــامي، الجســـــد فـــــي شـــــعر محمـــــود درويـــــش،
 .م٢٠١٥املعرفة للنشر والتوزيع، 
ـــــات المكـــــان ـــــب هلســـــا، طاســـــتون باشـــــالر، غ، جمالي ـــــة ٦ترمجـــــة غال ـــــان، املؤسســـــة اجلامعي ، لبن

 م.٢٠٠٦للدراسات والنشر والتوزيع، 
 م.٢٠٠٨، املغرب، أفريقيا الشرق، ١، أرسطو، ترمجة عبدالقادر قنيين، طالخطابة

، ١ط، حممــــــد الصــــــاحل البــــــوعمراين، دراســــــات نظريــــــة وتطبيقيــــــة فــــــي علــــــم الداللــــــة العرفــــــاني
 م.٢٠٠٩صفاقس، مكتبة عالء الدين،  -تونس 

، مصـــــر، ١(مقدمـــــة صـــــغرية جـــــداً)، جوناثـــــان كيـــــه فوســـــرت، ترمجـــــة مـــــروة عبدالســـــالم، ط الـــــذاكرة
 م.٢٠١٤مؤسسة هنداوي للتعليم والثقافة، 
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ــــي ــــة فــــي الشــــعر العرب ــــابع الحداث ــــة ومن ــــة ٢، حممــــد قوبعــــة، طالرومنطيقي ــــونس، جامعــــة منوب ، ت
 م.٢٠١١(كلية اآلداب والفنون واإلنسانيات)، 

، لبنـــــــان، املؤسســـــــة ١باشـــــــالر، ترمجـــــــة جـــــــورج ســـــــعد، ط اســـــــتونغ، شـــــــاعرية أحـــــــالم اليقظـــــــة
 م.١٩٩١-هـ١٤١١اجلامعية للدراسات والنشر والتوزيع، 

ـــــــت ـــــــن ثاب ـــــــوان حســـــــان ب ، مصـــــــر، املطبعـــــــة الرمحانيـــــــة، ١، عبـــــــدالرمحن الربقـــــــوقي، طشـــــــرح دي
 م.١٩٢٩

 -، الـــــدار البيضـــــاء ١جوزيـــــف إ. كيســـــنر، ترمجـــــة حلســـــن احلمامـــــة، ط شـــــعرية الفضـــــاء الروائـــــي،
 م.٢٠٠٣، أفريقيا الشرق، املغرب

(الكتابـــــــة والشـــــــعر)، أبـــــــو هـــــــالل العســـــــكري، حتقيـــــــق علـــــــي البجـــــــاوي وحممـــــــد أبـــــــو  الصـــــــناعتين
 ه.١٤٠٦، بريوت، لبنان، املكتبة العصرية، ١الفضل إبراهيم، ط

ــــي الشــــعرية، ــــة محمــــد الثبيت ــــة والتشــــكيل فــــي تجرب عــــايل ســــرحان القرشــــي، جملــــة مكــــة  الطاق
-٤٤ص  هـــــــ،١٤٣٤األول  ربيــــــع-األديب، العــــــدد الثــــــامن عشــــــر  الثقافيــــــة، نــــــادي مكــــــة الثقــــــايف

٥٨. 
، لبنـــــــــان، معهـــــــــد اإلمنـــــــــاء ١، مـــــــــوريس مرلوبـــــــــونيت، ترمجـــــــــة فـــــــــؤاد شـــــــــاهني، طظواهريـــــــــة اإلدراك

 م.١٩٩٨العريب، 
(هــــل النمــــو املعــــريف متعّلــــق بالثقافــــة؟)، برتــــران تــــروادك، ترمجــــة علــــي مــــوال،  علــــم الــــنفس الثقــــافي

 م.٢٠٠٩ ، لبنان، دار الفارايب،١ط
ـــــي ـــــنفس المعرف ـــــم ال األردن، دار الشـــــروق  -، عمـــــان ١، رافـــــع الزغلـــــول وعمـــــاد الزغلـــــول، طعل

 م.٢٠٠٩للتوزيع والنشر، اإلصدار الثالث 
ــــه ونقــــده ، ابــــن رشــــيق القــــريواين، حتقيــــق حممــــد حميــــي الــــدين العمــــدة فــــي صــــناعة الشــــعر وآداب

 ه.١٤٠١، سوريا، دار اجليل، ٥عبداحلميد، ط
ـــــــدما يحكـــــــي  ـــــــيعن (دراســـــــة نقديـــــــة للســـــــردية الشـــــــعرية الســـــــعودية يف الثمانينـــــــات)، مـــــــىن  الثبيت

 م.٢٠١٣ -هـ ١٤٣٤، جدة، النادي األديب، ١املالكي، ط
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، جيــــــــل فوكونيـــــــاي، تعريـــــــب منصـــــــور امليغــــــــري، ضـــــــمن إطـــــــالالت علــــــــى الفضـــــــاءات الذهنيـــــــة
ـــــات اللســـــانية والدالليـــــة يف النصـــــف الثـــــاين مـــــن القـــــرن العشـــــرين، ط منشـــــورات ، تـــــونس، ١النظري

مـــــــــــــع التونســـــــــــــي للعلـــــــــــــوم واآلداب والفنـــــــــــــون (بيـــــــــــــت احلكمـــــــــــــة)،  -٣٨٧ص ١م، ج٢٠١٢ا
٤١٦. 

، املغــــــرب، ١أوريكيــــــوين، ترمجــــــة حممــــــد نظيــــــف، ط -(مــــــن الذاتيــــــة يف اللغــــــة)، ك  فعــــــل القــــــول
 م.٢٠٠٧أفريقيا الشرق، 

، ١، آيفــــــور أرمســــــرتونغ ريتشــــــاردز، ترمجــــــة ســــــعيد الغــــــامني وناصــــــر حــــــالوي، طفلســــــفة البالغــــــة
 م.٢٠٠٢املغرب، أفريقيا الشرق،  -الدار البيضاء 
، مصـــــــــر، دار هـــــــــال للنشـــــــــر والتوزيـــــــــع، ١، أرســـــــــطو، ترمجـــــــــة إبـــــــــراهيم محـــــــــادة، طفـــــــــن الشـــــــــعر

 ه.١٤٣٥
آنريبـــــــول، ترمجـــــــة جمموعـــــــة مـــــــن األســـــــاتذة  -، جـــــــاك موشـــــــلرالقـــــــاموس الموســـــــوعي للتداوليـــــــة

 م.٢٠١٠، تونس، املركز الوطين للرتمجة، ٢والباحثني، ط
 م.١٩٩٧، لبنان، دار صادر للطباعة والنشر، ١، ابن منظور، طربلسان الع

 م.٢٠٠١، املغرب، أفريقيا الشرق، ١، عمر أوكان، طاللغة والخطاب
، ١، فردينانـــــد دي سوســـــري، ترمجـــــة عبـــــدالقادر قنيـــــين، طمحاضـــــرات فـــــي علـــــم اللســـــان العـــــام

 م.٢٠٠٨املغرب، أفريقيا الشرق، 
، ١كـــــــولر، ترمجـــــــة مصـــــــطفى بيـــــــومي عبدالســـــــالم، ط  جونثـــــــان مـــــــدخل إلـــــــى النظريـــــــة األدبيـــــــة،

لس األعلى للثقافة،   م.٢٠٠٣مصر، ا
ـــــــــونس، دار حممـــــــــد علـــــــــي للنشـــــــــر، ١، حممـــــــــد القاضـــــــــي وآخـــــــــرون، طمعجـــــــــم الســـــــــرديات ، ت

 م.٢٠١٠
ـــــوم اإلنســـــانية ـــــورة، طمعجـــــم العل ـــــه وآخـــــرون، ترمجـــــة جـــــورج كت ـــــان، ٢، جـــــان فرنســـــوا دورتي ، لبن

 م.٢٠١١والتوزيع،  املؤسسة اجلامعة للدراسات والنشر
ــــــــة ــــــــان، ١، بــــــــول آرون وآخــــــــرون، ترمجــــــــة حممــــــــد محــــــــود، طمعجــــــــم المصــــــــطلحات األدبي ، لبن



١١٣ 
 

 م.٢٠١٢املؤسسة اجلامعية للدراسات والنشر والتوزيع، 
، تـــــــــونس، دار ١، جـــــــــالل الــــــــدين ســـــــــعيد، طمعجــــــــم المصـــــــــطلحات والشـــــــــواهد الفلســـــــــفية

 م.٢٠٠٤اجلنوب للنشر، 
ـــــــريوت ١، عبـــــــداملنعم احلنفـــــــي، طالمعجـــــــم الموســـــــوعي للتحليـــــــل النفســـــــي لبنـــــــان، دار  -، ب

 م.٢٠٠٥نوبليس، 
 م.١٩٨٥، مصر، جممع اللغة العربية، ٣ط، ، جمموعة من الباحثنيالمعجم الوسيط

مــــا تكشــــفه املقــــوالت حــــول الــــذهن)، جــــورج اليكــــوف، تعريــــب نســــاء ونــــار وأشــــياء خطيــــرة (
يف النصـــــــف الثـــــــاين مـــــــن  عفـــــــاف موقـــــــو، ضـــــــمن إطـــــــالالت علـــــــى النظريـــــــات اللســـــــانية والدالليـــــــة

مــــــــع التونســــــــي للعلــــــــوم واآلداب والفنــــــــون (بيــــــــت ١القــــــــرن العشــــــــرين، ط ، تــــــــونس، منشــــــــورات ا
 .٣٤٦-٣١٥ص ١م، ج٢٠١٢احلكمة)، 

، الريـــــــاض، دار املـــــــريخ، ١، رنيـــــــه وليـــــــك وآســـــــتنوآرن، تعريـــــــب عـــــــادل ســـــــالمة، طنظريـــــــة األدب
 هـ.١٤١٢

تعارة أمنوذجــــــاً)، صــــــاحل بــــــن اهلــــــادي (االســــــ النظريــــــة اإلدراكيــــــة وأثرهــــــا فــــــي الــــــدرس البالغــــــي
رمضــــــــان، الســــــــجل العلمــــــــي لنــــــــدوة الدراســــــــات البالغيــــــــة (الواقــــــــع واملــــــــأمول)، اململكــــــــة العربيــــــــة 

 .١هـ، ج١٤٣٢جامعة اإلمام حممد بن سعود اإلسالمية  -السعودية 
، مصــــــر، منشــــــأة ١، المــــــيب ســــــي فينســــــت، تعريــــــب حســــــن علــــــوان، طنظريــــــة األنــــــواع األدبيــــــة

 م.١٩٧٨املعارف، 
، الــــــدار ٢بــــــول ريكــــــور، ترمجــــــة ســــــعيد الغــــــامني، ط، )اخلطــــــاب وفــــــائض املعــــــىن( نظريــــــة التأويــــــل

 م.٢٠٠٦ب، املركز الثقايف العريب، املغر  -البيضاء 
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