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Abstract. The conceptual metaphor in poetic discourse raises a number of issues that are worthy of research, 
among which is the relationship between cognitive metaphor and poetic metaphor. This article aims to study the 

dominant metaphor in Adhaabi Ssiniin “The Torment of Years,” which presents the cognitive depth of most poetic 

metaphors. 
 The article is based on three major elements according to the travel schema: The first element examines the 

mapping of travel starting elements on the corresponding starting elements in life. The second element examines 

the aspects of correspondence between the path elements in the travel and the life path elements. As for the third 
element, it contains the mapping of the elements of arrival in the travel on the elements of arrival in life. 

The article is based on the premise of cognitive linguistics which considers the conceptual metaphor originated 

from the humans’ mind, and on the interaction with sensory and cultural experiences. Humans’ mind is essentially 
metaphorical within cognitive conceptualization. 
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مل تعد االستعارة يف املقاربة العرفانّية جمّرد ظاهرة لغوّية 

أو  (446، ص 4965)أرسطو،  قائمة عىل النقل واالستبدال

أو التفاعل )ريتشاردز،  (65، ص 4992)اجلرجاين،  االّدعاء

(، بل هي ظاهرة ذهنّية وأداة مركزّية من 39، ص 2002

 ،الذهن يف تصّور العامل واألشياء ومتّثلها وَمفهمتهاأدوات 

وجتري االستعارة يف الكالم العادي عىل نحو جرياهنا يف 

الكالم األديّب، لكوهنا من العنارص احليوّية التي حييا هبا 

وتفاعله مع العامل  ،اإلنسان يف تفكريه وتواصله مع اآلخرين

 (.25، ص 2042من حوله )اليكوف وجونسون، 

رتبط االستعارة بالعمق اإلدراكّي والنظام التصّورّي أو وت

فكّل استعارة يف الكالم  ،(Conceptual systemاملفهومّي )

ا سطحيًّا ملا جيري يف الذهن من إسقاط  ليست إاّل حتّقًقا لغويًّ

مفهومّي، يتمّثل اإلنسان بمقتضاه مفهوًما جمّرًدا عىل أساس 

ا مفهوم آخر، انطالًقا من التجربة  اإلنسانّية يف بعدهيه

البيولوجّي والثقايّف، وهذا ما جيعل النظام التصّورّي قائاًم عىل 

 (.  Embodied( )Lakoff, 1987, p. 12اجلسدنة )

ويعّد هذا االرتباط بني االستعارة والعمق اإلدراكّي 

لإلنسان متثياًل الجّتاه أعّم قد أعاد العرفانّيون فيه تصّورهم 

عند اللسانّيني داخاًل يف املعارف التداولّية، أو  للداللة، فام كان

 ،الثقافّية، أو العقائدّية أصبح مع العرفانّيني جزًءا من الداللة

وبذلك يقطع العرفانّيون مع التصّور اللسايّن الذي يمّيز بني 

الداللة اللغوّية والداللة التداولية، فالداللة مفهوم موسوعّي 

 التصّورّي. يتشّكل يف ضوء نظام اإلنسان

ولقد أتاحت مراجعة العرفانّيني وجوًها من التقارب بني 

النحو والبالغة مل تكن متاحة يف السابق، فلئن استبعد النحاة 

من دراستهم واللسانّيون االستعامالت املجازّية واالستعارّية 

وها من اهتاممات البالغّيني فقد أصبحت مع التصّور  ،وعدُّ

ُلها معارف العرفايّن للداللة مبحثً  ا مشرتًكا؛ ألّن الداللة ُتشكِّ

فال نكون يف االستعارة هبذا التصّور أمام  ،املتكّلم املختلفة

تعبريات مأخوذة من حقائق أصليّة، ولكنّنا أمام استعارات 

اليكوف ) "حقائق مثبتة يف نسقنا التصّورّي "ن نفسها تكوّ 

يّف (. وقد أتاح هذا التطّور املعر45، ص 2042وجونسون، 

أن ندرس االستعارات يف إطار داليّل سواء كان ذلك ُمطبًَّقا 

 ،عىل نصوص أدبّية أو عىل غريها من النصوص واخلطابات

وهلذا التحّول خلفّياٌت لسانّيٌة تتمّثل يف مراجعة العرفانّيني 

ُص نقد العرفانّيني  ،لفرضّية )استقالل البنية اللغوّية( وُنلخِّ

لقول هبا تقدياًم للمبادئ املنهجّية عىل هلذه الفرضّية بأّن يف ا

ولذلك وجدنا العرفانّيني خيالفون ، الواقع بأحداثه ومعطياته

هذا التصّور باعتقادهم أّن العامل ليست له حدود متفاصلة، 

وإنام األنظمة الذهنّية هي التي تضفي عىل هذا العامل هذه 

، فنلحظ بذلك أّنه وقع (454، ص2045)حُمّسب،  احلدود

ّول مهّم يف النظر إىل اللغة بوصفها كياًنا مستقالًّ له نظامه حت

املنعزل عن بقّية األنظمة األخرى إىل النظر إليها بوصفها 

مكّوًنا منتمًيا إىل القدرات العرفانّية؛ ليكون النّظر إىل اللغة 

نظرة شاملة ضمن سائر املكّونات الذهنّية، والعناية بالداللة 

فها جزًءا من التصّورات العرفانيّة يف مجيع مظاهرها بوص

 . (355، ص 2043العاّمة )فاندولواز، 

يف النظرّيات  املباحثتعّد االستعارة التصّورّية من أبرز و

وال تنعقد االستعارة التصّورّية يف بنيتها عىل  ،العرفانّية

: مستعار منه،  املشاهبة أو املجاورة بني لفظنيه أو معنينيه

وإّنام تنعقد بني تصّوريهن أو مفهومنيه لُتمثّل  ،ومستعار له

توّفر أساًسا أّوليًّا لفهم "ميداًنا ما عىل أساس ميدان آخر، و

 .Gibbs, 2017,  p) "جمموعة واسعة من املفاهيم املجّردة

جمموع العنارص أو املكّونات يف  وحيصل التمّثل بإسقاط ،(18

العنارص أو  ( عىل جمموعSource domainامليدان املصدر )

( Target domain)املكّونات التي تناسبها يف امليدان اهلدف 

(Kovecses, 2002, p. 4 أي إسقاط الصورة الذهنيّة ،)

( أو جمموع املعارف املتعّلقة Rich mental imagesالغنّية )

( الذي Fillmore, 1982, p. 111-137) (Frame) باإلطار

عارف املتعّلقة بامليدان ينتمي إليه امليدان املصدر، عىل امل

وتتأّسس عملّية اإلسقاط عىل جمموعة من الرتسيامت  ،اهلدف

(Mappings حرصها اليكوف يف نوعني: الرتسيامت ،)

ا بالكيانات، والرتسيامت املعرفّية، الوجودّية، وتتعّلق أساًس 

 ,Lakoffوتشمل بمجموع املعارف حول امليدان املصدر )

1987, p.386 .) 

ستعارة التصّورّية يف اخلطاب الشعرّي قضايا وتثري اال

فاالستعارة التصّورّية مركزها ذهن اإلنسان، وتشتغل ، عّدة

فذهن اإلنسان ذهن  ،متفاعلة مع التجارب احلّسّية والثقافّية

وأّما اخلطاب  ،استعارّي باألساس يف التصّور العرفاينّ 

يًّا الكالم العادّي معجم هيئةالشعرّي فكالم معدول به عن 
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ا ودالليًّا، وهو كالم استعارّي  وتركيبيًّا وإيقاعيًّا وتصويريًّ

 باألساس.

فام الروابط بني االستعارات التصّورّية والكالم .4

 الشعرّي؟ 

من  نوعوكيف تشتغل االستعارات التصّورّية يف هذا ال.2

 الكالم؟

وما صالهتا بتصّورات الشاعر وطرائقه يف اإلدراك .3

 احلياتّية؟والتفكري وجتاربه 

ولإلجابة عن هذه األسئلة وشبهها آثرنا دراسة التصّور  

عذاب "يف ديوان محد احلجي  "احلياة سفر"االستعارّي 

وُيرّد اختيارنا هذا إىل أسباب  (.4925)احلجي،  "السنني

التصّور االستعارّي عىل غريه  هذاثالثة: يتمّثل أّوهلا يف هيمنة 

 ،"عذاب السنني"يوان من التصّورات االستعارّية يف د

ويّتصل ثانيها بالديوان ذاته، فهو تصوير للتجارب املتنّوعة 

وأّما السبب  ،التي عاشها الشاعر يف خمتلف مراحل حياته

فقد شهدت جتاربه  ،الثالث فيتعّلق بالشاعر محد احلجي

احلّسّية واالجتامعّية والثقافّية يف احلياة تقّلبات عّدة، وكابد من 

تنوء بحمله اجلبال، ممّا أّدى إىل إغناء كفاءاته املشاّق ما 

اإلدراكّية، وتوسيع طاقاته التصّورّية، وجتىّل كلُّ ذلك يف 

 خطابه الشعرّي.

ومل نقف عىل دراسة سابقة هلذا املوضوع، إذ إن 

 الدراسات حول محد احلجي دراسات قليلة، نذكر منها:

الشاعر محد احلجي، ملحمد بن سعد بن حسني، نرشت .4

، وهي دراسة اهتّمت بحياة محد احلّجي، ومجع ما 4925عام 

 تفّرق من قصائده.

هـ(، خلالد بن 4109-4352محد احلّجي شاعًرا ).2

عبد العزيز الدخيل، وهي رسالة ماجستري أنجزت يف جامعة 

اإلمام حممد بن سعود اإلسالميّة، وقد اهتّمت الدراسة 

 راسة فنّية.بالعوامل املؤثرة يف الشاعر، ودراسة شعره د

وأّما دراسة التصّور االستعارّي لدى محد احلّجي فلم 

نقف عىل دراسة تتقاطع معه يف الدراسات واملقاالت التي 

 كتبت عن الشاعر.

هبيمنة االستعارة  "عذاب السنني"ولئن متّيز ديوان 

فإّنه ال خيتّص هبا، فتلك االستعارة  "احلياة سفر"التصّورّية 

املشرتكة واملتداولة بني املبدعني والناس تعّد من االستعارات 

العادّيني سواء يف الكالم األديّب أو الكالم العادّي، ولكّن ما 

هو تواتر االستعارات  "عذاب السنني"خيتّص به ديوان 

بعّدها اللغوّية اجلديدة انطالًقا من االستعارة التصّورّية ذاهتا، 

استعارة قاعدّية  "احلياة سفر"فـ ،نواة العملّية اإلبداعّية

مألوفة، وهي نسٌق من األنساق التصّورّية يف الثقافة العربّية، 

وأّما االستعارات اللغوّية الناشئة عن تلك االستعارة 

القاعدّية املشرتكة فهي مربط التميّز وموضع الفرادة وجمال 

اإلبداع عند الشاعر محد احلجي، وهي ما تروم الدراسة 

 نها وحتليلها.الكشف ع

وتقتيض عملّية إسقاط متصّور السفر من حيث هو امليدان 

املصدر عىل متصّور احلياة من جهة كونه امليدان اهلدف 

، وبيان ذلك أّن لفظ  استقصاَء عنارص التناسب بني امليداننيه

( ذات ثالثة Categorisation) ة  لَ وَ السفر ينتمي إىل َمقه 

 يّن: املستوى األعىلمستويات يف علم الداللة العرفا

(Superordinate)ويشمل األفكار واملفاهيم املجّردة ،، 

ويشمل األشياء  ،(Basic Level) واملستوى القاعدّي 

دة للمستوى األعىل  واملستوى الفرعّي أو األدنى ،املجسِّ

(Subordinate وهو يزيد أشياء املستوى القاعدّي ختصيًصا ،)

القاعدّي من َمقولة التنّقل  ويمّثل السفر املستوى ،وتعيينًا

ويتفّرع بدوره إىل ،(320م، ص 2002وطرازها )صولة، 

مستويات دنيا، نوّضحها عىل النحو اآليت استناًدا إىل التقسيم 

 (:Kleiber, 1990, pp. 84-87املقويّل عند إليانور روش )

 املستوى األعىل: احلركة. -

 ارة...الزيوالرحلة / واملستوى القاعدّي: السفر /  -

سفر وسفر بحرّي / واملستوى الفرعّي: سفر بّرّي /  -

 جّوّي. 

وللسفر من حيث هو امليدان املصدر عنارص ومكّونات  

خمتلفة تتجّسد يف الفضاء اجلغرايّف، وتتكّون من نقطة انطالق، 

وتتطابق تلك العنارص مع خطاطة  ،ومسلك، ونقطة وصول

اليكوف ) (Source-Path-Goal Schemaاملسار )

( ذات البنية الثالثّية: املصدر 51م، ص 2046وجونسون، 

وتوّضح  ،(Johnson, 1987, p 114واملسلك واهلدف )

فاملصدر يشمل  ،السفر هذه البنية املعارف التي حيملها إطار

نقطة االنطالق يف السفر، وتثري نقطة االنطالق يف الذهن 

د، والراحلة جمموعة من املعارف حول لوازم السفر، نحو الزا
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ويثري املسلك معارف أخرى شّتى  ،أو وسيلة النقل، والرفيق

تّتصل أساًسا باملواضع التي يمّر هبا املسافر والعراقيل 

وأّما اهلدف فيثري معارف يف  ،والصعوبات التي يواجهها

الذهن تتعّلق بنقطة الوصول، وآثار جتربة السفر يف املسافر 

ولتحقيق ذلك جعلنا  ،(Tincheva, 2012إجياًبا وسلًبا )

الدراسة يف ثالثة مباحث مسبوقة بمقّدمة، ومتلّوة بخامتة، 

وجاءت مباحث الدراسة عىل  ،وثبت للمصادر واملراجع

 النحو اآليت: 

 : إسقاط عنارص االنطالق.أواًل 

 ا: إسقاط عنارص املسلك.ثانيً 

 ا: إسقاط عنارص الوصول.ثالثً 

 

 : إسقاط عنارص االنطالق (. 4

ما يقتضيه  "عذاب السنني"أدرك الشاعر يف ديوان 

االنطالق يف احلياة من اللوازم، نحو اجلسد والروح والعقل، 

أو الذات احلّية، ووسائل مساعدة، وعرّب عن تلك اللوازم يف 

ولكنّه عدل يف التعبري عنها عن ، مواطن عّدة من الديوان

ا، وعمد إىل املفردات املوضوعة هلا أو ما اشرتك معها دالليًّ 

إسقاط لوازم االنطالق يف السفر عىل لوازم االنطالق يف 

ونجد ذلك بيِّنًا يف  ،احلياة، واستعار من امليدان األّول مفرداته

 األبيات اآلتية:

 ]الرسيع[: 4البيت  -

َماِك ُعشُب الَفاَل   َيا َقدِمي َأده

 

 َفهله َعىَل الَشوِك إِذنه خَتُطِرين؟

 (.40، ص 4925)احلجي،   

 ]الرمل[:  2البيت  -

 يف ُسكوِن الَليِل ُقدُت الَزورَقا

 

 َقاِصًدا َشطَّ َرجائِي الشيِّقا

 (.39، ص 4925)احلجي،   

 ]الكامل[:  3البيت  -

 َوَسِفينتي َسِفينتي َجِهلهُت  َوَلَقده 

 

 َغرَي أيَّن َقده َجِهلهُت َحِقيَقتي "أَنَا"

 (.29، ص 4925)احلجي،  

 ,Jakelتنتمي هذه األبيات إىل استعارة تصّورّية واحدة ) 

-452م، ص 2045)قريرة،  "احلياة سفر"( هي 2002

(. ويتفّرع منها نوعان من االستعارات الفرعّية استناًدا 202

يّتصل النوع األّول  ،إىل املستوى الفرعّي يف مقولة السفر

ياة مسلك أو بمجال الرحلة الرّبّية، ويتضّمن استعارة احل

ويّتصل النوع الثاين بمجال الرحلة البحرّية،  ،احلياة درب

 ويتضّمن استعارة احلياة رحلة بحرّية. 

واألبيات يف ظاهرها تعبريات لسانّية، تنتمي إىل ميداننيه   

فاملفردات املوالية الواردة يف البيتنيه  ،عرفانّينيه حّسّينيه 

: قدمّي /  الدرب، والشوك / و/ الفالة والعشب/ واألّولنيه

وتنتمي  ،تنتمي إىل ميدان عرفايّن حّّسّ هو السفر يف الرّبّية

املفردات املوالية الواردة يف البيتنيه الثالث والرابع: الزورق/ 

سفينتي، إىل ميدان عرفايّن حّّسّ آخر هو السفر يف وشّط / و

 البحر. 

السفر،  واملالحظ أّن تلك املفردات ُتبّئر جانًبا معّينًا من  

ففي امليدان العرفايّن األّول تكون ، هو لوازم االنطالق

الوسيلة املعتمدة يف السفر، والفالة فضاء يؤّطر  "القدم"

السفر مكانيًّا، والعشب والشوك والدرب أجزاء من ذلك 

وأّما يف امليدان العرفايّن الثاين فالشّط حييل إىل البحر  ،الفضاء

يف السفر، ويكون الزورق أو اليم، وهو فضاء االنطالق 

 وسيلة السفر.

وال تنقل تلك املفردات جتربة سفر الشاعر يف الرّب أو  

فقد استعارها الشاعر  ،البحر، وإّنام تنقل جتربة سفره يف احلياة

من جتربة السفر احلقيقّية سواء كانت يف الرّب أو البحر لينقل هبا 

ط تطابق فيها وأنجز عملّية إسقا، جتربته الشخصّية يف احلياة

مكّون من مكّونات امليدان املصدر، وهو لوازم االنطالق يف 

السفر، مع مكّون من مكّونات امليدان اهلدف، وهو لوازم 

وترّتب عىل ذلك إسقاط ترسيمة امليدان  ،االنطالق يف احلياة

فالقدم والزورق والسفينة تطابق  ،املصدر عىل امليدان اهلدف

مفهوم لوازم االنطالق يف  بذلك عروأدرك الشا ،الذات احلّية

مفهوم  بوساطة احلياة من حيث هو مفهوم ينزع إىل التجريد

لوازم االنطالق يف السفر من حيث هو مفهوم مستمّد من 

 .Lakoff and Turner, 1989, pالتجربة احلّسّية احلركّية )

99 .) 

وترتبط تلك التعابري اللسانّية التي تصّور لوازم االنطالق 

 ،"احلياة سفر"السفر ارتباًطا وثيًقا باالستعارة التصّورّية يف 

وهي استعارة تصّور إدراك اجلامعة الثقافّية التي ينتمي إليها 

 Idealized Cognitiveالشاعر ومتّثل منوااًل عرفانيًّا مؤمثاًل )

Model( )I.C.M( )Lakoff, 1987, p. 68 ؛ فالشاعر ينتمي)

حياة الصحراء أّواًل وحياة البحر  إىل جمتمع  نجديٍّ تكيّف مع
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، ويقتيض السفر يف الصحراء أو البحر لوازم خمصوصة، ثانًيا

 وقد استعار الشاعر تلك اللوازم ليسقطها عىل لوازم حياته.

وكان املجتمع العريّب قد دأب عىل السفر، ومتّرس بإعداد  

وإدراك لوازم  ،لوازمه من الزاد إىل الراحلة مروًرا بالرفقة

لوازم السفر أمر موغل يف ثقافة املجتمع  بوساطةياة احل

واستمّر هذا التطابق بني التجربتنيه إىل أن أصبح  ،العريبّ 

موضًعا مشرتًكا وحقيقة كونّية جتعل احلديث عن لوازم السفر 

فالفالة والدروب  ،وسيلة من وسائل التفكري يف لوازم احلياة

ازم السفر احلقيقّية والزورق والسفينة ليست إاّل وسائل من لو

استعارها الشاعر ليفهم هبا وسائله يف احلياة، وهي أساًسا ذاته 

 احلّية وطاقاته الذهنّية والنفسّية.   

وتطابق عنارص امليدان املصدر عنارص امليدان اهلدف،  

ففي لوازم االنطالق يف السفر سامت عاّمة تتمّثل يف الوسائل 

ة والنفسّية والبدنّية ملواجهة الرضورّية، واالستعدادات الذهنيّ 

وال تتغرّي تلك ، املشاّق، وقيادة الزورق نحو بّر األمان

فقد  ،السامت العاّمة يف ميدان لوازم االنطالق يف السفر

انرصف الشاعر إىل التعّلم، واجتهد يف حتقيق أمانيه 

 وطموحاته، من أجل مستقّر له يف احلياة.

أعاله االستعارة  وقد وردت يف البيت الثالث املذكور

، وهي جتلٍّ لغويٌّ الستعارة فرعيّة "قدت الزورقا"اللغوّية 

. فالشاعر وظف جزًءا من امليدان املصدر، "الذات زورق"

وهو الزورق، ليفهم جزءا من امليدان اهلدف، وهو الذات، 

فالزورق وسيلة من وسائل التنّقل، يقتيض الدراية والقدرة 

حو الوجهة املقصودة، وجتد هذه عىل التحّكم فيه وتوجيهه ن

العنارص ما يطابقها يف امليدان اهلدف، فذات الشاعر هي 

املتنّقلة يف احلياة، وعليه أن يتحّكم يف تسيري شؤوهنا لتحقيق 

 أهدافه وطموحاته، وجيري هبا ملستقّر هلا. 

وقد اختار الشاعر املحافظة عىل االستعارة التصّورّية  

لكنّه عمد إىل تبئري عنرص واحد من ، و"احلياة سفر"الكربى 

 ،كلٍّ من امليدان املصدر وامليدان اهلدف، ومها الذات والزورق

( االستعارة Kovecses, 2010, pp. 79-81فيكون قد وّسع )

يف مستوى لوازم االنطالق  "احلياة سفر"التصّورّية الكربى 

فالزورق من لوازم  ،يف السفر، وابتدع استعارة فرعيّة

ق يف السفر البحرّي، والذات البرشّية من لوازم االنطال

 ,jakel) االنطالق يف احلياة، وتظهر براعة الشاعر يف إبداع

2002, para 3 استعارة لغوّية جديدة داخل االستعارة )

التصّورّية القديمة، فهو خيتلف عن غريه من الشعراء 

باستعاراته اللغوّية اجلديدة داخل القديم من االستعارات 

 تصّورّية.  ال

الوسائل الرضورّية والكافية  توافر وعىل الرغم من  

لالنطالق يف السفر فإّن الشاعر بدا قلًقا كأّن الريح حتته، 

 فخاطب زورقه قائال ]الرسيع[: ،متوّجًسا خيفة من االنطالق

 َيا َزوَرِقي اَل َتنَطلِقه إِنَّني

 

 خُتيُفني َأشَباُح آاَلِمي

 (.55، ص 4925)احلجي،  

ولعّل هذا التوّجس ُينبئ بام قد يواجهه الشاعر من 

وهذا ما سنتبّينه  ،صعوبات وعراقيل بعد االنطالق يف السفر

يف عملّيات اإلسقاط االستعارّي التي أنجزها الشاعر يف 

 مستوى املسلك.

 

 : إسقاط عنارص املسلك (. 2

ال شّك يف أّن احلياة مليئة بالعوائق وحبىل بالصعوبات 

التي تتفاوت درجاهتا من حيث اخلطورة، وختتلف مصادرها، 

وقد صّور الشاعر محد ، وتتباين أنواعها وتتفاوت آثارها

احلّجي أغلب تلك الصعوبات التي واجهها يف حياته، ولكنّه 

 .Kovecses, 2010, pعمد إىل إجراء االستلزام االستعارّي )

ألوىل إىل جمال (، فعرّب عنها بمفردات ال حتيل مدلوالهتا ا93

صعوبات احلياة وإّنام حتيل إىل جمال آخر خمتلف متاًما، وهو 

ومن ذلك  ،جمال السفر، وحتديًدا جمال املسلك أثناء السفر

 أبياته اآلتية: 

 ]الكامل[:  4البيت  -

 َأمَسيُت َأرَتِقُب الَصباَح َطِويال

 

 َطِويالَوَرأيُت َليِِل يف املِسرِي 

 (.22، ص 4925)احلجي،  

 ]الرسيع[:  2البيت  -

  َأَينَعُم النَاُس بأطيان

 

 َويف َطِريقي َشوُكُه ُينَثُر؟

 (.24، ص 4925)احلجي،   

 ]الرسيع[:  3البيت  -

 الَبحُر جَمنوٌن بَِأمواِجهِ 

 

ُحوٌن بَِأوَهام  َوَأنَت َمشه

 (.55، ص 4925)احلجي،   

 ]الرمل[:  1البيت  -

 َعَصفته َزوَرِقي َفوَق ِمياه  

 

َبَقاعَ   اَد جَمنوًنا َوَباَتت ِزئه
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 (39، ص 4925)احلجي،  

هيمنت يف هذه األبيات استعارة تصّورّية واحدة، هي 

وتفّرع عنها رضبان من االستعارات الفرعّية:  ،"احلياة سفر"

رضب يّتصل بالرحلة الربّية، وقوامه استعارتان: احلياة مسرٌي 

ورضب يّتصل  ،ور بالشوكليُله طويل، واحلياة طريق منث

بالرحلة البحرّية، وقوامه استعارتان كذلك: احلياة بحر جمنون 

وليست هذه االستعارات زينة  ،األمواج، واحلياة مياه عاصفة

لغوّية أو تراكيب عائمة يف سطح اللغة، أو وليدة نزوع الشاعر 

 ،إىل تشقيق املعاين، وإّنام هي منشّدة إىل عمقها اإلدراكّي 

الزورق، واملياه/ والبحر / والطريق / و: املسري / تفعبارا

تنتمي إىل ميدان عرفايّن هو السفر، سواء كان يف الرّب أو يف 

 البحر. 

وقد بّأرت تلك التعابري االستعارّية جانًبا واحًدا من  

وهو املكّون اخلطاطّي الثاين الذي يميّز ، السفر يّتصل باملسلك

ولكن عمليّة  ،اهلدفواملسلك / وإطار السفر: املصدر/ 

 horizon of) التبئري اخّتذت منحى مغايًرا ألفق التوّقع

expectation)،  فعندما نصل تلك العبارات بجوارها اللغوّي

فقد  ،وننّزهلا يف سياقها املقايّل تّتضح أمور أخرى مدهشة

ُوصف الليل الذي حدث فيه فعل املسري بالطويل، وُنثر 

فنكون أمام مسري  ،الذي يسلكه الشاعر الشوك يف الطريق

وُأسند اجلنون إىل البحر  ،طويل ليله، وطريق منثورة شوًكا

كناية لطيفة عن تالطم أمواجه، وُأسند العصف إىل املياه 

فنكون أمام بحر  ،جتّوًزا، فأفاد شّدة االضطراب واهليجان

واملستفاد من كّل ذلك  ،متالطم األمواج، ومياه مضطربة

صعوبات التي حّفت بالسفر، فالليل الطويل والطريق شّدة ال

والبحر ، الشائكة يرهقان الراحل ويزيدان من أمره عرًسا

املتالطم األمواج واملياه املضطربة جُتهد املسافر وتضاعف 

(، وُتفقده توازن Andler, 2004, pp. 645-649خوفه )

 مركبه وتعّرضه للغرق. 

املقايّل املصاعب التي وال تنقل تلك املفردات بمدلوهلا  

واجهها الشاعر يف سفره سواء يف الرّب أو البحر، وإّنام تنقل 

فقد عمد إىل إسقاط ، الصعوبات التي واجهها يف احلياة

الصورة الذهنّية الغنّية أو مجلة املعارف املتعّلقة باملكّون الثاين 

املسلك، عىل مكّون أسايّس من مكّونات امليدان اهلدف، وهو 

ورّكز الشاعر عىل  ،ضع واملواقف التي مّر هبا يف احلياةاملوا

فالليل ، جانب واحد من املسلك، هو العراقيل والصعوبات

الطويل والطريق املحفوف باألشواك يرّسامن الظلامت التي 

فقد أظلمت عليه احلياة اجتامعيًّا  ،عاشها الشاعر يف احلياة

ا باخلصاصة بفقدان والديه وهو صغري، وأظلمت عليه ماديًّ 

واالحتياج، وأظلمت عليه فيزيولوجيًّا باختالل عقله، 

وأظلمت عليه نفسيًّا ببعده عن نجد، وأظلمت عليه عاطفيًّا 

وكّلام انزاحت عنه ظلمة أقبلت عليه  ،بعدم تواصل أصفيائه

فعاش سجني الظلامت  ،أخرى كأهّنا أجل يسعى إىل أمل

َد  (،6، ص 4929)محد احلجي،  بعضها فوق بعض وجسَّ

الشاعر رحلته يف احلياة وسعيه احلثيث نحو آماله وتطّلعاته 

، وحييلنا هذا التعبري إىل فضاء «وأنَت مشحوٌن بأوهامِ »بقوله: 

ذايّت للشاعر يف فهم رحلته وتفسريها، فقد استعمل االسم 

النكرة حني عربَّ عن آماله التي تسكُن وجدانه، وعربَّ بالوهم 

دت الداللتان النحوّية واملعجمّية عنها معجميًّا، وتعاض

لقد عدَّ نفسه  ،لتظهر الفضاء الذايّت للشاعر يف فهمه للرحلة

ق.  ساعًيا إىل املجهول والغامض وغري الـُمحقَّ

وُتطابق األمواُج املتالطمة واملياُه املضطربة كيفّيَة حركة 

تلك الصعوبات وتناوهبا يف حياة الشاعر، فكّلام مخدت 

الشاعر باستعادة توازنه طفت صعوبة أخرى صعوبة وهّم 

كالقضاء املستعجل، فام إن جتاوز مصابه يف أّمه أو كاد حتى 

حّلت به بلّية املرض، وما إن استقّر به املقام يف مكان  نبا به 

وأّما  ،مكان آخر، ومل يتخّل الفقر عن صحبته حينا من الدهر

 احلزن فكان مالزًما الشاعَر يف كل أحواله. 

وقد أدرك الشاعر عوائق احلياة من حيث هي تنزع إىل     

صعوبات مسالك السفر من حيث هي  بوساطةالتجريد 

 ،واملرض ،مفهوم مأخوذ من التجربة احلّسّية احلركّية، فاليتم

والفقر مفاهيم نفسّية أدركها الشاعر عن طريق طول  ،والغربة

طريق وتالطم األمواج املدركة عن  ،والشوك املنثور ،الليل

 حاّسة البرص.  

ووردت العالقة بني امليدان املصدر وامليدان اهلدف 

: يظهر الوجه األّول يف مستوى  واضحة وجلّية عىل وجهنيه

التطابق، وهو صعوبات السفر يف امليدان املصدر، وصعوبات 

ويظهر الوجه الثاين يف التطابق بني  ،احلياة يف امليدان اهلدف

رص املوجود يف امليدان املصدر توّضح فالعنا ،عنارص امليداننيه 
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العنارص املوجودة يف امليدان اهلدف وتيرّس فهمها ومتّثلها 

 بمجّرد القيام بعملّية اإلسقاط. 

وتبدو التعابري االستعارّية الواردة يف األبيات املذكورة  

، "احلياة سفر"أعاله وثيقة الصلة باالستعارة التصّورّية 

نتمي إليه الشاعر جمتمع رّحالة، فتمّثل فاملجتمع العريّب الذي ي

ا يف حياته وكّل من  ،الرحلة ركنًا ركينًا يف ثقافته وعنرًصا حيويًّ

 ،سافر َخرَب الصعوبات واملشاّق، وعاش تلك التجربة

 ,Sperber et Wilson, 1989فتخّزنت يف الذاكرة اجلامعّية )

p. 66وال يعني  ،(، وارتقت إىل مرتبة املنوال العرفايّن املؤمثل

حديُث الشاعر عن صعوبات احلياة من جهة كوهنا تشبه 

َد مشاهبة بينهام وتشبيَه املجّرد بامللموس،  صعوبات السفر َعقه

أو طريقة يف احلديث عن صعوبات السفر، بقدر ما هي طريقُة 

 يف تلك الصعوبات.     تفكري  

وكان املجتمع العريّب قد خرب صعوبات السفر وواجه  

منذ القدم، فرتّسبت تلك املشاق يف ذاكرته وحتّولت مشاّقها 

من جتربة حّسّية إىل جتربة إدراكّية، رسعان ما أسقطها إسقاًطا 

 ،( عىل جتربته مع صعوبات احلياةAllbritton, 2009) غري واع  

، وحصل التفاعل بينهام،  فتطابق اإلدراك بني التجربتنيه

انيًّا للتفكري وأصبح احلديث عن صعوبات السفر مدخاًل عرف

يف صعوبات احلياة. فالشاعر ال ينقل جتربة سفر حقيقّي 

عاشها، وواجه فيها درًبا خموًفا أو طريًقا حمفوفة بالشوك أو 

بحًرا متالطم األمواج أو مياًها مضطربة، وإّنام كّل ذلك 

مدخل لفهم الصعوبات التي واجهها يف حياته اليومّية نحو 

 لبني. وا ،واملرض ،والفقر ،اليتم

ويتمّيز امليدان املصدر بكونه ميداًنا حمسوًسا، ولذلك فهو  

ميداًنا جمّرًدا، فاملسري الذي طال  بعّدهيوّضح امليدان اهلدف 

والبحر املتالطم األمواج  ،ليله، والدرب املحفوف بالشوك

واملياه املضطربة، عنارُص ُتدرك عن طريق احلواّس، وهي 

توّضح حالة شعورّية جمّردة تتمّثل يف الرتّقب وتواتر النكبات 

وتتّم عملّية التوضيح عن طريق  ،وعنفها يف حياة الشاعر

قياس التجربة احلّسّية إىل التجربة املجّردة، فالتجربة مع 

عن  تيرّس إدراك التجربة مع صعوبات احلياة صعوبات السفر

 طريق التناظر بينهام.

وجاءت عنارص امليدان املصدر متطابقة مع عنارص  

ففي امليدان املصدر نجد ليَل املسري طوياًل،  ،امليدان اهلدف

وهذه  ،والطريق حمفوفة بالشوك، والبحر متالطم األمواج

افظ عىل بنيتها يف العنارص ختتّط يف ميدان صعوبات احلياة وحت

(، فنجد احلزن جاثاًم Gestaltصورهتا الكّلّية أو جشطلتتها )

 عىل حياة الشاعر، وعثراته تتواتر، ونكباته تتالحق.  

وورد يف البيت الثاين املذكور أعاله تعبري استعارّي، هو  

وهو جتّل لغوّي الستعارة  ،"يف طريقي شوكه )اهلوى( ينثر"

فالشاعر وّظف امليدان  ،اٌت شائٌك تصّورّية، هي اهلوى نب

املصدر، وهو النبات الشائك ليفهم امليدان اهلدف، وهو 

ويمنع الشوك اإلنسان من اإلفادة من النبات، بل  ،اهلوى

وهلذه العنارص ما يطابقها يف ميدان اهلوى،  ،يتسبب له باآلالم

فالصدود واهلجران والوشاية والبعد، كّلها عنارص متنع 

 واه، وتسّبب له اآلالم.  الشاعر من ه

وقد عمد الشاعر يف ذلك التعبري االستعارّي إىل اإلبقاء  

عىل االستعارة التصّورّية نفسها، وهي اهلوى نبات، ثّم شّغل 

خاّصّية واحدة من خصائص امليدان املصدر، النبات، وهي 

فوّسع االستعارة التصّورّية، وأبدع استعارة لغوّية  ،الشوك

وظّل يف الوقت ، وفة عند غريه من الشعراءجديدة غري مأل

ا إىل االستعارة التصّورّية الكربى، فجاء باملختلف  نفسه منَشدًّ

ا ا داخل املؤتلف تصّوريًّ وذلك مظهر من مظاهر  ،لغويًّ

 اإلبداع ميَّز اخلطاب الشعرّي عند محد احلجي. 

وورد يف البيتنيه الثالث والرابع التعبريان االستعارّيان: 

 َعَصفته "، و"حُر جَمنوٌن بَِأمواِجهِ البَ "
. ومها "َزوَرِقي َفوَق ِمياه 

: أوالمها  ا الستعارتنِي تصّوريتنيه تعبريان مستلزمان استعاريًّ

 ،"احلياة مياه عصفت"، وثانيتهام "احلياة بحر جمنون بأمواجه"

إىل ما ُيصطلح عليه  تنتمي االستعارتان التصّورّيتانو

ّص هذه االستعارة بقيامها يف امليدان وختت ،باستعارة القّوة

تّتخذ القوة العديد من "املصدر عىل ما يكون مصدرا للقّوة. و

األشكال يف العامل املادّي مثل األمواج والرياح والعواصف 

(. وتكمن القّوة يف Kovecses, 2010, p. 22) "واحلرائق

 ،االستعارتنيه يف عنرص املاء، وتتعّزز باحلالة التي هو عليها

ففي االستعارة األوىل تزيد األمواج املجنونة مياه البحر قّوة، 

االضطراب يف إكساب املاء قّوة  يسهمويف االستعارة الثانية 

 إضافّية. 

وتبّئر االستعارتان عنرص الصعوبات يف املسلك، فقد  

أسقط الشاعر القّوة املستمّدة من عنرص املاء يف امليدان املصدر 
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( عىل قّوة املعرقالت التي 50، ص م2046)البوعمراين، 

وسواء كانت تلك املعرقالت نفسّية ، واجهها يف مسار حياته

أو ذهنّية أو بدنّية أو ماّدّية أو اجتامعّية، فإّن اجلامع املشرتك 

هو شّدة بطشها وقيامها حاجزا يمنع الشاعر من حتقيق  بينها

 أمانيه بحياة كريمة متوازنة. 

قد انتقى من املعلومات الثرّية يف ونصل إىل أّن الشاعر  

عنارص املسلك يف جتربة السفر عند إسقاطه عىل عنرص 

وقد  ،الوجهة يف احلياة ما اّتصل منها بالصعوبات والعراقيل

يكون ذلك االنتقاء بسبب مكني من طبيعة اآلثار التي عانى 

منها الشاعر حينا من الدهر يف حياته، ولعّل ذلك االنتقاء 

 عنارص الوصول.يتواصل يف 

 

 : إسقاط عنارص الوصول (. 3

ظلَّت حالة اليأس واأللـم التي سادت يف مرحلتي  

االنطالق واملسلك سائدة كذلك يف مرحلة الوصول، بل 

ا متثِّل مرحلة اليأس والعجز يف النهاية بعد  ؛تضاعفت ألهنَّ

فقد عانى  ،الوجع والعقبات يف مرحلتي االنطالق واملسلك

الشاعر جتارب مؤملة مع روحه املرهفة وعقله املتوّقد أوصلته 

 إىل حالة  عميقة من الوجع واأللـم.

ولـاّم كان املسافُر يف الرحلة احلقيقّية يواجه التعب 

واإلرهاق واخلوف والرهبة والتيه، وقد ينتهي به املآل إىل 

اهلالك واملوت، فإّن الشاعر استعار جمموعة من 

 "ستنتاجات من امليدان املصدر، ونقلها إىل امليدان اهلدفاال"

(Gibbs, 2017, p. 31)،  وأسقط صور مرحلة الوصول يف

امليدان املصدر )الرحلة احلقيقّية( عىل  املراحل األخرية من 

َد  جتاربه يف احلياة يف امليدان اهلدف )حياة الشاعر(، وجسَّ

 ،ق فيها ذلك اإلسقاطمعاناته يف تعابري استعارّية متعّددة حتقّ 

: أوالمها  وقد اّتسمت حالة الشاعر أثناء الوصول بحالتنيه

 اخلرسان، وثانيتهام العجز والسكون وفقدان األمل.

 

 حالة اخلرسان:  (. 4.3

َلته صعوباُت احلياة التي واجهها الشاعر، مع توقه   شكَّ

ة لديه، جعلته يتص ر الدائم إىل الظفر بحياة حاملة، حالًة خاصَّ وَّ

ذاته يف هنايات غامضة وجد نفسه فيها تائًها مل حيّقق ما كان 

ولذلك كثرت يف شعره هذه النهايات التي  ،يرومه ويأمله

أسقط فيها صور اخلرسان يف امليدان املصدر )السفر احلقيقّي(، 

عىل حالة اخلرسان التي عاشها يف املراحل األخرية من قائم 

 حياته، نحو قوله ]املتقارب[: 

 َيؤوُب قد فام ُأبُت إاّل بام 

 

 به تائٌه يف الَصحاري الِفساح

 ُتغلُِّف قلبي صنوُف الكروِب  

 

 وَينزو بقلبي شهيُد اجِلراح

 (25، ص4925)احلجي،  

تائه ووردت يف الشاهد السابق التعابري اللسانّية: ُأبت /  

الصحاري الفساح، وهي تنتمي إىل  ميدان عرفايّن هو و/ 

ويقتيض الوقوف عىل  ،وحتديًدا نقطة الوصولالسفر، 

مدلوالت تلك العبارات ربطها بسياقها املقايّل، فقد اقرتنت 

 ،غنيمة ةاألوبة بالتيه، ويفيد تركيب احلرص انعدام الظفر بأيّ 

وال يؤوب التائه يف الصحاري الفساح بأكثر من روحه، وال 

 ،يطلب غري النجاة بجلده، ويرىض من كّل الغنائم باإلياب

 "تغّلف قلبي صنوف الكروب"ويؤّكد التعبري االستعارّي 

جسامة اهلموم التي أناخت بكلكلها عىل الشاعر، وضّخمت 

 استعانة وجتّسدت االستعارة هنا يف ،حالة احلزن واألسى لديه

 املاّدّيِة ليمنح املفاهيَم املجّردَة قدًرا إضافيًّا 
ِ
الشاعر باألشياء

بوصفها كياًنا  "الكروب"لإلدراك والفهم، فقد عرّب عن 

ا؛ ليتمّكن من جتسيد حالته النفسّية والتعبري عن مهومه  ،ماّديًّ

حني نتمّكن من تعيني جتاربنا باعتبارها كيانات أو مواّد »فـــ

َولتها وجتميعها فإّنه  يصبح بوسعنا اإلحالة عليها وَمقه

)اليكوف « وتكميمها، وهبذا نعتربها أشياء تنتمي إىل منطقنا

 (. 53، ص 2042وجونسون، 

وال تنقل تلك التعابري اللسانّية اآلثار املرتّتبة عىل السفر يف 

الواقع، وإّنام تنقل اآلثار املرتّتبة عىل املصاعب التي واجهها 

فأوبة التائه يف الصحاري الفساح تطابق ، يف حياتهالشاعر 

 ،حالة اخلسارة واليأس من كّل أمل يف حياة كريمة متوازنة

فقد بلغ اإلحباط من الشاعر مبلًغا عظياًم، مل يعد يطلب بعده 

غري البقاء عىل قيد احلياة، وذلك أدنى ما يمكن أن يطلبه 

 أمًرا ثقياًل.اإلنسان يف قائم حياته، وحتى البقاء قد يكون 

لقد أسقط الشاعر عنرًصا أساسيًّا من عنارص امليدان  

املصدر، وهو آثار مصاعب السفر، عىل عنرص أسايّس من 

وينزع  ،عنارص امليدان اهلدف، وهو آثار مصاعب احلياة

مفهوم آثار مصاعب احلياة إىل التجريد، وقد أدركه الشاعر 

 ،حركّي  عن طريق آثار السفر من حيث هي مفهوم حّّسّ 
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فأحوال اخلرسان واخلوف واليأس واإلحباط مفاهيم شعورّية 

وجدانّية، أدركها الشاعر عن طريق أحوال أوبة التائه يف 

 (.Kovecses, 2010, p. 17الصحراء )

وتّتضح العالقة بني امليدان املصدر وامليدان اهلدف  

ا سافر فاالستعارة تبّئر من امليدان املصدر حالة امل ،وضوًحا تامًّ

يف نقطة الوصول، وتقابلها حالة الشاعر بعد ظهور  نتائج 

وتطابق العنارُص املوجودة يف نقطة وصول  ،سعيه يف احلياة

 ،املسافر العنارَص املوجودة يف هناية جتارب الشاعر يف احلياة

عنارص امليدان  (Structurationويرتّتب عىل ذلك َبنينة )

 املصدر. اهلدف استنادا إىل عنارص امليدان 

والتعابري اللسانّية التي وقفنا عليها يف األبيات املذكورة  

وهي  ،"احلياة سفر"أعاله انتشار لغوّي لالستعارة التصّورّية 

تيضء جانًبا منها، هو آثار صعوبات الرحلة الربّية بعد 

الوصول، وهي استعارات استوحاها الشاعر من بيئته وطبيعة 

ة الوسيلة األوىل  احلياة يف جمتمعه الذي كانت فيه الرحلة الربيَّ

يف التنّقل مع اإلدراك التاّم ملا يمكن أن يؤول إليه أمره عند 

فمجتمع الشاعر عانى باستمرار ما ختّلفه الرحالت  ،الوصول

وترّسب يف ذاكرته الثقافّية أّن للرحلة آثاًرا  ،من وجوه املعاناة

ؤمثاًل وأصبحت تلك احلقائق منواال عرفانّيا م ،مؤملة

(Idealized Congnitive Models وتعّزز ذلك بام ورد يف ،)

ه   ﴿ القرآن الكريم يف قوله تعاىل:  مَل
َقاَلُكمه إىَِل َبَلد  ِمُل َأثه َوحَته

َنهُفس  (. 5)النحل، اآلية  ﴾َتُكوُنوا َبالِِغيِه إاِلَّ بِِشقِّ األه

ويبني تكرار جتربة السفر أو البعد الزمايّن يف االستعارة    

أّن العريّب قد واجه نتائج وخيمة بعد الوصول جراء 

وقد شّكلت تلك ، الصعوبات التي تعّرض هلا أثناء ترحاله

النتائج جزءا من إدراكه وثقافته، ثم أسقطها عىل النتائج املؤملة 

 ،تي يواجهها يف احلياةالتي يتجّرع مرارهتا جراء الصعوبات ال

فاقرتن اإلدراك بتجربة السفر احلّسّية باإلدراك بتجربة احلياة 

اليومّية، وأصبح من املقّدمات احلجاجّية التي يسّلم هبا كّل 

فحديث الشاعر عن أوبة تائه يف الصحراء ليس إاّل  ،إنسان

وسيلة لندرك هبا حالة اخلرسان التي كان عليها، وفقدانه كّل 

طي حياته املعنى املنشود، وفشله يف حتقيق التوازن يف يشء يع

وليست مقاصد الشاعر يف استحضار  ،خمتلف وجوه حياته

آثار جتربة السفر جمّرد احلديث عن مظاهر املعاناة املرتّتبة عىل 

صعوبات احلياة، بقدر ما هي طريقة يف التفكري يف تلك املعاناة 

 ومتّثلها.   

لتي متّيز عنارص امليدان املصدر، وتبدو السامت العاّمة ا 

أي ميدان آثار السفر، خمتّطة يف عنارص امليدان اهلدف، أي 

، وقائمة عىل ميدان آثار صعوبات احلياة يف شخصّية الشاعر

 .Kovecses, 2010, p) "جمموعة من الرتسيامت بينها"

فأوبة التائه يف الصحراء تنتج السامت املجّردة التي ،(17

يدان اهلدف، فإذا الشاعر يعي  خرساًنا مبينًا نسقطها عىل امل

ا، وقد خرس كّل يشء يف حياته،  وفراًغا مطلًقا وخوًفا مستمرًّ

وعجز عن التحّكم فيها عىل نحو يضمن له احلّد األدنى من 

 االستقرار والتوازن.   

وقد وردت يف الشاهد األّول املذكور أعاله االستعارة  

، وهي جتلٍّ لغويٌّ (نوُف الكروِب ُتغلُِّف قلبي ص)املوالية: 

فالشاعر استخدم امليدان  ،الستعارة قاعدّية: الكروب غالف

 ،املصدر، وهو الغالف، ليفهم امليدان اهلدف وهو الكروب

والغالف يغّطي املغّلف، ويمنع أّي يشء من الترّسب إليه، 

ولـاّم كان املغلَّف هو قلب الشاعر، فإّن اهلموم قد غّطته 

ن وصول املشاعر اإلجيابّية إليه، فوجد الشاعر وحالت دو

ومكمن اإلبداع  ،نفسه يف ما ال ُينادى فيه وليده ألـاًم ويأًسا

والطرافة يف هذه االستعارة هو أهّنا استعارة تصّورّية غري 

ويف ذلك توليد  ،تواضعّية، لكوهنا جديدة من إبداع الشاعر

لقارئ وتصنع الستعارات تصّورّية ختّيب أفق التقّبل عند ا

مجالّية القصيدة، وتنّزل الشاعر يف الطبقة العليا من اإلبداع 

ويكون الشاعر قد جتاوز مستوى ابتكار ، والشاعرّية

استعارات شعرّية جديدة إىل مستوى ابتكار استعارات 

تصّورّية جديدة، من شأهنا أن تغرّي نظامنا التصّورّي، وتغرّي 

عىل نحو خمتلف )اليكوف،  رؤيتنا للكون وأشيائه، وفهمنا له

 (.20م، ص 2041

ونشري يف هذا املستوى إىل أّن الشاعر قد الزمه اإلحساس 

 ،هبول النتائج، قبل الوصول إىل املراحل األخرية من حياته

 فهو يقول ]اخلفيف[: 

 لسُت أدري رسَّ الَتعاسِة إالَّ 

 

 أّننِي هتُت يف ُدجى رِسدايب

 ربِّ تاهته َسفينتي يف َثنايا 

 

اليمِّ فارتعُت من ُرؤى 

 األكراِب 

 

 (33، ص4925)احلجي، 
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يستعري الشاعر تيهان السفينة ليفهم به حالة العجز التي  

 ،فقد فشل يف ترصيف أموره وإدارة شؤون حياته ،أصبح فيها

وليس ذلك وليد عجز الشاعر، بقدر ما هو وليد تواتر 

فكّلام هّم باستعادة توازنه بعد إحدى النكبات  ،النكبات عليه

عاجلته األخرى عىل حني غّرة، وأناخت عليه بكلكلها، ففقد 

السيطرة عىل توجيه حياته الوجهة التي يرتضيها، وظّل شارًدا 

 وهو حسري.

، رسدايبودجى / و: هتُت / عباراتووّظف الشاعر 

راحل وهي اقتضاءات تصّور حالته التي عربَّ عنها يف امل

فـ)التيه( حالة ضياع وحرية ظلَّت تالزمه  ،األخرية من رحلته

ُد رحلته وهنايتها، وكانت تلحُّ عليه  طوال حياته وهبا جيسِّ

وأّما )الدجى( فالظالم  ،األسئلة التي ختفي وراءها آالمه

الدامس الذي يمّثل حالة اآلالم واألوجاع التي كابدها 

الدافع والشغف إىل امليّض  الشاعر يف رحلته حتى أصبح فاقًدا

وأما )الرسداب( فيمّثل نقطة التوّقف  ،يف مسرية رحلته

والسكون التي أعقب آالمه وأوصابه يف رحلته حتى صار 

وحيَد نفِسِه وأوجاِعه وباقًيا يف عزلته عن حميطه وتواًقا إىل 

 ،اخلالص الذي ينهي معاناة رحلته املليئة بالتعب والنصب

وجدانيًّا غريًبا عن حميطه، ومنفصاًل عن  فوجَد الشاعر نفسه

وخلقت له الوحدة  ،جمتمعه، ووحيًدا يشكو غربته

واالنفصال الوجدايّن حالة من األمل الذي ظلَّ مالزًما له يف 

 ، حيث يقول:كّل ظروف حياته

 أراين َغريَب الداِر بالشاِم ُمبَعًدا

 

 ُأعاين َعذابايت وأرَشهُبا َوحِدي

 (63 ، ص4925)احلجي،  

وهناك رضب آخر من أحوال الشاعر النفسّية والذهنّية 

واجلسدّية ظهر ظهوًرا بارًزا يف املراحل األخرية من حياته، 

 وهو موضع البحث يف الفقرة اآلتية.  

 

 حاالت العجز والسكون وفقدان األمل: (.  2.3

بعد الشعور باخلسارة والتيه -غلبت عىل الشاعِر  

أوجاُعه املختلفة وواقُعه املرير،  -ه آنًفاوالضياع الذي بيَّنَّا

حّتى وجدناه يبدو ضعيًفا ومستسلاًم ملا آل إليه أمره يف املراحل 

وكان لذلك تأثري  ،األخرية من كّل جتربة من جتاربه يف احلياة

رحلة جديدة  ةعميق متّثل يف العجز عن االنطالق يف أيّ 

 وحتقيق آماله، فقال ]الرسيع[:

 َتنطلقه إنَّنييا َزورقي اَل 

 

 خُتيفني أشباُح آالمي

 أنكرُت نفّس حنَي جنَّ األَسى 

 

 هبا وَأغَفى حلَمها الناِمي

 (55، ص 4925)احلجي،  

استعار الشاعر عباريت: زورق / أشباح، من امليدان  

املصدر )السفر( ليسقطها عىل نفسه املسكونة باخلوف والرهبة 

واألسى نتيجة آثار الرحالت السابقة، فعجز عن الرحيل من 

جديد، ووجد نفسه وحيًدا، وحُماًطا باألخطار التي قد هتّدد 

فالزورق ينتمي إىل امليدان املصدر، الرحلة البحرّية،  ،مصريه

وهي أكثر أنواع الرحالت غموًضا يف املعرفة باملصري والتنبُّؤ 

وأما )األشباح( فجمع )شبح( الذي يستعمل تداوليًّا ، به

جاء يف حيث للتعبري عن اليشء يف مواطن اخلوف والّذعر، 

أشباح  ومجعه:د[: َشبَح ]مفر»معجم اللغة العربّية املعارصة: 

وُشُبوح: ما بدا لك شخُصه غرَي جِلٍّ من ُبعد .. وشَبُح 

: ظِلُّه وخياُله
ِ
ء (. وهذا 4452، ص 2002)عمر، « اليشَّ

دليٌل عىل أّن الشاعر كان واعًيا بحقائق آالمه ومعاناته 

فقد استعمل )أشباح( التي حتيل إىل ما هو متخيٌَّل،  ،النفسيَّة

وقد حييل التعبري نفُسه إىل شعور  ،أو عائٌم وغرُي واضح

 الشاعر بشّدة آالمه حتى صارت اآلالم لشّدهتا أشباًحا خميفة.

 "يا زورقي ال تنطلق"ويبنّي خطاب الشاعر لزورقه  

عجزه عن السفر جمّدًدا واستكانته ألوجاعه، وتوّقفه عن 

، ويكشف "إّنني ختيفني أشباح آالمي"استئناف الرتحال 

نفّّس وآالمه، فاملصاب به يعاين الفراغ معاناة املرض ال

والرشود الذي يعجز معه صاحبه عن تبنّي القضايا 

واملسؤولّيات، ويفقده يف احلياة الدافع للعمل، ويصبح ساكنًا 

 يف كّل يشء غري مهومه وآالمه. 

ونتبنّي يف هناية هذا العنرص الثالث أّن متثَُّل الشاعر 

ثَُّلُه لوصولِِه مراحَل متقّدمًة لنهايات جتاربه يف احلياة، ثم ثم

َرين استقامها من امليدان املصدر  ،من عمره استند إىل تصوُّ

الوصول بعد رحلة برّية من جهة، والوصول بعد رحلة بحرّية 

ونعتقد أّن هذا اإلسقاط يف متّثل نقطة ،من جهة أخرى

الوصول، وتواتر التعابري اللسانّية الداّلة عليه يف شعره 

 انبني مهّمني يف تصّورات الشاعر:يكشف عن ج

ة حيّفها الكثري من املخاطر  األول:  أّن احلياة بطبيعتها العامَّ

مع الكثري من الغموض الذي يكتنفها حتى يكاد يكون السائر 

فيها سائًرا يف املجهول، ونجد هذه احلرية يف تصّور منطق 
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احلياة حارضًة يف شواهد كثرية من شعره، منها قوله 

 ل[:]الكام

ة   َيبُدو  لِعينيَّ الُوجوُد كلجَّ

 

 مَل أدِر ما حَتويِه غرَي َسفينتي

 وَلقد َجهلُت َسفينتي وَسفينتي 

 

 غري أينِّ قَده َجهلُت َحقيقتي "أنا"

 وَأتيُت َأسأُل َعن َحيايت ُكلِّها 

 

 أَنا، َما أنا؟ َما َوالدّي وإِخَويت؟

َما الشمُس تَطلُع يف الَصباِح  

 ُمنريةً 

 

 وإذا أَتى وقُت الغروِب تولَِّت؟

 (30، ص 4925)احلجي،  

ا إىل إيامنه باهلل   ويف غمرة تساؤالته وحريته يبقى ُمنَشدًّ

وبأقداره فيكون هو خياَره الـُمخلَِّص الذي تسكن إليه روحه 

 القلقة، فيقول ]الكامل[:

 َلكنَّنِي رغَم التساؤِل ُمؤِمنٌ 

 

 وشاعٌر بالقدرةِ بُقوى اإللِه 

 (30، ص 4925)احلجي،   

وترتبط هذه األسئلة وهذه احلرية وخمتلف التعابري  

( الكائنة Kovecses, 2015, p. 59االستعارّية بالسياقات )

زمن التلّفظ الشعرّي، وتّتصل كذلك برؤية الشاعر الفلسفّية 

ُ احلياة  الته عن نظام واضح يسريِّ للحياة وبحثه الدائم يف تأمُّ

واقعه الذي يعيشه؛ لذلك نجد أنَّ تصّوراته  بعيًدا عن طبيعة

االستعارّية للحياة تتمّثل يف كثري من مواضعها الرحلَة 

البحرّيَة نظًرا إىل املخاطر والصعوبات التي حتيط هبا، ولكوهنا 

عالـاًم من املجهول إذا ثارت عواصفها وتالطمت أمواجها 

س يف فال يدري راكُب البحر إذ ذاك أيَّ مصري ينتظره. ون تلمَّ

ة  »قوله:  أنَّ استعامله للجاّر « يبدو لعينيَّ الوجوُد كلجَّ

( تعبرٌي عن فضاء ذايّت يعي الشاعر فيه أّنه  واملجرور )لعينيَّ

 التصّورفضاؤه اخلاّص يف مقابل أفضية أخرى قد ال يكون هلا 

ونجد أّن يف تقديمه للجاّر واملجرور عناية واهتامًما؛ ،.ذاته

ذايّت فاعاًل يف تكوين تصّوراته، فكأّنه حييل ليكون فضاؤه ال

حريته وخوفه ووجله إىل خصوصّية رؤيته بالدرجة األوىل، 

الزيادة يف املعنى احلاصلة يف املعنى املقّدم االستعارة »فـ

البنيوّية )األقرب يكون أكثر قّوة وتأثرًيا(، واملقصود باألقرب 

رب إىل العنرص يف إطار التأويل الداليّل الرتكيبّي هو األق

 (. 432، ص 2049ة، ن)كرو «العامل يف البنية

حالة ظاهرة من عدم الرضا بواقع حياته سواء  الثاين:

ذلك يف املنزلة التي حتّققت له، أو يف طبيعة املحيط الذي 

لت لديه حالٌة من  يعي  فيه يف هذه احلياة حتى تشكَّ

َدها يف شعره كثرًيا قع خلق يف وهذا الوا ،االغرتاب، وقد جسَّ

وجدان الشاعر ضيًقا وكمًدا وأسى جعلته يتمثَُّل يف بعض 

شعره الرحلة الربّية بأوصاهبا وأتعاهبا الكثرية، من ذلك قوله 

 ]الطويل[:

 أَأبَقى َعىل مرِّ اجلَديدين يف 

 َجوى

 وَيسعُد أقواُم وهم ُنظرائِي

 أَلسُت أخاُهم قده ُفطرَنا َسويَّة 

 

 َشقائي فكيَف أتايِن يف احلياةِ 

 َيسريوَن يف درِب احلياةِ َضواحًكا 

 

 عىل ِحني َدمعي ابتلَّ منُه ِردائي

 (35، ص 4925)احلجي،   

 وقوله يف موضع آخر ]اخلفيف[: 

 َهكذا كنُت يف َحيايت ُعجاًبا

 

 يا لِقلبِي ِمن َهوِل ذاك الُعجاِب 

 أحلُظ القاتَِم املَريَر ِمن العيـ 

 

 اخلَايِب 
ِ
 ــِ  وأبكِي َعىل الِضياء

 (.35، ص 4925)احلجي،   

 

 خامتة 

يّتضح ممّا تقّدم أّن االستعارة املفهومّية، بام تتيحه من  

أدوات إجرائّية، قد أّدت إىل اخلروج من دائرة التفكري يف 

االستعارة مطلًقا، وإدراك خصائصها الفنّّية وفهم أبعادها 

 ,Cave، إىل دائرة التفكري باالستعارة )اإلمتاعّية واإلقناعّية

( إلدراك العامل وأشيائه انطالًقا من التجارب احلّسيّة 2016

والثقافّية، وَمفهمة األفكار والقيم املجّردة ومتّثلها عن طريق 

م، 2002جسدنتها بام يف ذلك القيم األخالقّية )احلرايص، 

 (. 450ص 

صل البنى وقد ساعدت هذه الرؤية العرفانّية يف و  

بكفاءة محد احلجي  "عذاب السنني"اللغوّية املكّونة لديوان 

ا لتصّور  ،اإلدراكّية فجاء الديوان يف بناه وتراكيبه انتشاًرا لغويًّ

وقد عمد الشاعر إىل جتربة  ،"احلياة سفر"إدراكّي مفاده أّن 

جتربة جسدّية هلا أبعاد ثقافّية، وأسقط مجيع  بعّدهاالسفر 

جتربة  كوهنااملعارف الثرّية املتعّلقة هبا عىل جتربته يف احلياة، ب

تنزع إىل التجريد، خصوصا يف مستوى الطموحات والنوازع 

 واألحاسيس.   

وقام اإلسقاط عىل التناسب بني الرتسيامت الوجودّية  

ان املصدر، والرتسيامت واملعرفّية للسفر من حيث هو امليد

 ،الوجودّية واملعرفّية للحياة من حيث هي امليدان اهلدف

سقاط استلزام استعارّي، فتطابقت إلوترّتب عىل عملّية ا

لوازم االنطالق يف السفر سواء يف الرّب أو البحر مع لوازم 

الشاعر يف خوض غامر احلياة، وما اقتصار الشاعر يف ذكر 
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ني والزورق أو السفينة إاّل ألّنه مل لوازم السفر عىل القدم

 يمتلك من لوازم يف بداية حياته غري ذاته احلّية. 

وانرصف الشاعر يف العنرص الثاين من عنارص السفر،  

ا  املسلك، إىل تبئري الصعوبات والعراقيل التي تواجه املسافر برًّ

وبحًرا؛ ليدرك أّواًل، وحيمل القارئ عىل اإلدراك ثانيًّا، هوَل 

ملصاعب التي واجهته يف حياته يف مجيع املستوّيات املادّية ا

وقد أشاعت تلك  ،والذهنّية والنفسّية واالجتامعّية واجلسدّية

ا، وجعلت ديوان  الصعوبات يف حياة الشاعر نفًسا تراجيديًّ

سه  "عذاب السنني" رثاء قبل أوان الرثاء، يشّد عىل القارئ نفه

لريب لنفسه يف أشهر قصائده ونَفسه، عىل نحو رثاء مالك بن ا

 (.22، ص 4925)ابن الريب، 

الشاعر يف املكّون الثالث للسفر أحواله النفسّية  ّأرَ وبَ  

والذهنّية واملاّدّية أثناء الوصول، واجلامع بينها اإلرهاق الكِّلّ 

الذي بلغ بالشاعر مبلغ اإلحباط واليأس، فقد أخفق يف 

فجاءت  ،ه غري اإليابحتقيق ما طمح إليه، ومل يغنم من سفر

مؤذنة بنهاية الشاعر  "عذاب السنني"هنايات السفر يف ديوان 

 قبل أواهنا. 

ورغم النقد الشديد الذي تعّرضت له االستعارة  

(، واملراجعة التي أحدثها سلطان Stem, 2000املفهومّية )

(، فإهّنا تظّل مقاربة خمتلفة Kovecses, 2015كوفيت  )

 عن الكالم العادي، ختّول النفاذ من للكالم الشعرّي، فضال

التجّلّيات اللغوّية يف أديم الكالم إىل العمق اإلدراكّي الذي 

فتكشف وجها من وجوه تصّور الشعراء للذات ، ينشّد إليه

والكون واألشياء، ومتّثلهم للمفاهيم واألفكار والقيم 

 ّية.املجّردة، انطالقا من جتارهبم اجلسدّية واالجتامعّية والثقاف

 

 املصدر واملراجع
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الرياض، دار ، عذاب السنني (،4952احلجي، محد، )

 الوطن للنرش واإلعالم.  
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 القاهرة، دار الكاتب العريب للطباعة والنرش.

هــ(، الشاعر محد 4925سعد، ) بن حسني، حممد بن

 .احلّجي

(، التواصل األديّب من 2045بن رمضان، صالح، )

الرياض، املركز الثقايّف العريّب والنادي  ،التداولّية إىل اإلدراكّية

  األديّب.

(، مدخل إىل النحو 2040بن غربية، عبد اجلبار، )

للنرش، كّليّة اآلداب  تونس، مسكيلياين ،العرفاينّ 

 واإلنسانّيات بمنّوبة. 

(، استعارة القّوة يف 2046بوعمراين، حمّمد الصالح، )

صفاقس، مكتبة  ،أدب جربان خليل جربان مقاربة عرفانّية

 عالء الدين. 

منّوبة،  ،(، مدخل يف نظرّية املزج2044تورنر، مارك، )

داب والفنون جامعة منّوبة، كّليّة اآل الزّناد، األزهر ترمجة

واإلنسانّيات، ووحدة البحث اللسانّيات العرفنّية واللغة 

 العربّية. 

)ط  ،(، دالئل اإلعجاز4992اجلرجايّن، عبد القاهر، )

 جّدة، دار املدين.، (3

(، دراسات يف االستعارة 2002احلرايص، عبد اهلل، )

 كتاب نزوى. مسقط،  ،املفهومّية

 ،غة(، فلسفة البال2002ريتشاردز، آيفور أرمسرتونغ، )

الدار البيضاء، أفريقيا  حالوي، ونارص الغانمي سعيد ترمجة

 الرشق.

املقولة يف نظرّية الطراز األصلّية، صولة، عبد اهلل، 

 .322-369، ص16حوليات اجلامعة التونسّية، ع 

(، معجم اللغة العربية 2002عمر، أمحد خمتار، )

 القاهرة، عامل الكتب. ،املعارصة

 اللغة (، استقالل2042فاندولواز، كلود )حمرر(، )

 اللسانيّة النظرّيات عىل إطالالت كتاب ضمن والعرفان،

، 4)جزء ،العرشين القرن من الثاين النصف يف والداللّية
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(، تونس، خمتارات معربة بإرشاف وتنسيق: 326-315ص

 عز الدين جمدوب، املجمع التونّس للعلوم واآلداب والفنون.

(، الشعرّية العرفانّية مفاهيم 2045قريرة، توفيق، )

القريوان،  ،وتطبيقات عىل نصوص شعرّية قديمة وحديثة

خمرب جتديد مناهج البحث والبيداغوجيا يف اإلنسانّيات، كّليّة 

، صفاقس، 4دار هنى للطباعة، ط ، اآلداب والعلوم اإلنسانّية

2045. 

الداليّل يف (، إشكاالت التأويل 2049كرونة، سندس، )

جملة بعض األبنية الرتكيبّية العربّية: مقاربة عرفانّية، 

  .412-424، ص9عدد ، اللسانيات العربيّة

(، النظرّية املعارصة 2041اليكوف، جورج، )

اإلسكندرّية، مكتبة  النعامن، طارق ترمجة ،لالستعارة

 اإلسكندرّية. 

(، الفلسفة 2046اليكوف، جورج وجونسن، مارك، )

 عبد ترمجة ،جلسد الذهن املتجّسد وحتّديه للفكر الغريبّ يف ا

 بريوت، دار الكتاب اجلديد املّتحدة.جحفة،  املجيد

(، 2042وجونسن، مارك، ) اليكوف، جورج 

الدار  جحفة، املجيد عبد ترمجة ،االستعارات التي نحيا هبا

 البيضاء، دار توبقال للنرش.

 أبعاد: (، اإلدراكيات2045) الدين، حميي حمّسب،

 املعرفة كنوز عاّمن، دار ،تطبيقية وجهات إبستمولوجية
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