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 وتستهدف هذه الورقة النظر يف ماهية. دب على مجلة من العناصر أمهها الفضاءتتأّسس نظريّة األ      

وكذا ارتباطه باحلياة العربية من . إذ يتداخل مع العديد من املصطلحات ذات احلمولة الفضائية ؛املصطلح

لدوال ، باالستعانة بآليات املنهج السيميائي عن طريق تّتبع اظر حازم القرطاجين وحممد املاكريوجهة ن

  .وما حتيل عليه من مدلوالت

بني القصيدة العربّية وخصوصّية البيئة الّصحراويّة اليت الوثيق االرتباط من النتائج املتوصل إليها و      

 .وغريها مما ستشري إليه هذه الوقفة...بيت الشِّعر حماكاة لبيت الشَّعرإضافة إىل كون  .أنتجتها

  .اخليمة/ بيت الشِّعر،  بيت الشَّعر فضاء،  قصيدة، : الكلمات المفتاح 

Abstract :  
The theory of literature is based on a number of elements, the most 
important of which is space. This paper aims to consider what the term is; it 
interferes with many space-loaded terms. It is also linked to Arab life from 
the point of view of Hazem al-Carthagini and Mohamed El-Mekri, using the 
mechanisms of the semiotic approach by tracking the functions and the 
implications they refer to.One of the findings is the close association 
between the Arabic poem and the specificity of the desert environment it 
produced. In addition to the fact that the hair house is a simulation of the 
house of poetry... and other what this pause will indicate. 
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  :تمهيد -أوال

إّن احلديث عن مصطلح الفضاء ليس باملهّمة اليسرية؛ ذلك أننا أمام مصطلح ُمشِكلة؛ 

تتنازعه معارف وجماالت وعلوم عديدة، األمر الذي جيعله مصطلًحا زئبقًيا حياول اإلفالت كلما 

ومن مثّ أراد أهل االختصاص اإلملام حبّده وضبطه، وإعطائه مفهوما يسهل عملية التعامل معه، 

تقتضيه " إنّه جانب. "توظيفه بدقّة متناهية، ومنظور موضوعّي يراعي امتداداته ضمن ميادين كثرية

وكذلك اجلانب االجتماعي؛ حيث  1"املرحلة الفكريّة والنقديّة واجلمالّية الرّاهنة يف العامل العرّيب 

له مفهوم الفضاء كبعد يشك" وتتأتى أمهيته تلك ممّا  -موضوعة الفضاء حمور صراعات عديدة 

احلّي الذي ال يتحقق وجوده إّال ضمن تواجده يف فضاء بعينه، فال  2"جوهري من أبعاد الكائن 

ميكننا إّال أن حنيا فيه، ألنّه يشّكل هويّتنا اجلمعّية، كما مينح لكل فرد هويّته اخلاّصة، انطالقا من 

" على اعتبار أن املكان جزء من الفضاء خصوصّية املكان الذي يعيش فيه وحيتّله ويتفاعل معه، 

ويف هذا  3."وهذا يعين أن املكان يشكل أحد املكونات األساسية للفضاء وليس الفضاء كّله

املوضع البّد من اإلشارة إىل التداخل بني مصطلحات عديدة ذات تعالق مبوضوعة الفضاء من 

اخلالء والوسط : كما يندرج حتته" ...املكان، احليز، املوضع، اخلالء، الفراغ، الّساحة: قبيل

ذات خصائص فضائية طوبوغرافية " وجيمع بينها أ�ا مجيعا . 4"واِحلمى واألين واملدى واملأل 

، وهي متثل أبعاد الفضاء بشكل عام، )االمتالء( ، قابلة لالمتداد والكثافة والسمك )فيزيائية(

تاح، أي انفتاح املصطلحات على بعضها وتؤكد، يف الوقت نفسه، على الرتابط واالشتجار واالنف

معقدا وملتبسا ومتداخال مع جمموعة من املصطلحات "ما جيعله، أي الفضاء، مصطلحا  5."بعض

ذات اخلصائص الفضائّية؛ وزاد من غموضه كإجراء، كون جذوره غري عربّية، ومنّزل يف سياق 

ة؛ وما تطرحه فضاءا�ا من حضارّي وثقاّيف خمتلف كل االختالف عن طبيعة الثقافة العربيّ 

  .6"خصوصية وتفرد

" وهكذا تغدو أكرب املعضالت اليت تواجه الفضاء هي أزمة حتديد ماهّية هذا املصطلح،  

إذ يتداخل مصطلح الفضاء عند كثري من الدارسني مع  7"لقد أ�كته حالة االلتباس القصوى

ديدة؛ منها قضّية الّرتمجة، حيث العديد من املصطلحات، وهلذا الّتشعب املصطلحي ارتباطات ع
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مازال الّنقد العرّيب املعاصر يشكو من توحيد املصطلحات النقديّة املستحدثة واملأخوذة من " 

ومن هذه املصطلحات اليت تثري االختالف . الكتابات النقدية واأللسنية والسيميائية يف الغرب

باحلّيز، دون مراعاة الفروق  الذي يرتجم مرّة مبصطلح الفضاء وأخرى، Espac"8 "مصطلح 

  .بينهما

اهتمام النقد األديب العريب احلديث باملصطلح النقدي حىت وقت " باإلضافة إىل قلة 

متأخر لقّلة االهتمام بقضايا املناهج املعرفّية احلديثة والّرتاث الّنقدي العرّيب يف الوقت نفسه، 

دي وتراث اإلنسانّية بالّنظر إىل إشكاليات ويتبّدى ذلك يف أحوال فقر احلوار بني الّرتاث الّنق

، وبالتايل فإن هجرة 9."الّدرس األكادميي والتمّكن من الّلغات األجنبّية واإلجناز النقدّي احلديث

املصطلحات من بيئة إىل أخرى يستلزم اإلملام خبصوصيتها الثقافية واملعرفية، ودواعي استحداثها 

" ا وميادين توظيفها، وعموما فإن هذه املوضوعة من يف تلك املنظومة، وخصوصيات استعماهل

املوضوعات احلديثة العهد، وأن مجيع الدراسات اليت قامت حوله، مل تكّون جبملتها نظريّة شاملة 

حوله، مما يدّلل على أ�ا دراسات يف بداية الطريق، فهو إذن حباجة إىل دراسات أخرى أكثر 

ا إىل كثري من الّتمعن والّتصنيف ملصطلحه وللموضوعات اليت عمقا ومشوال، إذ أنّه ال يزال حمتاج

   10."يشتمل عليها، نتيجة للمكانة اليت شغلها يف الفكر العريب قدميا وحديثا

يف الثقافتني العربية . وعلى اختالف الصور واملصطلحات اليت استعملت لإلشارة إليه

كان يفهمه قدماء اليونان، أو قدماء   ذلك أن ما: " وهو ما يؤكده حسن جنمي إذ يقول. والغربية

العرب املسلمني، من مفهوم الفضاء، ليس هو ما فهمته أوروبا النهضوية، أو أوروبا القرن التاسع 

عشر، وليس هو ما نفهمه اليوم من هذا املفهوم يف جمموع استعماالته وتوظيفاته االستتيقية 

راسات تسري بوترية ضعيفة، وُخطى خجولة، وهذا يدّلل على أن تلك الدّ  11."واألدبية والفلسفية

. وّجه اإلنشائيون عنايتهم إىل الزمنية ومنطق األعمال والوظائف والعالقة بني الشخصيات" حيث 

ومل يلتفتوا إىل متثيل الفضاء يف القصص أي مل يقدموا نظرية متكاملة للفضائية السرديّة، وإن 

األمر نفسه يؤكده الناقد محيد  12.صيتعّرض بعضهم للفضاء عند دراستهم للخطاب القص

من خالل اإلشارة إىل حداثة الدراسات املتعلقة �ذه " بنية النص السردي " حلمداين يف  كتابه 

   13.املوضوعة، فهي تشكل نتفا متفرقة، تساعد قراء�ا وتطويرها على بناء تصور حوله
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يتعلق مباهّية الفضاء،   يطرح أسئلة متعددة، بعضها" وهذا جيعل استقصاء موضوع الفضاء 

كونه مفهوما فيزيقيا حديثا متأصال يف طبيعة العامل، وبنية تنتظم داخلها الكائنات واألشياء 

وشرطا ضروريا للوجود الذي ال يتحقق إّال به وفيه، وبعضها اآلخر يتعلق بفضائّية الّلغة وبنية 

بنية طبيعّية، ضروريّة، يتموضع  فالفضاء إذن 14."الّتمثيل الذهّين للرؤى والّتصورات واألشياء

ضمنها كّل موجود، وهو يتجّسد على املستوى املتخّيل من خالل ترسانة عالمّية لغويّة، ذلك أننا 

إذا أردنا موقعة موضوع ما أو شيء ما داخل فضاء واقعّي أو متخّيل حنتاج إىل استعمال خاص " 

�ا أن حتقق تصورنا للفضاء والعالقات للعالمات اللغويّة ذات احلمولة الفضائّية اليت بإمكا

  15.الفضائّية

موضوعة  –فتصبح تلك العالمات اللغويّة دواال تضعنا ضمن نسق معريف خاص 

وهذا يستلزم البدء . من جهة، وتسمح بتصوره ضمن إطاره املتخّيل، من جهة أخرى - الفضاء

 .بالتعّرف على املعاين اللغويّة للمصطلح

  :مفهوم الفضاء - ثانيا

  :المفهوم الّلغوي للفضاء -1

 :ترد ماهية مصطلح الفضاء يف املعاجم العربية، كما يلي

. الفاء والّضاد واحلرف املعتّل أصل صحيح يدّل على انفساح يف شيء واّتساع) فضى"(

إىل ُفالٍن بسرِّه ِإفَضاًء، وأَفضى بِيِده إىل ...ويقولون أَفَضى... املكان الواسع: من ذلك الَفضاُء 

  16."رِض، إذا مّسها بباِطِن رَاحته يف سُجودهاأل

  17."وأفضى إليه بسرّه. خرج إىل الفضاء: وقد أفضى. الفضاء الّساحة وما اّتسع من األرض "

: وبقيت فًضا...مل جيعلها يف صرّة: اّتسع كأفضى، وفضا درامهه: فضا املكان فضاًء وفضو�ا"

  18"وحدي

وقد َفَضا املكان ...فضا يَفُضو فضّوا، فهو فاضٍ  الفضاء املكان الواسع من األرض، والفعل"

وأفضى فالن إىل فالن وصل إليه، وأصله أنّه صار يف ُفرجته وفَضائِه وَحيِّزِه؛ قال . وأَفَضى إذا اّتسع

  :ثعلب بن عبيد يصف حنالً 

ف*** َشَتْت َكثََّة اَألوبَار ال الُقرَّ تـَتَِّقي 
ُ
ئَب َختَشى، وهي بالبلِد امل   "ِضيوال الذِّ
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ال يُفِضي اهللا فَاَك؛ هكذا جاء : ويف حديث دعائه للنّابغة ...أي الَعراء الذي ال شيء فيه

اخلَايل الَفارُِغ الواسُع من : والفَضاُء ...يف رواية، ومعناه أن ال جيعله فضاًء ال ِسنَّ ِفيه

وِضع  :والَفضا ...والّصحراء فضاء: قال...الفضاء ما استوى من األرض: مشر...اَألرضِ 
َ
جانب امل

    19."وأفَضى إذا افتقر...بِقيُت من أقراِين َفًضا أي بِقيُت وحِدي: ويُقال ...وغريه

ما اتَّسع من األرِض ...الفضاءُ ...َخالَ  -اتََّسع: َفَضا يَفُضو َفضًوا وَفَضاًء وُفُضو�ا املكانُ " و

  20."أفِضَيةٌ ) ج( اهللا ما بني الكواكب والنُُّجوم من مسافات ال يعلمها إالّ  –أمام الّدار 

. غري ُحمَكمٍ :  - وتركت األمر  .املنفرد: الفضا. َكثـُرَ : الّشجُر باملكان ...َفَضا َفَضاًء " 

الواسع من األرض : ضاءالف. كّل منثور خمتلط كالّتمر مع الزبيب اختلطا يف إناء واحد:  -و

ايل من ا�االت الكهرومغناطيسّية، الفضاء اخل: الفضاء احلرّ . الّساحة:  -الصحراُء : -و. واملكان

طة أي من املناطق الثمانية اليت ينقسم إليها الفضاء الثالثي بواس: الفضاُء ُمثن. وجماالت اجلاذبّية

لقد   21.احلّيز الكوين الذي تتحرك فيه كل األجرام السماويّة: الفضاء. املستويات اإلحداثّية

  :ىأمجعت التعاريف اللغوية أعاله بتنوعها عل

  :أن مصطلح الفضاء يقرتن مبيزتني أساسيتني مها* 

واخلالء؛ ويشري اخلالء غالبا إىل الفلوات والبسابس حيث ال ماء " الواسع من األرض" االّتساع  -

  .وال شجر

إىل ) االمتالء(كما يتضمن مصطلح الفضاء اإلشارة إىل االمتالء والفراغ ويشري املصطلح األول   -

أل ذلك الفضاء، بينما يشري الثاين إىل الفراغ الذي حييط بتلك األشياء وجود أشياء بعينها مت

  .وجيمعها ضمن نطاق واحد

الفضاء، املكان، الّساحة، : مجعت التعريفات السابق ذكرها بني مصطلحات عّدة؛ من قبيل* 

وجعلتها على ما هو ظاهر مبعىن واحد، وإن كان واقع الدراسات يشري إىل ...اخلالء، العراء

وهي مصطلحات تراكم مؤشرات منخفضة أو مرتفعة، وذات محولة فضائية دالة " خالف ذلك، 

امتدادا مكانيا  –باستقراء الداللة املعجمية  -تضيء جوانب املصطلح، وقد شكلت مجيعا 

منفتحا أو منغلقا؛ تنبين عليه فلسفة التعامل ومنهجّية الرّبط بني العناصر اليت تتواجد وتتعايش يف 

واحدة من األرض، مما يفتح ا�ال واسعا أمام خمتلف مستويات الّتأويل والّتطبيق  بقعة

واالستعمال، كو�ا مؤسسة على جمموع تصورات الّذات العربّية وإدراكها لألشياء، وعلى معارف 
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قبلّية حتكمها ضرورات املكان والزمان والبنية والّتصور وكل الفلسفات الناجتة عنها ما دامت 

  .وجمموع هذه املعاين تقودنا إىل االنفتاح على املعىن االصطالحي للفضاء22."ء تستند عليهااألشيا

  :الفضاء من حيث االصطالح -2

ختتلف دالالت الفضاء من الناحية االصطالحية حبسب املنظور، أو زاوية الرؤيا اليت 

حس االنطالق  –يا بوصفه اقرتابا أول –يبعث لفظ الفضاء " ينطلق منها التعريف، وبصفة عامة 

من كل القيود اجلسدية والفكرية واملادية، وهو يشري علنا إىل الّشساعة، و�اوي احلواجز، 

فهو إذن، يقرتن  23."كما يوحي بتداخل العوامل وضبابيتها. واالنفالت من احملدود إىل الالمتناهي

هذا يعين أن للفضاء معىن و . " مبعىن التحرر واالنعتاق من العوامل الضّيقة، وكل أنواع الضغوطات

وسواء متظهر الفضاء يف صورته املادية  24."آخر ذهين جمرد غري قابل للتقييد، والتحديد، واحلصر

وبذلك . احملسوسة أو الذهنية ا�ردة، فإنه يشكل متكًأ ينطلق منه املبدع يف بناء عامله املتخّيل

مكون خطاّيب " ري جوزيف فرانك، و، على حد تعب25"املادة اجلوهرية للكتابة " يغدو الفضاء 

باملفهوم البارثي؛ ألن الكتابة األدبية ال  27."حّبة الكتابة" وهذا يستوجب أن جنعل منه 26."مركزي

يستقيم أمرها إال إذا اعتمدت على فضاء واضح املعامل، كما أنه ال ميكن جتسيدها، وال يتحقق 

  .ر اإلطاري املسمى الفضاءهلا التمظهر املادّي، إالّ إذا توفر هلا هذا العنص

ومعىن كونه كذلك أن االرتباط بني 28."إشكالية وجود وإشكالية فكر" وهو لذلك ميثل 

ولذلك . الّذات وفضائها وثيق، باعتباره الوضع الطبيعّي والضرورّي الّذي تتشّكل فيه كينونتها

وجودها حىت يتحقق  وجب أن تتوفر فيه مجلة من العناصر واحلاجات الوظيفّية اليت يقوم عليها

وبالعودة للقصيدة اجلاهلّية . التوافق بينهما؛ أي بني الّذات والفضاء، ونقصد به الفضاء املتخّيل

حتوي يف بنيتها العميقة مضمرات نسقّية متعلقة بنظرة الّشاعر " عاّمة، واملعلقة خاّصة، جندها 

تجّسد من خالل جمموعة من ذلك أن الوجود ي29."اجلاهلّي للوجود اإلنساّين بكلّية أضداده

التقاطبات، وهو ال يستقيم إّال بالّشيء وضّده، وهنا يربز دور اخليال ملا يتوفر عليه من قدرة على 

  .حتوير األشياء وتغليف احلقائق وتقدميها يف صورة جديدة خمالفة لصور�ا على املستوى املرجعيّ 

أن الّشعراء اجلاهلّيني "  –لقات بالذّكر خنص املع –ويلفي املتأّمل  ملدونّة الّشعر اجلاهلّي 

قد تعمقوا، غالبا، أسرار احلياة والوجود، ورأوا يف املوجودات وحدة وتكامال، واستوعبوا الطبيعة، 

فالقضية األساسية، إذن، مرتبطة بوعي  30"وكان وعيهم بالكون حوهلم شامال متكامال غري حمدود
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إّال حلظة اكتمال تشكّله يف خمّيلة الشاعر ووعيه، حبسب الشاعر، وكأن العامل ال يتبّدى وال يدرك 

  .ما تذهب إليه الفلسفة الظاهراتية

أّما اعتبارهم الفضاء إشكالية فكر؛ فيشري إىل العالئقية بني الفضاء واملبدع، الذي يكتب 

إدراك الفضاء يعين يف " أي أّن . انطالقا من قراءة لفضائه الواقعّي، ويبدع ضمن فضاء بعينه

الغالب القدرة على حتديد وضع األشياء، وضبط عالقا�ا، وكذا اهليأة اليت توجد عليها مبوازاة مع 

الّذات املدركة، فإدراك االّجتاهات وتقييم املسافات واألحجام يتغّري بتغّري الّذات أو ا�تمع ، 

هي املسؤولة  فالّذات، بصفة عامة، واملبدعة منها، بصفة خاّصة، 31."املسؤول عن هذا اإلدراك

وتكون نتيجة القراءة . املباشرة عن صورة وأبعاد الفضاء الذي ترمسه وأشيائه يف خمتلف تعالقا�ا

فضاًء جديدا خمتلفا قليال أو كثريا عن الفضاء املرجعّي، يرتفع عن الّنقل احلرّيف، ويعمل على 

من الّدوال ذات احلمولة حتويره، ومنذجته، وإعادة صّياغته، وتقدميه للمتلقي من خالل جمموعة 

يؤطرها الفضاء الّلغوّي، على . الّداللّية اليت تنفتح على أكثر من قراءة وعلى مستويات عديدة

اعتبار أن الفضاء الّشعرّي هو فضاء لغوّي بامتياز؛ أي فضاء متخيَّل يـَْنَبِين على وعي وإدراك 

  .الفضاء الواقعيّ 

فضاءها حيث تتواجد، ّمث ما يقتضيه هذا  واملقصود بالفضاء كإدراك؛ أن تعي الّذات

الفضاء من ارتباطات وعالقات بني املوجودات اليت متلؤه، وما املوقع الّذي حيتله كّل منها، ألن 

الفضاء : " عالقاته مع غريه من العناصر البانية للفضاء إمنا تتحّدد انطالقا من موقعه، ولذلك قيل

لذات هذا الفضاء املعيش إىل فضاء متخّيل، وما وأخريا كيف تنقل ا32."نسق من الرتابطات

يف ) الواقعي( الوشائج اليت تربط بني هذا وذاك ؟ وبعبارة أخرى ماذا يبقى من الفضاء األول 

  أي األثر ؟ وكيف يُقرأ هذا األثر؟ ) / املتخّيل( الفضاء الثاين 

  : مصطلح الفضاء في الشعر الجاهلي -3

إىل هذا املصطلح؛ فنجده ورد عند امرئ القيس يف  مل خيل الشعر اجلاهلي من إشارة

/ املرقبة؛ يطّل من خالهلا على فضاء عريض/ مقطع يصف فيه املطر، لإلشارة إىل املكان العايل

  33:الّشاسع، يقول/فضاء الّصحراء

  أُقـَلُِّب طَرِيف يف َفَضاٍء َعرِيضٍ *** َأشَرفُت فوقـََها * ومرقبٍة كالزّجّ 

 34:عة العامريوكذا عند لبيد بن ربي
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  .**عوذاً تأّجُل بالَفضاِء ِ�اُمها*** والَوحُش ساِكَنٌة على أطالئِها 

حيث ينفتح على املكان املدمر، املوحش، الّرحب، الذي سقطت من حوله كل " 

السياجات املادية والنفسية واملعنوية، وأصبح مفتوحا أمام كل العوامل الطبيعية وغري الطبيعية، يرتع 

  .بعد أن ارحتل عنها ساكنوها35."آمنا مطمئنافيه الوحش 

  :الفضاء بين المرجع والمتخيَّل - ثالثا

أن تبدع نصا؛ معناه أن تشكل عاملا، وتبين فضاء جديدا، خيتلف بقدر معني، ومن 

فضاء له تضاريسه والتواءاته، اليت تضمن له التفرد، ومتنحه قدرا من . نواحي خمصوصة عن غريه

كلماته " يكتب" الكاتب أو املؤلف وهو " ذلك أن . شعرية التماثلاالختالف، حىت ِضمن 

حماكيا بناءات موجودة، أو مبدعا، يف نطاق : عوامل نّصه وفق كيفية ما" يبين" بينها " يؤلف"و

" يبدع" بنياته النصّية اليت تشكل منها النص الّذي " تنظيم" املمكن الّنوعّي، طرائق جديدة يف 

ومما سبق ميكن أن نستخلص مجلة  36."بداعّي أو تبعا لضرورة تشكيل املعىنوفق رؤيته لعمله اإل

  :من النقاط

أن الفضاء عنصر جوهري يف الكتابة اإلبداعّية ومقّوم من مقّومات النّص : من الناحّية التكوينّية* 

إلغاء أو " ّي ، وعليه فإّن أ37."تنتظم فيه الكائنات واألشياء واألفعال" األدّيب، ّمث إنه ا�ال الّذي 

  38."إقصاء ملفهوم الفضاء يف النظريّة األدبّية إمنا هو قمع معني هلويّة من هويّات اخلطاب األديبّ 

أن طريقة رسم الفضاء وتشكيله وبناء حدوده، تسهم يف حتقيق شعريّة : من الناحية اجلمالية* 

على حد  –ألدب أدبا النّص، من منطلق أن موضوع الشعريّة يشمل كل العناصر اليت جتعل من ا

أو اليت جتعل من األدب فنّا نوعّيا، جيعل املتلقي يرتبط ويتأثر به، ومن ّمث يقبل  -تعبري جاكبسون

الشكل " عليه، وهكذا تتحقق مجاليته، حبيث ال ينفصل فيه الشكل عن املعىن؛ على اعتبار أن 

ذاته، يعرف به، ويتمّيز به عن  ليس ظاهرة عارضة، أو عنصرا مكمال للعمل الفّين، إمنّا هو العمل

، على حد تعبري آالن 39"وبالشكل يتمّيز بقاء العمل ويتواصل عرب القرون. غريه من األعمال

  .روب جرييه

أن حديث الفضاء مرآة عاكسة ملدى وعي املبدع الثقاّيف، االجتماعّي، : من الناحّية الفكريّة* 

الّدرجة األوىل، وفيه يكون تشكيل الفضاء اجلماّيل، احلضارّي؛ ذلك أن الشعر فن مشهدّي ب

بناء أنساق متخيل أديب من خالل مراكمته لفضاءات متعددة " مناصفة بني املبدع الذي يقوم ب 
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تفكيكا �مل عملّيات وآليات هذا البناء " بينما عمل القارئ  يكون 40"تكوينّية أو موصوفة 

  .الكاشفة 41."ّيةوإعادة تركيبها وفق منطق القراءة النقديّة اجلمال

وتتأسس نظرية األدب على مجلة من العناصر أمهها الفضاء، واحلديث عنه يفتحنا على 

فضاءات عديدة؛ بدءًا بالفضاء املرجعي باعتباره املنطلق يف عملّية اإلبداع، ومدى إدراكه لتلك 

مكنة تدور الفضاء ال بوصفه أ" املنطلقات اليت يتأسس عليها الفضاء النّصي؛ واملقصود بذلك 

فيها األحداث والوقائع احلكائية أو تتمركز حوهلا الفاعلية الشعرية، بل الفضاء كوعي عميق 

بالكتابة مجاليا وتكوينيا، الفضاء كشكل وكمعىن، الفضاء كذاكرة وهويّة ووجود، الفضاء كسؤال 

املعرّيف إشكاّيل ملتصق بوعينا الثقاّيف واالجتماعّي واجلماّيل وبنسيجنا السيكولوجّي و 

  . املستوى اإلبداعي التخييلي الذي يتجسد على42."واإليديولوجيّ 

يشكل الفضاء جمال اإلنسان الذي يتحقق فيه وجوده، ومرجعه الذي ينطلق منه يف 

أن النص " ذلك . يف هذا املوضع الفضاءات املتخيّلة التأسيس لفضاءات جديدة؛ نقصد �ا

األديب اجلّيد ال يسعه البّتة أن يكون له وجود إّال إذا أقام نوعا من أنواع التوازن بني اخليال والواقع 

؛ إذ يتحول الواقع إىل بنية أولّية ينطلق منها الّشاعر ويستقرؤها، مما يسهم يف حتقيق شعريّة 43"

تأصيل " احلديث عن احلدود بني املرجعّي واملتخيَّل يستهدف بالّدرجة األوىل ذلك أن . القصيدة

شعريّة القصيدة اجلاهلية، قبل الدخول إىل عالقتها ببقية األنساق االجتماعّية واجلغرافّية 

الّيت تتفاعل فيها، وقبل االهتمام أيضا باملكونات اليت يقوم عليها اإلبداع من شاعر ...والنفسّية

ومما سبق نفهم أن للمرجع دور الريادة يف التأسيس 44."إبداعه ومتلقني وسياق تلّقيهموظروف 

لشعريّة القصيدة؛ ألن احلديث عنه هو بالضرورة حديث عن واقع اجتماعّي واقتصادّي وسياسّي 

  .وجغراّيف، أي عن فضاء خارجّي، ينبين على أساسه فضاء النّص الّشعرّي وميّت بصلة وثيقة له

وإذا كانت الشعريّة تتوجه يف موضوعها حنو " حقق شعريّة النّص اإلبداعيّ وبذلك تت

البنيات الكربى املشكلة للخطاب األدّيب، فإن الشعريّة حترص يف الوقت نفسه على مساءلة هذا 

مبعىن مساءلة كل اآلليات واألدوات 45."اخلطاب قصد الكشف عن مميزاته وحتققاته املمكنة

  . جتعل من هذا اخلطاب قابال ألن يشكِّل نًصا نقرُؤهاملعرفية واملكونات اليت

  :فضاء القصيدة الجاهلّية بين بيت الشِّعر وبيت الشَّعر: رابعا



  ألدبفي اللغة وا إشكاالتمجلة        2021: السنة 2: عدد 10: مجلد
ISSN:2335-1586  /E ISSN: 2600-6634  439 - 423: ص 

 

432 

  University of Tamanghasset-  Algeria                                                    اجلزائر  -تامنغست جامعة

بني القصيدة والفضاء الذي أنتجها أو الّرتبة اليت نشأت فيها تعالق كبري، لدرجة أنّنا ال 

واملتمثلة يف مجلة العوامل اهلاّمة أن نفصل شكل القصيدة وبناءها عن البيئة اليت أنتجتها، " ميكن  

طبيعة البيئة اجلغرافّية، وما ترتب عليها من حياة اجتماعّية واقتصاديّة وسياسّية وثقافّية وما : وهي

 46."ساد فيها من قيم احتلت الّصدارة يف حياة الناس ومتثلها الّشعراء وروجوا هلا يف قصائدهم

ى فضاء الصحراء وجمموع العالمات البصرية احملتواة فكانت تلك القصائد عالمات ثقافية حتيل عل

  . يف رحابه، كو�ا مؤشرا دالليا على ساكنيها وخصوصيا�م

وجند مثل هذا التعالق والتأثري والتأثر بني شكل القصيدة وبيئتها بوضوح عند حازم 

فقد استفاد حازم املكانة اليت حتتلها نظريته يف الشعر من مدونة النقد القدمي، " القرطاجين؛ حبكم 

 47."من حماوالت الفالسفة املسلمني الّتوفيق بني نظريّة الّشعر عند اليونان وطبيعة الّشعر العريبّ 

تبّىن حازم القرطاجين " وتتجلى هذه االستفادة، خاّصة، يف نظريّة احملاكاة األرسطّية، حيث 

ين اعتمد عليهم يف تأصيل األرسطي بعد أن تقبله الفالسفة املسلمون الذ" احملاكاة " مصطلح 

وقد أكّد حازم أن الشعراء أقاموا حماكاة بني بيت الشَّعر؛ وهو منزل البدوّي  48."مفهوم الشعر

الذي يدرك بالبصر، وبيت الشِّعر؛ مسكن املعاين الذي يدرك بالّسمع، وكيف أن ترتيب الثّاين 

يِلُجه الّداخل إىل اخليمة، وباملقابل مبّين أساسا على ترتيب األّول؛ فاملصراع، مثال، وهو أّول ما 

مث إن مسكن العرّيب ِقوامه األعمدة واألسباب . هو أيضا العتبة الّيت يلج منها القارئ عامل القصيدة

  .واألوتاد، وهي عينها أساسّيات يف بنية بيت الشِّعر

ا متنزَّلة يف وملا قصدوا أن جيعلوا هيئات ترتيب األقاويل الشعرية ونظام أوزا�: " يقول حازم

إدراك الّسمع منزلة وضع البيوت وترتيبها يف إدراك البصر، تأملوا البيوت فوجدوا هلا كسورا وأركانا 

وأقطارا وأعمدة وأسبابا وأوتادا، فجعلوا األجزاء اليت تقوم مقام أبنية البيوت مقام الكسور لبيوت 

ه استواء واعتدال مبنزلة أقطار البيوت اليت الشِّعر، وجعلوا اطِّراد احلركات فيها الذي يوجد للكالم ب

 -وذلك حيث يفصل بينها وبني بعض بالسواكن –متتد يف استواء، وجعلوا ملتقى كل قطرين 

ألن الّساكن ملا كان حيجز بني استواء القطرين املكتنفني له صار مبنزلة الرّكن الّذي يعِدُل . ركنا

اة اآلخر ومَساَمَتِته، وألن الّساكن له حدَّة يف الّسمع  بأحد القطرين الّلذين مها ملتقامها عن مساو 

وجعلوا الوضع الذي يبىن عليه منتهى شطر البيت وينقسم البيت عنده . كما للرّكن رأي العني

بنصفني مبنزلة عمود البيت املوضوع ووسطه، وجعلوا القافية مبنزلة حتصني منتهى اخلباء والبيت 
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وميكن أن يقال إ�ا جعلت مبنزلة ما يعاين به عمد البيت من . وآخرمها وحتصينه من ظاهر وباطن

  49..."شعبة اخلباء الوسطى الّيت هي ملتقى أعايل كسور البيت و�ا مناطها

الكالم أعاله، عبارة عن منوذج من مناذج كثرية، أوردها حازم للمقاربة بني بيت الشَّعر 

  . وبيت الشِّعر، للّتدليل على شّدة اشتجارمها

  :نص حازم مجلة من القضايا؛ أمهها يطرح

كالم موزون مقفى " ارتباط بيت الشِّعر حباسة الّسمع، وهو يشري إىل ماهية الشِّعر عند العرب؛ * 

) العودة إىل الشعرية العربية ألدونيس( وهو تعريف يرّكز على العنصر الصوّيت يف الّشعر،" له معىن 

خلارجّية للقصيدة، املتأتّية بدورها من تكرار القافية؛  الذي ينتج بالّدرجة األوىل عن املوسيقى ا

كآخر مقطع صوّيت يف البيت يشمل آخر ساكنني مع إضافة الّساكن الذي قبل املتحرك األّول، 

  ).أي اخليمة(وحتصينها وحتسني منظرها ) أي القصيدة(ويستهدف حتسينها 

رتكيبية؛ املتعلق بشّدة ارتباطهما أن بيت الشِّعر وبيت الشَّعر، يشرتكان يف نفس البنية ال* 

مما يؤكد على . ببعضهما، إذ يتكون كّل منهما من كسور وأركان وأقطار وأعمدة وأسباب وأوتاد

  50."مقرونا بالظروف الزمانّية واملكانّية اليت عاش فيها" أن الشِّعر كان دائما 

الزمان واملكان ظرفان يعيش " أن الشِّعر فن زمّين ومكاّين يف الوقت نفسه؛ على اعتبار أن *  

اإلنسان يف إطارمها وميارس حياته يف ظلِّهما، إذ أن كّل أفعاله ال ميكن أن تقع إال يف زمان ومكان 

وهذه اجلزئية . الذي يعترب اإلطار الزمكاين ضرورة فنّية 51."معينني وقد انسحب ذلك إىل أدبه

تالزم الّسماعّي " شري إىل تدرك من خالل الصورة اليت قّدمها القرطاجين؛ واليت ت

وهي مقابلة  52."والبيت الّشعرّي يصري وفق هذا الوصف الّدقيق أشبه باخلباء العريبّ ...والبصريّ 

جند هلا صدى عند املاكري؛ الذي ربط بدوره بني القصيدة الشعريّة واخليمة العربية، وبطريقة 

ت العرّيب، وما هو زمّين، من موضوعّية جتمع ما هو بصرّي، من خالل رصد طريقة تشييد البي

خالل رصد حركة الّشمس الدائريّة بدءًا من طلوعها وحىت بلوغها مغر�ا مستثمرا يف ذلك طابع 

إذا ِاعتربنا العالمة أيقونا جند أن القصيدة يف ِاشتغاهلا الفضائي :"يقول. الّلغة الّنقديّة اِالستعاريّ 

فهي تلتقي مع الباب يف 53."دورة الّشمس الّنهاريةأشبه ما تكون بالباب أو البيت أو اخلباء أو 

مطلعها الذي ميثل مصراعيه، ومها سبيل الولوج إىل البيت أو اخلباء ، وإىل الداللة بالنسبة 

إ�ا حسب فهم أوّيل، ذلك العامل الداخلّي الذي ينغلق عليه املصراعان، فهي املعىن " للقصيدة 
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 54."حلميمّي املنغلق، ال ميكن مالمستها إّال عرب املصراعنياخلفّي والدالالت املسترتة يف كنفها ا

أما بالنسبة للخباء، . فهما، إذن، حيمالن بذور الداللة، وميهدان ملا يعترب النّص امتدادا وتوسعة له

فهما سبيل االنفتاح على ما فيه من أشياء ماديّة كاألثاث وغريه، ومعنويّة كالدفء واألمان 

  :ح املاكري الصورة كما يليويوض. اخل...واألسرار

باعتماد التفسري األيقوّين األول، جند الّشكل املمتد على هيئة باب من مصراعني يشّكل الّتوازي "

العمودي ألسطرها األوىل مصراعه األّول، وتوازي األشطر الثانية مصراعه الثاين، يف الوقت الذي 

صراعني يف حالة اإلغالق، كما متثل باقي ميّثل فيه البياض املمتد بني األشطر عموديا ملتقى امل

ويف هذا متام التوافق بني بيت الشِّعر يف صورته   55."الفراغات البيضاء األخرى إطار الباب

الصوتّية البصريّة، وبيت الشَّعر يف صورته اهلندسّية البصريّة، ويف الصورتني جيتمع عنصرا الزمان 

الّتشكيل  الوجودّي خاضع لتداخل قوانني الزمان واملكان يف نسيج واحد، مما يدّلل على أن 

   56."أن املكان يف مقصوراته املغلقة الّيت ال حصر هلا حيتوي على الزمن مكثفا" واملكان، حيث 

يف املصراع؛ مصراعا الباب بالنسبة للخباء العريب، يف ) اخلباء والقصيدة( كما يشرتكان 

اشتقاق الّتصريع من مصراعي الباب، " اك، إذ أن مقابل الّتصريع يف القصيدة، هذا مأخوذ من ذ

ولذلك قيل لنصف البيت مصراع، كأنه باب القصيدة ومدخلها، وقيل بل هو من الّصرعني، ومها 

وهذا تأكيد من املاكري للفكرة الّسابق طرحها؛ اليت تشري إىل األصول املرجعية 57."طرفا الّنهار

بدايته / نصر الزمان، ممثال يف الّنهار، واجلمع بني أوله وآخرهللقصيدة العربية، واملتعلقة بارتباطها بع

  .الّصدر والعجز/ وربط ذلك بشطري البيت الشِّعري) الّصرعني(و�ايته 

ميكن أن نلمس اخلصائص املشرتكة بني الّسماعي والبصري، من خالل " وبصفة عامة 

وهكذا يستعري البيت الشِّعري ) نتهاءاال -األجزاء -االلتقاء -احلّدة -االستواء: ( الّصفات التالية

الواحد الّصورة األيقونّية لبيت الشَّعر املنصوب الّشطر األول يوافق القسم األول من اخلباء، من 

مبتدأ ارتفاعه على األرض إىل أقصى نقطة علوِّه حيث ينتهي بساكن يالمس أعلى العمود 

ليا من العمود ممتدا يف احندار يالمس األرض عند املتوسِّط للخباء والّشطر الثاين يالمس الّنقطة الع

  58."حدود القافية

مبصراعه الذي ميّثل سبيل ) اخلباء(يشرح املاكري التماثل بني البنيتني؛ بنية بيت الشَّعر 

أعمدة : الولوج إليه، وبرتتيبه املكاّين اخلاضع لنظام حمكم، يدرك بالبصر، وملقوماته املختلفة من
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 .طار وحركات وسواكن وقافية تعمل على حتصني منتهاه وحتسني منظره للرائيوأسباب وأوتاد وأق

مسكن املعاين، بدءا مبصراعه، الّذي / بينما ميثِّل اجلزء الثّاين منها؛ العناصر املرفولوجّية لبيت الشِّعر

ّي، يسمح باالنفتاح على جمموع الّدالالت املتوارية يف القصيدة، اخلاضعة بدورها إىل نظام موسيق

يتجّسد يف البحر الّشعرّي، الّذي يقوم بدوره على جمموعة من الّتفعيالت تتوزّع عرب الّصدر 

والعجز منه، وتتكّون الّتفعيالت من أسباب وأوتاد وفواصل، تنبين على جمموعة من احلركات 

مهيتها يف والّسواكن، مما جيعل صوت عنصر الّسماع يعلو يف بنيتها، اليت ال تكتمل إّال بالقافية، أل

  . حتسني القصيدة وحتصينها

  :خاتمة: خامسا

  :ويف اخلتام توصلنا إىل مجلة النتائج التالية

أن الشِّعر فن فضائّي؛ كونه يتواشج مع فضاء احلياة العربّية بكل ما لكلمة الفضاء من   -

ع عرّيب وبكل ما حيمله مصطلح الشِّعر اجلاهلّي من إحاالت على واق. دالالت ماديّة ومعنويّة

  .جاهلّي متعّدد األبعاد، خنّص بالذّكر األبعاد الفنّية

ضمن إطار خاص جّسدته الشعريّة الشفويّة اجلاهلّية، اليت  وترعرع مصطلح الفضاء نشأ -

ا وجوانبها وتغّريا�ا جعلت من القصيدة فضاًء فضفاضا يستوعب حياة العرّيب يف مستويا�

  .املختلفة

حالة من الّسيولة واالمتداد والّصريورة والّتحول، وهي ذا�ا الفضاء يف  صّور الشعر -

  .مسات الفضاء الّصحراوي الذي نشأت يف تربته

توّصل حازم القرطاجّين إىل حتديد الّتعالق الوثيق بني فضاء القصيدة العربية وفضاء  -

  .بيت الشَّعر، حيث أن األّول هو حماكاة للثاين يف مجيع أبعاده/اخلباء 

حني  -د املاكري باملوضوعة خطوة واسعة؛ حني فتحها على البعدين الزمين خطا حممّ 

من خالل صلتها الوثيقة باخليمة  -واملكاين   -ربطها بدورة الّشمس الفلكّية وأيّام األسبوع 

   -العربية 

وتبقى هذه الورقة البحثية أرضية لبحوث مستقبلية مستفيضة يف جمال البحث يف موضوعة 

على  ودعوة ملّحة للباحثني من أجل خوض غمار هذه املوضوعة؛ شعر اجلاهلي،الفضاء يف ال

  .ثراعتبار أن الشعر مل يوَف حّقه يف هذا الّنوع من الدراسات مقارنة بالنّ 
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