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الماجيستير في اللغة العربية و آدابها بجامعة شيراز

الملخص
يدؿ عليو ظاىره إلی معنی آخر كىو ضركرة انشغلت بو األمم اؼبختلفة الستخراج
عما ّ
التأكيل نقل اللفظ ّ
اؼبعاين اعبديدة للنص كاستنباط مراميو كاكتشاؼ أبعاده؛ يهدؼ ىذا البحث إلی ربديد مفهوـ التأكيل ،كشرح
نشأتو يف الشرؽ كالغرب ،مبيّناً صلة التأكيل بالتفسري ،معاعباً أصوؿ التأكيل الفلسفية ،كالدينية ،كاألدبية ،كالنقدية
شارحاً ضركرة التأكيل؛ مسلطاً الضوء علی التأكيل التارىبي كاألسطوري كتبيني مشكالت كل منهما يف الشعر

اعباىلي ،مث يقوـ بالتحليل الوظائفي كاالرتياد الداليل يف معلقة امرئ القيس حسب منهج فالديبري بركب دبنهج
ربليلي -تطبيقي ،كعلی ىذا األساس يرفع عن معلقة امرئ القيس هتمة التفكك كيثبت خالؼ ذلك ،كما يربئ
اؼبعلقة ىذه من االنتحاؿ .تعترب ىاتاف النتيجتاف ،أىم معطيات ىذه اؼبقالة.

الكلمات الدليلية :التأكيل ،االرتياد الداليل ،الشعر اعباىلی ،معلقةامرئ القيس.
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 -1المقدمة

إ ّف ظاىرة التأكيل دبعناىا الواسع ظاىرة نقدية تداكؽبا العلماء يف شتی اؼبيادين« ،كالتأكيل يف الكالـ ىو
ّرده إلی الغاية اؼبرادة منو  ،كارجاعو إلی أصلو  ،كإعادتو إلی حقيقتو اليت ىي عني اؼبقصود منو أك بعبارة أخری ّ :رد

معانيو كإرجاعها إلی أصلها الذي ربمل عليو ،كتنتهي ىي إليو» (اػبالدي1996،ـ (33 :كالتأكيل يف النقد مقرتف
يتم استنباطو عن طريق صرؼ اؼبعنی الظاىر من اللفظ إلی اؼبعنی
بالعناية باؼبعنی اػبفي أك اؼبرجوح أك احملتمل ،ك ّ
اؼبرجوح فصار اؼبعنی اؼبرجوح راجحاً .إ ّف تاريخ التأكيل أك اؽبرمينوطيقا عريق ج ّداً يف الثقافات اإلنسانية ك«ظهر
تطور بوصفو فرعاً رئيساً يف
التأكيل مع سقراط الذي فسر أغاين سيمونديس(( »)Symondsغازي،د.ت )2:مثّ ّ
اؼبفسر
دراسات النصوص اؼبقدسة عند الغربيني حيث كاف يشار بو إلی ؾبموعة من اؼبعايري اليت هبب أف يتبعها ّ
لفهم النصوص الدينية ،لكنّو الينحصر علی الغربيني فحسب بل يتجاكزىم إلی العلماء اؼبسلمني يف فكرىم الديين
سخركا العلوـ العربية ػبدمة النص الديين ،كخاصة مع الزـبشري كابن كثري.
الذين ّ
لتعرؼ ماىيتها كربديد
يهتم هبا النقد األديب ّ
أىم القضايا اؽبامة اليت ّ
ك ّأما اغبقيقة الشعرية فهي إحدی ّ
داللتها؛ ُع ِ َين الن ّقاد العرب بتأكيل الشعر اعباىلي عناية كبرية لغزارة داللتو كعمق موضوعاتو ،كىذا البحث يتناكؿ
التأكيل كمشكالتو يف الشعر اعباىلي كيقوـ بالتحليل الوظائفي كاالرتياد الداليل يف معلقة امرئ القيس ال ّذي يعترب

أمري الشعراء اعباىليني كرائدىم كمعلّقتو أشهر اؼبعلقات كأقدمها.
 -1-1خلفية البحث

ىناؾ دراسات عديدة ّمت إقبازىا حوؿ التأكيل ،منها :كتاب التأويل خطورتو وآثاره (1992ـ) ،أشار كاتبو

يذـ طالبو؛ أيضاً إشكاليات القراءة وآليات
إلی تناقض أىل التأكيل ،كخطورة التأكيل ،كآثاره اؼبدمرة كالتأكيل الذي ّ
التأويل( 1994ـ) ،ألقی الكاتب الضوء علی قراءات ـبتلفة لنص كاحد كاإلشكاليات فيها؛ كالتلقي والتأويل

(1994ـ) ،كقد أشار كاتبو إلی التأكيل ،كمبادئو ،كقوانينو كضركرتو؛ كالقارئ في النص :مقاالت في الجمهور
والتأويل (2007ـ) ،ب ّني ىذا الكتاب نظرية التلقي كالتأكيل كعاجل التأكيل األسطوري؛ كآليات التأويل وتعددية
القراءة مقاربة نظرية نقدية (2009ـ) ،ىذا الكتاب يعتين بنظرية التأكيل قديباً كحديثاً ،كيبحث عن ماىية النص
من منظار النقد كاؼبناىج الغربية اغبديثة ،كيعاجل عدداً من أفكار البنيويني كالتفكيكيني ،كيتناكؿ أىم نظريات
القراءة ،أما يف ما يتعلق دبوضوع ىذا البحث فهناؾ دراسات جادة عن التأكيل يف الشعر اعباىلي ،منها :قراءة

جديدة لشعرنا القديم (1982ـ) ،عاجل اؼبؤلف يف كتابو قراءات جديدة للشعر اعباىلي؛ كبنية القصيدة الجاىلية
الصورة الشعرية لدی امرئ القيس (1992ـ) ،تقوـ الكاتبة يف كتاهبا بتحليل الشعر اعباىلي  -معلقة امرئ
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القيس-بشكل مغاير جذرياً الذباىات النقد التقليدي كتسعی إلی التعامل مع ىذا الشعر علی مستوی الصياغة
الرمزية كالبنية الفنية اؼبتميزة؛ ككتاب الشعر الجاىلي ،تفسير أسطوري (1996ـ) ،يؤكؿ الكتاب الشعر اعباىلي

تأكيالً أسطورياً؛ كأيضاً كتاب المنهج األسطوري في تفسير الشعر الجاىلي دراسة نقدية (1999ـ) الذي ترجم

إلی الفارسية باسم شيوه أسطورهای در تفسير شعر جاىلی ىذا الكتاب يشرح اؼببادئ العامة للنقد معتمداً علی
اؼبنهج األسطوري كيتناكؿ آراء الباحثني العرب يف تفسري الشعر اعباىلي تفسرياً أسطورياً كأخرياً يقوـ دبقارنة بني

ص الشعري الجاىلي في ضوء نظرية التأويل
مناىج النقد األسطوري كمناىج أخری؛ ككتاب قراءة النّ ّ
(2006ـ) ،الذي ألقی الكاتب فيو الضوء علی نظرية التأكيل كأصولو كب ّني مشكالت التأكيل األسطوري كالتارىبي
يف الشعر اعباىلي كقاـ بالتحليل الوظائفي يف معلقة لبيد؛كذلك كتاب الشعر الجاىلي دراسة في تأويالتو

النفسية والفنية (2010ـ) ،حيث تناكؿ الكاتب فيو التأكيل النفسي للشعر اعباىلي.
يود لو يتعرؼ علی تفصيل ما ظهر من
هتدؼ ىذه اؼبقالة إلی ربديد ضركرة التأكيل؛ إذ كل كائن بشري ّ
ظواىر الكوف كنيل ىذه اؼبعرفة ال يتيسر دفعة كاحدة بل يتحقق شيئاً فشيئاً؛ مث تعاجل اؼبقالة التأكيل كأنواعو
كمشكالتو كتقوـ بالتحليل الوظائفي كاالرتياد الداليل يف معلقة امرئ القيس من خالؿ منهج فالديبري
خاصة
بركب()Vladimir prop؛ تتناكؿ اؼبقالة اؼبعلقة من منظارين ـبتلفني مل يكونا يف الدراسات السابقة ّ
كتاب قراءة النص الشعري اعباىلي يف ضوء نظرية التأكيل الذي يرتكز كاتبو علی منهج تأكيلي يتّخذ من اؼبنهج
البنيوي كمن نظرية أيزر( )Izerكياكس( )Yaussيف التلقي كالتأكيل منهجاً متحداً كوباكؿ أف يطبّقو علی معلقة
لبيد ،لكن اؼبقالة ىذه تدرس التأكيل علی منهج فالديبري بركب -كما ذكر سابقا -مث تقوـ بتحليل معلقة امرئ
القيس من منظارين ـبتلفني الكجود ؽبما يف الدراسات السابقة كالسيما ما قاـ بو مؤلف كتاب :قراءة النص الشعري
يدؿ كل كحدة
اعباىلي يف ضوء نظرية التأكيل  ،فعلی أساس اؼبنظار األكؿ تنقسم اؼبعلقة إلی شباين كحدات بنيوية ّ
علی حالة خاصة ،كعلی أساس اؼبنظار الثاين تنقسم إلی طبس كحدات بنيوية مع دالالت جديدة تعترب االرتياد
الداليل ؼبعلقة امرئ القيس كىذا أيضا فبا مل يسبق لو مثيل يف اآلثار اؼبتقدمة كعلی ىذا األساس زبتلف ىذه
الدراسة عن ما سبقها خاصة كتاب عاطف أضبد الدرابسة كهبذا األسلوب ترفع اؼبقالة هتمة التفكك كاالنتحاؿ عن

الشعر اعباىلي كالسيما معلقة امرئ القيس كتسهم إلی ح ّد بعيد يف إزالة كثري من الغموض العالق هبا ،كاليفوتنا
يؤدي إلی مشاكل؛ إذ الّذي يقوـ هبذا التأكيل ،ينظر إلی
الذكر بأ ّف تأكيل الشعر اعباىلي تأكيالً تارىبياً أك أسطورياً ّ
يتحوؿ الشعر اعباىلي ليكوف شاىداً علی اؼبعتقد
الشعر دبنظار الوجود الواقعي ال الوجود الفين كعلی ىذا األساس ّ
توضح بأهنا ليست متفككة
الديين التارىبي؛ ىذه الدراسة تقوـ بتحليل معلقة امرئ القيس خالؿ نظرية التأكيل ك ّ
األجزاء ىادفة اإلجابة عن ىذه األسئلة:
 -2-1أسئلة البحث
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نص أديب؟
 -1ىل التأكيل أمر ضركري يف نقد ّ
 -2ىل يبكن تأكيل الشعر اعباىلي تأكيالً تارىبياً أك أسطورياً؟
 -3ما ىي فاعلية التأكيل يف نقد معلقة امرئ القيس كرفع هتمة التفكك عنها؟
كدبا أ ّف معلقة امرئ القيس ،ىي أشهر اؼبعلقات اعباىلية ،كأكثرىا موضوعاً ،كأكملها فنياً ،كأقساىا بعداً
مر العصور،
نفسياً ،قد سار علی هنجها معظم قصائد العصر اعباىلي كؽبا تأثري عميق يف كجداف الشعراء علی ّ
حيث درس كثري من الشعراء كالنقاد ىذه القصيدة ،حتّی أ ّف الشعر اغبديث قد أخذ حظّو من التأثر هبذه القصيدة

علی الرغم من الفارؽ الزمين البعيد ،كدبا أنّو شاع عند الدارسني كالنقاد أ ّف معظم النصوص القديبة تلتزـ ببناء
تقليدي كال رابط بني أجزائها كليست فيها كحدة فنية كموضوعية ،قامت ىذه الدراسة خالؿ منهج ربليلي-تطبيقي
بالتحليل الوظائفي كاالرتياد الداليل يف معلقة امرئ القيس كأثبتت خالؼ ما ىو معركؼ.
 -2التأويل لغة واصطالحا
 -1 -2التأويل في اللغة
لت
آؿ الشيءُ ُيؤ ُ
جاء يف لساف العرب« :األ َْكُؿ :الرجوعَ ،
كؿ أَكالً كمآالًَ :ر َج َع ،كأَكَؿ إِليو الشيءََ :ر َج َعو كأُ ُ
ِ ِ
الكالـ كتَأَكلوَ :دبػَره كقَد َره كفَسَره ،كأ ّكلَو َكتأَكلَو :فَسره» (ابن منظور ،د.ت :مادة:
ت ،كأَكَؿ
َعن الشيء :ارتَ َدد ُ
َ
أَكؿ) بالتايل مفهوـ التأكيل يف اللغة يدكر حوؿ معاين الرجوع ،كاالرتداد ،كالتدبري ،كالتفسري كالتقدير.
 -2-2التأويل في االصطالح
صرؼ اللفظ عن معناه الظاىر إلی معنی وبتملو كإذا كاف اؼبعنی الذي يصرؼ إليو موافقاً للكتاب كالسنة
الصحيحة فالتأكيل غري مذموـ ،أما إذا كاف ىذا اؼبعنی ـبالفاً ؽبما فإنّو مذموـ.
يقوؿ اآلمدي« :ضبل اللفظ علی غري مدلولو الظاىر منو مع احتمالو لدليل يعضده» (اآلمدي1426 ،ق

ؽ .)50 :كمثلو ابن قدامة« :صرؼ اللفظ عن احتماؿ الظاىر إلی احتماؿ مرجوح بو العتضاده بدليل يصري بو

دؿ عليو الظاىر» (ابن قدامة1428 ،ق ؽ )93 :كمبيل إلی تعريف ابن قدامة:
أغلب علی الظّن من اؼبعنی الذي ّ
«صرؼ اللفظ عن احتماؿ الظاىر» (السابق) أي :نقل اللفظ عما يدؿ عليو ظاىره إلی معنی آخر «إلی احتماؿ
مرجوح» (السابق) أي :اؼبعنی الذي يصرؼ إليو اللفظ فهو غري مدلولو الظاىر ،كلكن اللفظ وبتمل ذلك اؼبعنی ّإال
دؿ عليو
أ ّف ذلك االحتماؿ مرجوح كليس راجحاً ك«العتضاده بدليل يصري بو أغلب علی الظّن من اؼبعنی الذي ّ
الظاىر» (السابق) يعنی :صرؼ اللفظ عن مدلوؿ ظاىره إلی مدلوؿ آخر مرجوح وبتمل اللفظ بسبب دليل يعضده
فصار اؼبعنی اؼبرجوح راجحاً.
 -3نشأة التأويل في الشرق
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ظن أف كلمة التأكيل مل تستخدـ إال يف عصر اإلسالـ كلكنّنا ال نتفق مع ىذا الظّن إذ ىناؾ شواىد علی
يُ ّ

استخداـ الكلمة قبل اإلسالـ مثل ما ذكره ابن ىشاـ يف السرية« :أف ربيعة بن منذر ملك اليمن رأی رؤيا ىالتو
فدعا الكهنة كقاؿ ؽبم :إ ّين رأيت رؤيا ىالتين فأخربكين بتأكيلها)....
( ابن ىشاـ ،د.ت )18 :كلقد كرد لفظ التأكيل يف ىذه القصة أكثر من ثالث مرات كىي قصة حدثت قبل
اإلسالـ بأكثر من مئة عاـ؛ تعتقد الباحثتاف أف الكلمة شاعت يف اإلسالـ منذ زمن نزكؿ القرآف عندما قاـ
اؼبفسركف برتصبة القرآف كخاصة اآليات اليت كردت فيها كلمة التأكيل؛ إذ لفظ التأكيل جاء غري مرة يف القرآف كلو
ِ ِ
معاف ـبتلفة ال ترادؼ فيها كما جاء يف سورة آؿ عمراف« :فَأَما الّذ ِ ِِ
ِ
ين يف قُلوهبم َزي ٌغ فَيتبعو َف ما تَشابَوَ منوُ ابتغاءَ
َ
الفتنَ ِة َكابتغاءَ تَأكيلِ ِو كما يَعلَ ُم تَأكيلَو ّإال اللّوُ( »...اآلية )7:دبعنی التفسري كالتعيني ،كيف سور أخری دبعاف ـبتلفة .قد
اىتم العلماء بو منذ البداية كجعلوا العلوـ األخری كالصرؼ ،كالنحو ،كاللغة كالبالغة يف خدمة النص الديين،

كإضافة إلی العلماء كاؼبعتزلة ،أقبل الفالسفة إلی التأكيل كمنهم :الغزايل ،كابن الرشد كابن الطفيل .

 -4نشأة التأويل في الغرب
ظهر التأكيل يف الغرب مع «سقراط الذي فسر أغاينسيموندس ((»)Symondsغازي ،د.ت )2:مثّ
تطورت ىذه النظرية «لتصبح مع شيلينغ ()schelling
تطور كأصبح نظرية لتأكيل النصوص اؼبقدسة كبعد ذلك ّ

تعبرياً عن اؼبدلوالت الفنية اؼبتشكلة من جديد يف كعي القارئ ،كبشكل أدؽ ،يف نظرية عن الفهم كاإلدراؾ عند
شالير ماخر( )schleier macherخاصة ،كالحقاً عند دلتاي ( )Deltaكيف ؾباؿ نفساين مع بوتيبنيا
( )potebnyaكمع الفالسفة الوجوديني ،كأضحی جوىراً خاصاً مع ىايدغر()Heidegger؛ كقد اكتسبت قضايا
التأكيل أنبية كبرية يف اؼبدرسة السويسرية كعلی رأسها شتايغر(( »)steigerراجع خليزبف1988 ،ـ )16 :كىكذا
اتسع مفهوـ التأكيل أك اؽبرمينوطيقا كانتقل من ؾباؿ تأكيل النصوص اؼبقدسة إلی ؾباالت أخری ،فإنّو سرعاف ما
اتسعت دائرتو ليصبح معنياً دبختلف العلوـ اإلنسانية ،من التاريخ ،كاألدب ،كعلم االجتماع ،كاألنثربولوجيا ،كالنقد
األديب ك...
 -5صلة التفسير بالتأويل
الرد كاإلرجاع كبياف العاقبة كاؼبآؿ .التفسري :ىو بياف
التفسري :ىو الكشف كالبياف كالظهور؛ كالتأكيل :ىو ّ
معاين األلفاظ القرآنية الظاىرة اليت كضعت ؽبا يف اللغة كىو فهم اآليات علی الظاىر دكف ٍ
صرؼ ؽبا عنو كيشري إلی
بياف اؼبعاين القريبة اليت تؤخذ من اآليات ،كالتأكيل :بياف باطن األلفاظ القرآنية كاإلخبار عن حقيقة اؼبراد هبا كىو
صرؼ اآليات عن ظاىرىا إلی معنی آخر ربتملو اآليات دكف أف ىبالف الكتاب كالسنة ،مشرياً إلی بياف اؼبعاين
كل ناظر يف القرآف متدبّر يف آياتو ،الب ّد أف يطّلع علی
البعيدة اليت تلحظ من اآليات .فالتفسري ّ
أعم من التأكيل ك ّ
تفسري القرآف أكالً مثّ يقوـ بتأكيلو .بعبارة أخری تفسري القرآف الب ّد أف يسبق تأكيلو حتی يكوف التأكيل صواباً (راجع:
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لكن
اػبالدي1996،ـ .)169-179 :كالغالب يف اصطالح اؼبفسرين للقرآف أ ّف التفسري كالتأكيل دبعنی كاحد ّ
الصحيح ىو إ ّهنما ىبتلفاف كيستعمل التفسري كثرياً يف األلفاظ خالفاً للتأكيل الذي يستعمل يف اؼبعاين كاعبمل

«فالعالقة ما بني التفسري كالتأكيل ىو أف التفسري يف األلفاظ كمفرداهتا كأكثر استعماالت التأكيل يف اؼبعاين كاعبمل»
(الفتوحي1997 ،ـ)441 :
 -6أصول التأويل
 -1 -6األصول الفلسفية

«إ ّف البحث عن نظرية التأكيل يعود إلی بداية ظهور الفلسفة يف اليوناف ،فقد أحدث السفسطائيوف ربوالً
كبرياً يف نظرية اؼبعرفة اليت كانت مرتبطة بسلطة اآلؽبة؛ إذ كاف يوصف الشاعر بأنّو الذي يثريه اإللو كىم يعتقدكف
بأ ّف علی الشاعر أف يتلو قصة كاقعية أل ّف صدؽ قصتو سيكوف اختباراً إلؽبامو اإلؽبي ،كعلی الشاعر أف يساعد
اآلخرين بالقدرة اليت منحو اإللو» (جيمس1986 ،ـ )23 :كالفلسفة السفسطائية يف النصف الثاين من القرف
كل شيء أدركو
اػبامس قبل اؼبيالد نقضت تلك الرؤية كىي تعتقد بأ ّف اؼبعرفة نسبية ،كاإلنساف مركز الوجود ك ّ
كل شخص أصل اؼبعرفة .ككانت تأكيالهتم حسب ما يتحقق
كل شيء يتغري كلذا إدراؾ ّ
اإلنساف يكوف اؼبعرفة؛ إذ ّ
مع أصوؽبم العقلية بل جعلوا أصوؽبم العقلية حاكمة الؿبكومة.
 -2 -6األصول الدينية

األصل الديين يف الكتاب اؼبقدس :الباحثوف يعتقدكف بأ ّف مصطلح التأكيل أك اؽبرمينوطيقا يتعلّق بعلم
الالىوت كيستفاد منو يف الدراسات الالىوتية «حيث كاف يشار بو إلی ؾبموعة من القواعد كاؼبعايري اليت هبب أ ّف
يتبعها اؼبفسر لفهم النص الديين -الكتاب اؼبقدس( »-أبوزيد1994 ،ـ .)3 :كجاء مصطلح التأكيل يف القرآف
دبعاف ـبتلفة كما جاء يف سورة النساء دبعنی العاقبة كاؼبصري ،كيف سورة يوسف لتعبري الرؤيا ،ككاف حضوره يف الفكر
سخركا العلوـ العربية كبواً ،كلغةً كمعجماً ػبدمة النص الديين.
العريب االسالمي الفتاً مع العلماء اؼبسلمني الذين ّ
-3 -6األصول األدبية والنقدية

كماسبق كاف التأكيل يف األصل مقتصراً علی تفسري الكتب اؼبقدسة حتی اتسع ؾبالو يف القرف التاسع عشر
ليشمل النص األديب ،كأكؿ من ينظر إلی التأكيل هبذا اؼبفهوـ ىو شالير ماخر ()schleier macher
كىايدغر( ،)Heideggerيقوؿ شالير ماخر« :كما تق ّدـ النص يف الزماف صار غامضاً بالنسبة لنا ،كصرنا من
مثّ أقرب إلی سوء الفهم منو للفهم  ،كعلی ذلك البّد من قياـ علم أك فن يعصمنا من سوء الفهم  ،كهبعلنا أقرب
للفهم .كينطلق شالير ماخر لوضع قواعد الفهم من تصوره عبانيب النص اللغوي كالنفسي كعلی ىذا األساس يكوف
شالير ماخر باحثاً عن منطق التطابق كالتجانس» (أبو زيد 1994،ـ.) 20:
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كإ ّف بزكغ ىذه النظرية كاف يف القرف التاسع عشر كفتحت ىذه النظرية آفاقاً جديدة لفهم األدب ككذلك

أحدثت تغيرياً يف فهم الكتاب اؼبقدس كبدأ ىذا البعد يری من كجهة نظر ثقافية كتارىبية أكثر منها الىوتية.

 -7ضرورة التأويل

إ ّف اإلنساف دبا كىبو اللّو من نعمة الفهم كاإلدراؾ عمل منذ البدء علی فهم ما يبدك غامضاً كليقرب ىذه
األمور الغريبة إلی مدركاتو العقلية ليهضمها كيستوعبها ،حتی ال تعكر عليو صفو اغبياة كتقف أماـ سعادتو دبا
ذبسده من طالسم كـباكؼ ،كىذا الفهم دعا العرب كاؼبسلمني بأف ينشغلوا بأشكاؿ التأكيل كما انشغل بو من
قبلهم كمن بعدىم باقي األمم اؼبتحضرة كالبدائية؛ إذ عملية التأكيل ضركرية ،فكل كائن بشري يعيد االنتباه ؼبا ؿبيط
يود أف يتعرؼ علی تفاصيل ما ظهر منها ،كتقوده عملية التعّرؼ علی الظواىر إلی طلب
بو من ظواىر الكوف ف ّ
معرفة ما خفي منها كما بطن .كإذا كانت الظواىر أك األفعاؿ التتالءـ مع ما يستنبطو من معارؼ كعادات فإنو
يدؿ ىذا علی أف الكائن البشري يعتقد
يلجأ إلی عملية التأكيل ليجعلها منسجمة متناغمة مع اؼبعارؼ اػبلفية ،ك ّ

شيئاً أنّو أصل أك أكؿ أك أساس كأ ّف ىناؾ شيئاً ثانوياً أك فرعياً يبكن أف يرجع إلی األصل أك إلی األكؿ أك إلی
بكل شيء علماً دفعة كاحدة كإّمبا يتح ّقق علمو شيئاً فشيئاً .كلذلك،
األساس .فإ ّف القدرات البشرية غري ؿبيطة ّ
فهي ترجو مامل تستطع معرفتو كتأكيلو إلی حني.
إ ّف التأكيل ىبتلف من أمة إلی أمة بل قد ىبتلف أحياناً لدی فرد كاحد أل ّف التأكيل عملية تارىبية ،كمهما
اختلفت التأكيالت فإف أصل نشأتو كسريكرتو كإجرائو يرجع إلی مقولتني :أكؽبما :غرابة اؼبعنی عن القيم الساعدة،

بث قيم جديدة بتأكيل جديد أي إرجاع الغرابة إلی األلفة (راجع :مفتاح،
القيم الثقافية كالسياسية كثانيهماّ :
1994ـ )218 -217 :كعلی ىذا األساس التأكيل ضركرة انشغلت بو األمم اؼبختلفة الستخراج معاف النّص
اعبديدة كاستنباط مراميو كمضامينو كاكتشاؼ أبعاده.

 -8التأويل التاريخي ومشكالتو في الشعر الجاىلي
التأكيل التارىبي ىو فهم اؼباضي دبعايري اؼباضي ذاتو أك معرفة اؼباضي يف إطالقو كما ىو كىكذا كتفسري
النص األديب يعين يف األساس النظر إليو باعتباره تعبرياً عن بعض االحتياجات االجتماعية كالثقافية .شهدت هناية
لعل أكؿ قراءة نقدية مغرية للشعر اعباىلي
الربع األكؿ من القرف اؼباضي بداية قراءات مفيدة يف الشعر اعباىلي ك ّ
كانت قراءة طو حسني يف كتابو اؼبعركؼ يف الشعر اعباىلي مث يف األدب اعباىلي (راجع :الدرابسة2006 ،ـ:
)97
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كفرض طو حسني علی الشعر اعباىلي اؼبنهج التارىبي،علی أساسو ،النص األديب كثيقة تارىبية؛ كقراءة طو

حسني تؤسس معياراً تأكيلياً تارىبياً كهتت ّم بالنص األديب ؼبعرفة التاريخ كيذىب ىو إلی أ ّف األشعار اعباىليةكلّها
ألهنا السبثّل اغبياة اعباىلية ،كالوجود الواقعي اليتحقق يف الشعر اعباىلي ،لذلك يقوؿ« :إ ّف الكثرة اؼبطلقة
منتحلة ّ
فبا نسميو أدباً جاىلياً ليست من اعباىلية يف شيء كإّمبا منحولة بعد ظهور اإلسالـ ،فهي إسالمية سبثّل حياة
اؼبسلمني كميوؽبم أكثر فبّا سبثّل حياة اعباىليني» (حسني1969 ،ـ .)64 :كما يبدك الينظر طو حسني إلی الشعر
ّإال علی أنّو كثيقة تارىبية كدينية كاجتماعية تكشف عن كجود كاقعي كحسب ،ؽبذا يعتقد أ ّف الشعر اعباىلي عاجز
عن تصوير اغبياة العقلية ،كالدينية كاالجتماعية للجاىليني ؛ كاغبقيقة أنّو ليس من الواجب أف يبثّل الشعر الوجود
الواقعي بل يتحقق فيو الوجود الفين أكثر من الوجود الواقعي ،فهذا ّرد علی طو حسني الذي ينظر إلی الشعر دبنظار
الوجود الواقعي ال الوجود الفين فلهذا يذىب إلی أ ّف األشعار اعباىلية كلّها منتحلة.

 -9التأويل األسطوري ومشكالتو في الشعر الجاىلي
إف األسطورة ال تظهر يف النص الشعري بوصفها مبوذجاً بدائياً خالصاً كإ ّهنا تظهر علی ّأهنا نسق فكري
وبمل قيماً كدالالت رمزية جديدة « ،كظهرت األنثركبولوجية بصفتها نظرية علمية يف القرف التاسع عشر ككاف يبثّلها
إدكارد تايلور) )Edward Taylorكفريزر ) (Frazarككاف ىدفهما تتبّع بدايات اعبنس البشري كتارىبو
اؼببكر كدراسة ؼبوركثاتو الثقافية كالطبيعية بأنواعها .كالتاكيل األسطوري :تأكيل الصور الفنية كالشعرية انطالقاً من
ربط اغباضر باؼباضي ،كرصد شبكة الصور اليت تتحوؿ إلی رموز النماذج العليا اليت تذكر اؼببدع بأصولو اإلنسانية

الفطرية كالطبيعية كبثقافتو األكلی،كما يتجاكز اؼبنهج الدالالت السطحية ،كيعمد إلی تفكيك الظاىر كذباكزه كبو
تتحوؿ القصيدة أك النص األديب
الباطن ،كذلك باستقراء الالشعور اعبمعي كالعقل الباطن كعلی أساس ىذا اؼبنهج ّ
إلی كثيقة أسطورية تنبش ماضي البشرية كتكشف طقوس اإلنساف ،كعاداتو ،كشعائره كثقافتو»
(ضبداكي2007،ـ )25:كىذا اؼبنهج يبني أ ّف الشعر اعباىلي وب ّوؿ ليكوف شاىداً علی اؼبعتقد الديين كيكشف عن
الوجود الواقعي كحسب ،كاليهتم بالوجود الفين كاعبمايل؛ إ ّف التأكيل األسطوري وب ّد من فعل القراءة كعمليات
الفهم كيضيق إزاء اتّساع الشعر اعباىلي.
 -11التحليل الوظائفي واالرتياد الداللي في معلقة امرئ القيس
قاـ فالديبري بركب( )viladimir proppيف كتابو مورفولوجيا القصة بتحليل القصص كىو يقوؿ
«تعين كلمة مورفولوجيا دراسة األشكاؿ .كيف علم النبات فإهنا تنطوي علی دراسة األجزاء اؼبكونة للبنية كعالقة ىذه
األجزاء بعضها ببعض كعالقة كل جزء منها باجملموع كبشكل آخر فإهنا تعين دراسة بنية النبتة» (بركب1996 ،ـ:
 )15ىذه الدراسة تقوـ بتحليل معلقة امرئ القيس ربليالً كظائفياً خالؿ منهج بركب ،أل ّف معظم الن ّقاد يف العصر
اغبديث يرموف القصيدة اعباىلية بالتفكك كالتشتّت كيركهنا خالية عن كحدة موضوعية ،كأكثر تلك القصائد عرضة
لالهتاـ باالضطراب ىي معلقة امرئ القيس حتّی قاؿ طو حسني :كلننظر يف اؼبعلقة نفسها (معلقة امرئ القيس)
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التعمل أكثر فبا يظهراف يف ىذه القصيدة ...األمر الذي أعطی
فلسنا نعرؼ قصيدة يظهر فيها التكلّف ك ّ
اؼبستشرقني صورة سيئة كاذبة من الشعر العريب ،فخيّل إليهم أنّو غري منسق كال مؤتلف ،كأ ّف الوحدة ال كجود ؽبا يف
كتؤخر ،كأف تضيف إلی
القصيدة ،كأ ّف الشخصية الشعرية ال كجود ؽبا يف القصيدة أيضاً ،كإنّك تستطيع أف تق ّدـ ّ
زبل بالوزف كالقافية ( راجع :حسني1969،ـ:
الشاعر شعر غريه دكف أف ذبد يف ذلك حرجاً أك جناحاً مادمت مل ّ

 )205-204كلكنّو ىو يثبت بعد بأ ّف كجود التفكك كالتشتّت يف معلقة امرئ القيس ال يعين بأ ّف الشعر اعباىلي
تغري منو شيئاً ّإال أفسدت البناء كلّو
بأسره متفكك كإلبراز ىذا الرأی يستشهد دبعلقة لبيد ّ
بأهنا بناء متقن ؿبكم ،ال ّ
كنقضتو نقضاً (راجع :السابق1975،ـ )32 :كيری العشماكي بأ ّف الشعر اعباىلي ٍ
خاؿ من الوحدة قائالً :عندما
ندرس خلو القصيدة اعباىلية من الوحدة ينبغي أف نضع يف اعتبارنا صبلة من العوامل تتصل بالبيئة العربية القديبة من
حيث طبيعتها اعبغرافية كمن حيث حياهتا االجتماعية كاالقتصادية كما كاف يسود ىذه اغبياة من تقاليد كما ينشر

من قيم أل ّف القصيدة العربية تكوف السجل الوحيد الذي يقع علی كاىلو تسجيل كل ىذه النواحي من النشاط
اإلن ساين إذا أخذنا ىذا كلو يف اعتبارنا أمكنا أف ندرؾ السبب الذي من أجلو اذبهت القصيدة العربية يف بنيتها
كتصويرىا ىذا االذباه الذي كانت تستقل فيو صبلة أبيات أخری (راجع :العشماكي1994،ـ )129-123 :يف
الواقع ىو يعتقد بأ ّف الشعر اعباىلي ىو مرآة للحياة اعباىلية ؽبذا ال كحدة فيو ،لكن ذلك ال يعين بالضركرة تطابق
الشعر مع الواقع عند حديث الشاعر عن نفسو أك غريه أك يف تصوير اغبياة كالواقع ،فالشاعر يستخدـ من الوسائل
الفنية ما هبعل الشعر بنية متميزة عن العامل الذايت لو ،دكف أف يقطع العالقات بني الشعر كعامل الواقع .فإ ّف نقاداً
تلم
آخرين أيضاً يرموف الشعر اعباىلي بالتشتّت كالتفكك منهم شوقي ضيف عندما يقوؿ:إ ّف القصيدة الطويلة ال ّ
دبوضوع كاحد يرتبط بو الشاعر بل ذبمع طائفة من اؼبوضوعات كالعواطف ال تظهر بينها صلة كال رابطة كاضحة،
كل ركابطها ،ك ّأما بعد ذلك فهي مفككة
ك ّ
كأهنا ؾبموعة من اػبواطر هبمع بينها الوزف كالقافية تلك ىي ّ
(ضيف1431،ق ؽ )224 :كال يبتعد ؿبمد غنيمي ىالؿ عن ىذا االذباه عندما يقوؿ« :كلكن األكائل يف الشعر
يربره ّإال كاقع حياة البدكي كمشاعره
مل يولوا عنايتهم شيئاً من ىذا إذ كانت تتواىل أبيات القصيدة علی كبو ال ّ
النفسية .فكاف غالباً ما يتخيّل أنّو يف رحلة ،فيصادؼ أطالؿ منازؿ األحبّة كرسومها ،فيقف يبكيها ،كيتذكر صبواتو
مع حبيبتو النازحة ،مثّ ينتقل إلی كصف مطيّتو يف سفره...لينتقل إلی غرض القصيدة من مدح أك غريه ،كينتهي من
زبتص ترتيب اؼبعاين بفضل مراعاة» (غنيمي
قصيدتو كيفما ينتهي ،ال يعين خباسبة ؽبا .فلم تكن أكائل العرب
ّ
ىالؿ1973،ـ )208 :كعلی ىذا األساس يتّفق غنيمي ىالؿ مع شوقي ضيف علی أ ّف الشعر اعباىلي مرآة
تعكس اغبياة كما ىي كؽبذا ليس فيو كحدة.لكن «إ ّف الشعر دبا ىو فن ليس سبثيالً ؼبظاىر الواقع اػبارجي كال
ؿباكاة للفعل اإلنساين اؼبتح ّقق متسلسالً يف الزماف» (عوض2008 ،ـ )128 :كقد سانبت «آراء اؼبستشرقني يف
تعرؼ الشعر اعبيد
الرتكيج لفكرة انتفاء الوحدة يف القصيدة اعباىلية ّ
ألهنم تناكلوا تلك القصيدة بنظرة ركمنطيقية ّ
التوجو بشكل خاص يف دراسات اؼبستشرقني األؼباف
كل ما ال يتفق مع تلك النظرة كقد ساد ىذا ّ
بالعضوية كتنكر ّ
كخلوىا من الوحدة كاف السبب اؼبباشر
لعل آراء بعض اؼبستشرقني فيما ظبوه بتفكك القصيدة العربية ّ
كاإلنكليز .بل ّ
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يف التزاـ بعض الن ّقاد العرب بذلك اؼبوقف» (السابق )173-172 :إذف ىؤالء الن ّقاد ينكركف الوحدة يف الشعر
ألهنم يقارنوف بني النص الشعري كالواقع مقارنة ؿبكمة ،كيتخيّلوف أ ّف الواقع الشعري ىو بالضركرة كاقع
اعباىلي ّ

تارىبي يف حياة الشاعر كيع ّدكف الصور الشعرية انعكاساً لصور الواقع كؿباكاة ألحداث كاقعية عاشها الشاعر ،لكن
مل يكن الشعر اعباىلي انعكاساً مباشراً للواقع الذي نشأ فيو كمل ينقل الصورة اؼبباشرة لذلك الواقع .يف الواقع ىم ال
كيفسركنو تفسرياً
يدرسوف الشعر اعباىلي كما ينبغي كال يبعنوف النظر يف أسراره كمعانيو بل يدرسونو دراسة جزئية ّ
ظاىرياً ،فلم يدرسوا الشعر اعباىلي دبا ىو عمل فين لو منطقو الفين اػباص كالبنية الفنية اؼبتميزة ،ؽبذا يركف الشعر
اعباىلي صوراً متفرقة كمتفككة بال داللة فنية .كبالتايل ال يكفي ؼبثل ىذه القصائد الفهم األكيل كالتفسري الظاىري.
من أجل ىذا الب ّد من مرحلة يبتزج فيها الذات بكل حيثيات النص الداخلية كأبعاده اؼبمكنة كىكذا تفتح للنص
الشعري آفاؽ جديدة كاسعة كؾباالت كجودية ىامة ،إذف ،ذباكزنا ىذا الفهم اؼبباشر اعبزئي للمعنی ،كعلی ىذا
يتأمل النص الشعري ،كينظر إليو نظرة فاحصة كمشولية ليتمكن من الوقوؼ علی مفاتيح
األساس أ ّف للدارس أف ّ

ؿبل اهتاـ خاص بالتفكك كالتشتّت بل ّإهنا اؼبثل األساس
النص كتقسيماتو كدالالتو .كدبا أ ّف معلقة امرئ القيس ّ
الذي يضرب علی انعداـ الوحدة يف الشعر اعباىلي ،ؽبذا يعتين البحث بقراءة معلقة امرئ القيس برؤية منهجية
معتمداً علی منهج تأكيلي يتّخذ من منهج فالديبر بركب لكي يقوـ أخرياً بإزالة كثري من الغموض العالق هبا كيثبت
عرؼ.
خالؼ ما يُ َ
 -11امرؤ القيس
ىو امرؤ القيس بن حجر بن اغبارث بن عمر الكندي يل ّقب بذي القركح كاؼبلك الضلّيل؛ أبوه حجر بن
الكندي ك ّأمو فاطمة بنت ربيعة بن اغبارث كأخت كليب كمهلهل؛ كلد يف أكائل القرف السادس للميالد ببالد بين
أسد ،كشعره يف كصف الديار كاؼبنازؿ يؤيّد ذلك ،ملّك حجر علی بين أسد فنشأ امرؤ القيس يف الرتؼ كالنعمة
كأقبل علی اؼبالىي فطرده أبوه لذلك فاختلط بطائفة من ش ّذاذ العرب ككاف يسري معهم كيتنقل من موضع إلی
موضع يشتغلوف بالصيد كاللهو حتی قتل أبوه .ؼبا أتاه خرب مقتل أبيو علی أيدي بين أسد قاؿ الصحو اليوـ
كالسكر غداً ،اليوـ طبر كغداً أمر كبعد ىذا انقلبت حياتو الالىية إلی حياة جادة كىو يسعی يف سبيل األخذ بثأر

أبيو كيطلب النصر من القبائل ،كمنذر بن ماء السماء يطلبو كىو يطلب من هبريه ،مث خرج مع خدـ أبيو إلی قيصر
مستنجداً بو علی بين أسد لكنّو رجع خائباً كمات مسموماً يف أنقرة (ضيف1431 ،ق ؽ)237-236 :
 -12التحليل الوظائفي واالرتياد الداللي في المعلقة
الوظيفة
اغبالة
رقم البيت
الشاعر يقف كيستوقف كيتذكر األىل الذين قطنوا الوقوؼ كالتذكر
1
ىذا اؼبكاف
الكشف كالتج ّدد
الرياح تكشف معامل اؼبكاف
2
التغري
اؼبكاف تغ ّري؛ كانت ىذه الديار معمرة بأىلها كاآلف
3
ّ

الرقم

1
2
3
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4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
15
17
16
18
19
21
22
23
24
25
26
30
31
37
38
39
40
41
42
43

سكنت الظباء فيها كنثرت يف ساحتها ركثها
الرحيل
الشاعر يذكر رحيل األىل صباحاً
التصرب
التجمل
ّ
الشاعر يبكي كاألصحاب يطلبوف منو ّ
كالصرب
البكاء
الشاعر يری شفاءه يف البكاء كلكن الطائل يف
البكاء يف ىذا اؼبوضع
عادة الشاعر
عادة الشاعر يف بكاء حبيباتو
ىب علی قرنفل كصف رائحة
شبو طيب ريا اغببيبة بطيب نسيم ّ
اغببيبة
الشوؽ
يصف شدة كجده كحنينو
التذكر
يتذكر يوـ دارة جلجل كيوـ عقرمطيتو لألبكار

العذاری سبتّعن يف ىذا اليوـ
يتذكر يوـ دخولو يف ىودج عنيزة كىي تطلب منو
أف ينزؿ من بعريىا ألنّو أدبر ظهره كالشاعر يطلب منها
ّأال تبعده.
الشاعر يذكر ؽبوه كؾبونو الستثارة فاطمة
الشاعر يقوؿ بأ ّف حبيبتو حلفت حلفاً مل تستثن
فيو ّأهنا هتاجره
تكف من دالؽبا كزبرج
يعاتب حبيبتو كيسأؽبا أف ّ
قلبها من قلبو إف ساءىا خلق من أخالقو
يذكر تأثري غبظ عينها يف قلبو
يذكر ؽبوه كؾبونو مع من كنی عنها ببيضة اػبدر
اغبراس
يبر بني ّ
يعتقد بأنّو شجاع كاستطاع أف ّ
يذكر زمن ذىابو عند بيضة اػبدر
يظهر أنّو قادر علی اللهو كاجملوف
يصف صباؽبا كصفاً استقصائياً
أهنا ـبدكمة منعمة ُزبدـ كال َزبدـ
يصف غناىا ب ّ
أهنا تضيء بنورىا ظالـ الليل كإلی
يصف صباؽبا ب ّ
مثلها ينبغي أف ينظر العاقل
يقوؿ بأف عشقو سرمد اليزكؿ كاليبطل
يذكر لوـ الالئمني يف حبها

4
5
6
7
8
9
10

التمتّع
التذكر

11
12

اللهو كاجملوف

13

االنفصاؿ

14

العتاب

15

تاثري احملبوبة
اللهو
كالتمتع
الشجاعة
الزمن
اللهو كاجملوف

16
17

كصف صباؿ
اغببيبة
غنی اغببيبة
كصف
اعبماؿ
العشق
اللوـ
كالعتاب

18
19
20
21
22
23
24
25
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44
48
49
50
51
53
54
62
63
67
68
69
70

يصف طوؿ الليل كأ ّف قبومو التزكؿ كالتغرب

كصف الليل

26

إنّو يتحمل أثقاؿ كنوائب قومو

ربمل
األثقاؿ
الفقر كالعجز

27
28

يذكر زمن صيده يف الصباح الباكر

ذكر بكوره

29

كصف
الفرس

30

الصيد

31

كثرة الصيد
صباؿ الفرس
استعداد
فرسو
كصف الربؽ

32
33
34

يظهر فقره كعدـ غناه

يظهر سرعة فرسو كقدرتو كيشبّو تكسر صهيلو يف
صدره بغلياف القدر كأنّو ال يثري غباراً كيصف أعضاء
جسده
يأيت بوصف صيده بواسطة فرسو
يذكر كثرة صيده
يذكر صباؿ فرسو
يذكر استعداد فرسو بأنّو دائماً مسرجاً ،ملجماً

71
72
73

يصف الربؽ قائالً إ ّف ىذا الربؽ يتألأل ضوؤه فهو
يشبو يف ربركو ؼبع اليدين أك مصابيح الرىباف
يذكر بعد السحاب يريد أنو نظر إلی ىذا
السحاب من مكاف بعيد
يصف عظم السحاب كغزارتو كعموـ جوده

75
79
80
82

يذكر غزارة اؼبطر بأنّو قلع األشجار كىدـ األبنية ّإال
ما كاف مرفوعاً باغبجارة
يظهر أثر اؼبطر بانّو أنبت ضركب األزىار كألواف
النبات كتتغرد الطيور علی إثره كجعل نشاط الطري
كالسكر كيصف السباع الغارقة

74

 -13شبكة التحليل الوظائفي
تتوزع الوظائف يف اؼبعلقة علی شباين كحدات بنيوية ىي:
تدؿ علی الضعف
-1كحدةالطلل 1إلیّ ،6
تدؿ علی القوة.
 -2كحدة اللهو كاجملوف  7إلیّ ،18
تدؿ علی الضعف
 -3كحدة اؼبرأة (فاطمة)  19إلی ّ ،22
تدؿ علی القوة
 -4كحدة بيضة خدر  23إلی ّ ،43
تدؿ علی الضعف
 -5كحدة الليل  44إلی ّ ،48

كصف
السحاب
كصف
السحاب كغزارتو
كصف اؼبطر
غزارة
أثر اؼبطر

35
36
37
38
39
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تدؿ علی الضعف كالفقر
 -6كحدة الذئب  49إلی ّ ،52

تدؿ علی القوة كاغبياة
 -7كحدة الفرس كالصيد  53إلی ّ ،70
تدؿ علی القوة
 -8كحدة السيل  71إلی ّ ،83
كل كحدة منها ربتوي علی ؾبموعة من العوامل يبكن بياهنا علی النحو التايل:
ك ّ
لكل بيت كظيفة زبتص بو.
 -1الوظيفة :تشري إلی كظيفة األبيات اليت جاءت يف اؼبعلقة ك ّ
لكل بيت عامالً كىو ىبتلف من بيت إلی
 -2العامل :يشري إلی العامل الذي جاء خالؿ األبيات .كإ ّف ّ
بيت آخر.
 -3اؼبوضوع :يشري إلی اؼبوضوع الذي يتحدث عنو كل بيت أك ما هتدؼ إليو األبيات .
 -1وحدة الطلل:
الموضوع

العامل

الوظيفة

الرقم

اؼبكاف

الشاعر

الوقوؼ كالتذكر

1

اؼبكاف

الرياح

الكشف كالتجدد

2

اؼبكاف

الظباء

التغيري

3

اؼبكاف

األىل

الرحيل

4

الشاعر

األصحاب

اؼبكاف

الشاعر

التصرب
ّ
البكاء

5
6

كحدةالطلل تتشكل من نظائر داللية تالية :البكاء (نبك ،ناقف حنظل ،عربة مهراقة) كالتغيري (بعراألراـ،
حب فلفل) كرجاء اآلخرين (قفا ،كقوفاً ،الهتلك أسی )...كىي نظائر تسهم يف تأليف كحدة من ظباهتا :الضعف
كالفقد كالفناء.
 -2وحدة اللهو والمجون:
الموضوع

العامل

الوظيفة

الرقم

اؼبرأة

الشاعر

عادة الشاعر

7

اؼبرأة

اغببيبة

رائحة اغببيبة

8

اؼبرأة

الشاعر

الشوؽ

9

اؼبرأة

الشاعر

التذكر

10
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الشاعر

اؼبرأة

التمتع

11

اؼبرأة

الشاعر

التذكر

12

اؼبرأة

الشاعر

اللهو كاجملوف

13

الشاعر

اؼبرأة

االنفصاؿ

14

كيف كحدة اللهو كاجملوف قبد الكرـ (عقرت مطييت) كالتسلط (سريي ،أرخي ،التبعديين) كالزىو باؼبغامرات
اعبنسية (مثلك حبلی طرقت ،أؽبيتها ،ربيت شق مل وبوؿ) كىذه النظائر الداللية تسهم يف تأليف كحدة من ظباهتا:
القوة كاػبصب كاألمومة.
 -3وحدة المرأة (فاطمة):
الموضوع

العامل

الوظيفة

الرقم

اؼبرأة (فاطمة)

الشاعر

العتاب

15

الشاعر

اؼبرأة

تأثري اغببيبة يف الشاعر

16

كحدة اؼبرأة (فاطمة) فيها نظائر داللية ىي اػبنوع (مهالً ،أصبلي ،االستسالـ ،سلّي ثيايب من ثيابك،
تنسل ،حبك قاتلي ،ماذرفت عيناؾ) كعدـ القدرة علی التحدي (مهما تأمري القلب يفعل) كىذه النظائر تشكل
كحدة من ظباهتا :الضعف كىنا تظهر عالقة انفصاـ بني ذات الشاعر كاؼبرأة ألهنا آمرة قويّة متحرية أما ذات الشاعر
فهو شخصية ضعيفة.

 -4وحدة بيضة خدر:
الموضوع

العامل

الوظيفة

الرقم

اؼبرأة (بيضةخدر)

الشاعر

اللهو كاجملوف

17

اغبراس
ّ
اؼبرأة

الشاعر

الشجاعة

18

الشاعر

الزمن

19

اؼبرأة (بيضة خدر)

الشاعر

اللهو كاجملوف

20

الشاعر

اؼبرأة (بيضة خدر)

كصف صباؿ
اغببيبة

21

اؼبرأة

القبيلة

غنی اغببيبة

22
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الشاعر

اؼبرأة (بيضةخدر)

كصف اعبماؿ

23

اؼبرأة

الشاعر

العشق

24

الشاعر

الالئمني

النوـ كالعتاب

25

اغبراس) كالظفر كنيل اؼبطلوب (سبايلت
يف كحدة بيضة خدر قبد :الثقة بالنفس (اليراـ خباؤىا ،ذباكزت ّ
علي) كاعبرأة كاإلقداـ (جئت ،كقد نضت ٍ
لنوـ ثياهبا ،خرجت هبا) كىذه النظائر الداللية تشكل كحدة من
ّ
ّ
بأهنا ليست حقيقية بل ىي نوع من أحالـ
ظباهتا:القوة .كجدير بذكر أنّو يبدك من اغبديث عن مغامراتو اعبنسية ّ
عز عليو ربقيقو ،يف اغبقيقة
اليقظة عبأ إليها الشاعر عندما ّ
تضخم إحساسو بالعجز كمل هبد عاؼباً آخر وبقق فيو ما ّ
نستطيع القوؿ :إ ّف حديثو عن مغامراتو إّمبا تعويض ؼبا يعانيو من الضعف.
 -5وحدة الليل:
الموضوع

العامل

الوظيفة

الرقم

الليل

اغبزف كالضعف

طوؿ الليل

26

تتشكل كحدة الليل من نظائر داللية ىي :الشكوی من الليل (كليل كموج البحر ،كأ ّف قبومو شدت)....
كسبين زكالو (أال أيها الصبح اقبل) ،كاغبسرة (كما اإلصباح منك بأمثل) كىي نظائر تشكل كحدة من ظباهتا:
الضعف كقسوة اغبياة.

 -6وحدة الذئب:
الموضوع

العامل

الوظيفة

الرقم

القبيلة

الشاعر

ربمل األثقاؿ

27

الشاعر

القبيلة

الفقر كالعجز

28

يقر بأنّو كالذئب يف مستوی كاحد فكالنبا إذا ما ناؿ شيئاً
يف ىذه الوحدة يشري الشاعر إلی أنّو معوز ك ّ
االرباد كىذه النظائر تشكل كحدة من ظباهتا :الضعف كالفقر
أنفده ،كالعالقة بني الشاعر كالذئب عالقة األلفة ك ّ
 -7وحدة الفرس و الصيد:
الموضوع

العامل

الوظيفة

الرقم

الصيد

الشاعر

زمن الصيد

29

الصيد

الفرس

سرعة كقوة الفرس

30
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الصيد

الفرس

الصيد

31

الصيد

الفرس

كثرةالصيد

32

الفرس

الفرس

صباؿ الفرس

33

الفرس

الشاعر

استعداد الفرس

34

كحدة الفرس كالصيد تبدك :ضمخة (ىيكل ،جلمود صخر ،عظيم اعبنبني ،شديد) كالسرعة كالنشاط
مكر ،مف ّر ،مدبر مقبل معاً ،كخذركؼ الوليد) كتشكل كحدة من ظباهتا :القوة كاغبياة.
( ّ

 - 8وحدة السيل :
الموضوع

العامل

الوظيفة

الرقم

الربؽ

الشاعر

كصف الربؽ

35

السحاب

الشاعر

بعد السحاب

36

السحاب

السحاب

عظم السحاب كغزارتو

37

اؼبطر

السحاب

غزارة اؼبطر

38

اؼبطر

اؼبطر

أثر اؼبطر

39

ب علی
كحدة السيل كاؼبطر :فيتّسم بغزارة (برؽ ذك ؼبعاف،سحاب مرتاكمَ ،ح ّيب مكلّل ،شدة االندفاع ،يك ّ
األذقاف ،دكح الكنهبل ،أنزؿ منو العصم من جبل قناف ،مل يرتؾ بتيماء جذع لبلة ) ىي تشكل كحدة من ظباهتا:
القوة.
شاع عند الدارسني كالنقاد أ ّف معظم األشعار القديبة تلتزـ ببناء تقليدي ىو الوقوؼ علی األطالؿ ،مث
الدخوؿ يف اؼبوضوع (اؼبدح ،اؽبجاء ،الفخر )....مث زبتتم بأبيات يف اغبكمة ّإال أنّو ال رابط بني أجزاء ىذه األشعار

اؼبتأمل يف
لكن آلية التأكيل كاالرتياد الداليل يف معلقة امرئ القيس يثبتاف خالؼ ذلك ك ّ
كليست فيها كحدة فنية؛ ّ
ىذه اؼبعلقة هبد ّأهنا غوص يف شجن الذات ،يف آماؽبا كآالمها ،يتخلّلها موقف شعوري عاـ تتقابل كحداتو كترتاسل
ليمنح القصيدة حركة كيبعدىا من الرتابة كالسكوف؛ كبناء علی ىذا فالشاعر بنی قصيدتو علی شكل مقاطع أك
كحدات شباف  ،فبدأ دبا يعانيو من حالة نفسية متأزمة طالباً اؼبعونة من اآلخرين ليشاطركه آالمو ،كمثّلت تلك اغبالة
يف كحدة الطلل اليت ّ
تدؿ علی اإلحساس بالضعف كاالنكسار بالقياس باؼباضي الذي يری فيو القوة كالصالبة ،مثّ
يأيت بالوحدة الثانية كحدة اللهو كاجملوف كما فيها من قوة كىي ض ّد الوحدة األكلی ليخرج من حزنو كينتصر علی
نفسو كعلی أعدائو ،مث يعود كيأيت بالوحدة الثالثة كحدة اؼبرأة كما فيها من ضعف كيقابلها بوحدة بيضة خدر كما

 / 44فاعلية التأويل في تحليل الشعر الجاىلي(التحليل الوظائفي واالرتياد الداللي في معلقة امرئ القيس)

فيها من قوة كيستمر ىذا العمل إلی آخر اؼبعلقة  ،إذف تتشابك بعض ىذه الوحدات ببعضها األخری بعالقات
انفصاؿ كاتصاؿ ،تراسل كتضاد علی النحو اآليت :ترتاسل كحدة الطلل مع كحدة اؼبرأة ،مع كحدة الليل ككحدة
الذئب يف مستوی داليل كاحد ىو الضعف ،كتنتظم يف زمن كاحد ىو اغباضر اؼبقوؿ فيو القصيدة .كىذه الوحدات
تضادىا كحدات أخر ىي :كحدة اللهو كاجملوف ،ككحدة بيضة خدر ،ككحدة اػبيل ،ككحدة السيل كاؼبطر؛ كىذه
ّ

الوحدات سبثّل مستوی داللياً مضاداً كىو القوة كاالنتصار؛ كبالنظر إلی ىذا تربأ معلقة إمرئ القيس من هتمة
التفكك أك اعتساؼ الربط بني أقسامها.
كحدة األطالؿ (الضعف كالفقر) ↔ كحدة اللهو كاجملوف (القوة)
كحدة اؼبرأة (الضعف) ↔ بيضة خدر (القوة )
كحدة الليل (الضعف كاغبزف) ↔ كحدة الفرس (القوة )
كحدة الذئب (الفقر كالضعف) ↔ كحدة السيل (القوة )
كدبا أ ّف اعباىليني يعتقدكف بأ ّف اؼبرأة باعثة اغبياة كىي رمز من رموز التكاثر كاػبصب كالنماء ،كالفرس رمز

تدؿ
كل كحدة ّ
للخصب بإمكاننا أف ننظر إلی ىذه اؼبعلقة دبنظار آخر نقسم عليو ىذه اؼبعلقة إلی طبس كحدات ّ
تدؿ علی
علی حالة خاصة؛ جعلت يف ىذا التقسيم كحدة اؼبرأة (فاطمة) ككحدة بيضة خدر  ،كحدة كاحدة ّ
اػبصب كاغبياة :

 -1كحدة األطالؿ= الفناء
 -2كحدة اؼبرأة = اػبصب كاألمومة
 -3كحدة الليل= قسوة اغبياة كاؽبموـ
 -4كحدة الفرس= اغبياة كاالنبعاث
 -5كحدة الربؽ كاؼبطر كالسحاب= الفناء كاغبياة
يبني امرؤ القيس خالؿ ىذه الوحدة رحلة حبيبتو
أكؿ كحدة ،كحدة األطالؿ دبا فيها من الفقر كاؼبوتّ ،
تدؿ علی الفقر كالفناء ،بعد ىذه الوحدة تأيت كحدة اؼبرأة باعث اغبياة عند اعباىليني «األـ يف
كاآلثار الطامسة اليت ّ
ذىن اإلنساف العريب أصل للحياة فهي أصل لإلنساف ألنّو منبثق منها ،كمقرتف هبا اقرتانو باغبياة كالوجود» (مشسي،
2008ـ )27 :كالشاعر ال يتلبث مع حاضر الفقد كلوعتو حتی ينتقل إلی استحضار البدائل .فتع ّدد اغببيبات يف
رب يوـ...كيوـ عقرت للعذاری...يوـ
عدد من الصور « :كدأبك يف أـ اغبويرث ...كجارهتا أـ الرباب...أال ّ
دخلت خدر...بيضة خدر »...كداللة ىذا التكثّر من صورة اؼبرأة كالتكثّر من األبيات اؼبتعلقة هبا مقارنة باؼبقطع
القصري اؼبتعلق باألطالؿ تتجو إلی ؿباكلة الشاعر ابتناء كاقع تعويضي يشت ّقو من كجو اغبياة اآلخر ،اؼبشرؽ
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باػبصب؛ إذف كانت نظرة امرئ القيس إلی اؼبرأة نظرة اغبياة كالوجود ىادفاً القوؿ إنّو اليزاؿ آمالً كيبكن تبديل
تدؿ علی اغبياة ،مث يعود إليو خوؼ الفناء كاؼبوت من خالؿ كحدة
اعبدب باػبصب كاؽبجر بالوصل كىذه الوحدة ّ

ؽبم كالفناء ،مث تلي ىذه الوحدة كحدة الفرس دبا فيها من اغبياة ،ككانت اػبيل عند اعباىليني
الليل اليت ّ
تدؿ علی ا ّ
رمز اػبصب «رمز اغبصاف يف بعض اغبضارات القديبة إلی اعبنس كاػبصب» (الدغيشي1428 ،ق ؽ )36 :إ ّف
مفر...كجلمود
مكر
ّ
صور الفرس اليت تتتابع يف قولو« :منجرد...قيد أكابد ...ىيكلّ ...
صخر...كميت...جيّاش...متی ما ترؽ العني فيو...كأ ّف دماء اؽباديات بنحره »...كلها صور عن فكرة الفرس
اليت ترتبط دبعنی اغبياة كاػبصوبة ،يتخذىا امرؤ القيس معادالً رمزياً لذاتو فالفرس إذف رمز فين للتعبري عن بطولة
تدؿ علی اؼبوت عندما
الشاعر ،كيف النهاية جاء بوحدة السحاب كالربؽ كاؼبطر اليت تدؿ علی اؼبوت كاغبياة ؛ ّ
يقوؿ:
َكأف السباع ِ
فيو َغ ْرقَی َعشيّةً
ّ َ

ِِ
ص ِل
بِأَرجائو ال ُق ْ
نابيش ُعْن ُ
ص َوی أَ ُ

تدؿ علی اغبياة عندما يقوؿ:
ك ّ
كأَلْقی بِ ِ ِ
ص ْحراء الغَبِيط بَ َ
عاعوُ
َ
َ

ِ
العياب احملم ِل
زكؿ اليمايني ذي
نُ َ

تضاد الوحدة
بدأ امرؤ القيس معلقتو بوحدة الطلل اليت ّ
تدؿ علی الفقد كالفناء ،ككاصل فكرتو بوحدة ّ
األكلی كىي كحدة اؼبرأة ،مث يأيت بوحدة الليل دبا فيها من اؽبموـ كالفناء ،يستمر ىذا العمل إلی آخر معلقتو.حيث
ىبتمها دبنزؿ كبكاء كوين مثلما بدأىا دبنزؿ كبكاء إنساين كىذا التجانس كاالرتباط يبعد عن معلقة امرئ القيس هتمة
التفكك؛ إذ تع ّرب ىذه الوحدات عن احساس امرئ القيس بالزمن كنظرتو إلی الكوف كالوجود .إذف معلقتو تعكس
نظرة إنساف العصر اعباىلي إلی الصراع الوجودي يف الكوف بني بواعث اغبياة كدكاعي الفناء معرباً عنها عرب نقالت
طبس بني كحدات اؼبعلقة ( األطالؿ ،اؼبرأة ،الليل ،الفرس ،السيل كاؼبطر ) يستوظفها الشاعر للتعبري عن ذبربتو
الفردية.
 -1األطالؿ ( الفقر كاؼبوت ) ↔  -2اؼبرأة ( اغبياة )
 -3الليل ( اؽبم كالفناء ) ↔  -4الفرس ( اغبياة )
 -5الربؽ كالسحاب كاؼبطر ( الغرؽ كاؼبوت ) ↔  -5اؼبطر كالسحاب كالربؽ ( اغبياة )
ك بالتايل التأكيل كاالرتياد الداليل يكشفاف عن رؤية جديدة كجريئة للرتاث الشعري القدمی كيعتنياف بقراءة
ألهنما يفرتضاف
جديدة ال تعرتؼ دبا تظهره بنية النص ،كيق ّدماف تصوراً حقيقياً ؼبعنی العمل األديب كآفاقو الداللية ّ
يبني االرتياد الداليل
كجود بنية عميقة فيما كراء البنية الظاىرة كىي اليت تشكل اؼبغزی اغبقيقي للعمل األديب كأيضاً ّ
أ ّف األشعار اعباىلية ال تكشف عن نفسها بسهولة؛ إذ سحرىا كامن يف قدرهتا علی حجب ما تريد أف ربجبو ك-
إظهار ما تريد أف تظهره .علی أ ّف ما تظهره تلك النصوص ال يكوف يف األغلب ذبسيداً عبوىر الوجود كتشخيصاً
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حقيقياً ألبعاده اؼبختلفة .كإّمبا يبكن النظر إليو بإعتباره إشارات رامزة لذلك الوجود ،أك عالمات تساعد علی كبو ما

يف اكتناه كعي الشاعر كتشخيص ذبربتو .لذلك ليس من مهمة القارئ أف يقف عند ما تظهره تلك النصوص
كحسب ،كإّمبا عليو أف ينفذ إلی ما ربجبو تلك النصوص ،أل ّف مغزی النصوص مقيم فيما ربجبو ال فيما تظهره.
فقضية كحدة النص عموماً ليست يف النهاية ّإال قضية القراءة .كاغبديث عن تفكك الشعر اعباىلي كافتقاره إلی
الوحدة ،كثرياً ما تنجم أحكامو عن اػبلط بني الوعي بالفن كالوعي بالعلم ،أي بني طبيعة العمل الشعري بوصفو
عمالً فنياً مليئاً بالثغرات كالقفزات األصلية يف ىويتو  -دبا أنّو لغة ؽبذه النفس اؼبتقلبة بأىوائها كخواطرىا ،اليت
يفسرىا  -كبني طبيعة غري الشعر من الكالـ ،ذی منطق الذىين
تنبعث انبعاث األحالـ ،كاليت ربتاج إلی من ّ
اؼبنتظم.

النتيجة :
االرتياد الداليل يتجاكز التفسري الظاىري كالفهم األكيل لنص ما ،كاشفا الداللة كفبيطا اللثاـ عن الغامض
للتعرؼ
يف النص مساعدا علی فهم النص كفق آفاؽ جديدة؛ ىذا كالتأكيل بصفتو ظاىرة نقدية عمليتاف ضركريتاف ّ
خاصة اىتماماً كاسعاً كأقبلوا علی تأكيل
علی ماىية النص كربديد داللتو كاستنباط مراميو ،اىتم العلماء بالتأكيل ّ
النصوص األدبية خاصة الشعر اعباىلي لغزارة دالالتو كعمق موضوعاتو؛ إذ وبتاج كثري من الصور اعباىلية إلی
التأكيل حبثاً عن معناىا العميق ،فصور القصيدة اعباىلية من الطلل ،كاغببيبة ،كالظعن ،كاغبيواف كاؼبطر الزبلو من
دالالت موضوعية بسيطة كلكنّها مشحونة بدالالت خيالية كمثالية تتجلی باالرتياد الداليل .أما معلقة امرئ القيس
فهي قصيدة من القصائد اعباىلية بنيت علی شكل كحدات،كل كحدة جاءت ضداً لوحدة ما قبلها أي :ىناؾ
ارتباط بني أجزاء ىذه اؼبعلقة اليت ليست متفككة األجزاء خالفاً ؼبا اعتقده الدارسوف كالنقاد الذين يركف الشعر
اعباىلي متفكك األجزاء التالحم بينها كاليربطها رابط ،دبعنی أهنا تفتقر إلی الوحدة اؼبوضوعية .يف الواقع ىم يركف

ألهنم مل يدركوا أ ّف للشعر منطقو اػباص كىو اؼبنطق الفين الذي
أ ّف الشعر اعباىلي يكوف صوراً متفرقة كمشتتة ّ
يكتسب منو طبيعتو كتعريفو.
الهامش
 -1االرتياد الداليل :كشف الداللة ،كإماطة اللثاـ عن الغامض يف النص ،كتأكيلو يف ضوء ثنائية البنية
كالداللة أك فهم النص كفق آفاؽ جديدة من التوقع كالتعديل ،فهو مرحلة معقدة ألنّو يركز علی فاعلية الذات
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بإقامتها حواراً داخلياً مع أبنية النص ،كفراغاتو .كال يكفي ؼبثل ىذه اؼبهمة الفهم األكيل كالتفسري الظاىري جملموع

تلك األبنية .من أجل ىذا الب ّد من مرحلة يبتزج فيها الذات بكل حيثيات النص الداخلية كأبعاده اؼبمكنة الزباذ
موقف منو يبلوره كهبليو نصاً جديداً .ك ّأكؿ من أشار إلی ىذه العملية ىو فالديبري بركب يف دراستو للحكايات
اػبرافية يف كتابو مورفولوجيا القصة ك ّأكؿ من استعمل ىذا اؼبصطلح ىو عاطف أضبد الدرابسة يف كتابو قراءة النص
الشعري اعباىلي يف ضوء نظرية التأكيل (راجع الدرابسة2006 ،ـ 9-6 :كبوبعيو2009 ،ـ 164 :كالرباعي،
2011ـ.)213 :
المصادر والمراجع
 -1القرآن الكريم (1403ق ؽ)  ،ط ،3دمشق :دار الفجر اإلسالمي
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فصلنامة لسان مبیه(پژوهش ادب عربی)
(علمی – پژوهشی)
سال ششم ،دورة جدید ،شمارة هجدهم  ،زمستان 1939

تأثیر تأویل در بررسی و تحلیل شعر جاهلی
( بررسی وظایف و کشف داللت در معلقه امرئ القیس)
آفرین زارع
استادیار دانشگاه شیراز
رویا محمدی
دانشجوی کارشناسی ارشد دانشگاه شیراز

چکیده
تأيیل اوتقال از معىای ظاَری لفظ بٍ معىای باطىی آن است ،در ياقع ضريرتی است کٍ
امت َای مختلف بذان پرداختٍاوذ تا بذیه يسیلٍ بٍ استخراج معاوی جذیذ مته ي درک اَذاف ي
کطف ابعاد آن بپردازوذ.ایه پژيَص در پی تعییه مفًُم تأيیل ،ضرح بًجًد آمذن آن در ضرق ي
غرب ،تبییه ارتباط بیه تأيیل ي تفسیر ،بررسی اصًل فلسفی ،دیىی ،ادبی ي وقذی تأيیل ،ضرح
ضريرت ي اَمیت تأيیل ،اَتمام بٍ تأيیل تاریخی ي اسطًرٌای يبیان مطکالت ایه دي وًع
تأيیل در ضعر جاَلی میباضذ؛ سپس بر اساس مىُج يالدیمر پريپ ي با تکیٍ بر ريش تحلیلی-
تطبیقی بٍ بررسی يظائف ي کطف داللت در معلقٍ امرئ القیس میپردازد يبر ایه اساس اتُام
پراکىذگی ي تجسیٍ ي عذم ارتباط ي اوسجام در معلقٍ امرئ القیس را از بیه می برد ي خالف آن
را اثبات میکىذَ .مچىان کٍ معلقٍ را از اتُام ساختگی بًدن مبرا میسازد.
کلمات کلیدی:تأيیل ،کطف داللت ،ضعر جاَلی ،معلقٍ امرئالقیس.
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