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 مقدمة

ب 

خلطــاب الشــعري؟ وأيــن ينتهــي؟ وعلــى أي القواعــد يقــوم؟ ا يفمــن أيــن يبــدأ مــا هــو التأويــل؟ و    

  .  اتصل به؟هو حبث يف املعىن؟ أم هو حبث فيما أ

إن التأويـــل بصـــورة جمملـــة حبـــث يف إدراك قصـــد املـــتكلم، وهـــو بـــذلك الفهـــم الـــذي ينطبـــع يف   

وملــا كــان املــؤول متعــددا، . يــل عنــد املــؤول مــن بعــد فعــل احملاكــاة عنــد املــتكلمالــذهن علــى وجــه التخي

كمــا كــان زمــن الــتلفظ ؛ فـإن فهــم القصــد ال يــتم بــنفس الصـورة  والظــروف متغــرية وكانـت املــدارك خمتلفــةً 

  .، فضال عن كونه مكتوبا وانقطع عن قائله، مما يبيح التعدد واالختالف يف فهمهعند مجلة املؤولني

طبقات النص، بدًءا من حاضره ومنتهيا عنـد ؟ أم حبث يف حتليل عميقأم  ؟شرح وتفسري هو أ

بعــد يف املـذهب وصــرف أم هـو  ؟مبـا يتعــني عنـد املــؤول امللفـوظ إىل معنــاه املـراد حقيقــة، غائبـه، بصــرف

د لملفـوظ عمـا أريـد بـه زمـن الـتلفظ الحتمالـه ذلــك، حبكـم احتـواء النطـق معنـاه ومعـىن ناطقـه، واســتنال

  . ؟التأويل على الدليل الصارف

ل إىل ، مث حتـــوَّ -عنـــد الغـــربيني والعـــرب -كـــان مـــدار التأويـــل أول األمـــر علـــى اخلطـــاب الـــديين  

إن كان هذا هو احلال قدميا، فهل ف. ، ليسري عليهما ما سرى على األولالشعر والنثر من كالم البشر

يصــرفون اهلمــم إىل النظــام الــذي يتأســس ن و احملــدثيثبــت علــى مــا كــان عليــه؟ و هــل خيتلــف حــديثا؟ أم 

أســلوبية  ظــاهرةٍ  يف كيفيــة أداء املعــىن كمــا هــو حــال البنيويــة، أو تتبــعَ  اعليــه الــنص، ليكــون التأويــل حبثــ

للرســالة بعــّد الــنص  اتســري علــى جممــل الــنص، وختــتص بــه دون غــريه كمــا هــو يف األســلوبية، أو تعيينــ

باحتمــاالت القصـد كمــا هـو يف ســيمياء  للداللــة وإحاطـةً  اخطابـا كشــأن سـيميائية التواصــل، أو توسـيع

  . على ترجيح يتوافق مع ثقافة املبدع وثقافة جمتمعه على أساس سيمياء الثقافة االداللة، أو وقوف

، وكـل منهـا التكـرارو القراءةو آليات التحليلجيري البحث على تفعيل وبناًء على السالف،   

ذا كــان التحليــل والقــراءة فــإ فــال خيلــو بعضــها مــن وجــود بعــض،، مســتقل بذاتــه، مــن غــري انفصــال تــام

يُعـدُّ خاصـيًة شـعريًة يف العـرف السـائد،  يتخللهمـا؛ فهـو آليتني تعـّدد �مـا العمـل النقـدي، فـإن التكـرار

بفعــل القصــد فيــه، يصــنع املــوازاة والتماثــل شــكال، كمــا يصــنع مــن حيــث   -آليــةً -دون غــريه واعتمــاده

تتضافر مع غريها لتحقق املراد من القصد، لـوال ذلـك مـا تـرددت ومـا فرضـت وجودهـا الرتّدد داللًة ما، 

  .يف االنفعال الشعري

واألوىل تــرتبط . المســتوياتو الحــدودإن تعيــني االبتــداء واالنتهــاء يف التأويــل جيــر إىل مســألة   

عىن األويل إىل املعاين الـيت باألفقية إمجاال وتفصيال وحريًة، لرتتبط الثانية بالعمودية والعمق؛ فتنزل من امل
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وجيــري تعيــني املعــاين فيهــا علــى أســاس أغلــب الظــن . تتشــكل مــع طبقــات الــنص، وتتعــّني مــع كــل حــدٍّ 

؛ فـــاألمر خاضـــع للقـــدرات وامللكـــات الفرديـــة، واســـتفزازات الـــنصاملعـــادل لليقـــني يف زمـــن التفاعـــل مـــع 

، بل يكون السعي إىل انفتاح الداللة ....][االت الفهم واإلدراك�ق غالإمن غري  امللفوظات الشعرية

، تثبتهـــا وتـــدعمها وتعيـــد إنتاجهـــا، أو ، فكـــل قـــراءة تأويـــل، تبـــدأ مـــن حيـــث انتهـــت ســـابقتها]....[

            .تنسفها وتعنيِّ غريها

قد و  ،)آلياته وحدوده ومستوياته في شعر فدوى طوقان: التأويل: (ن البحث بـيـَُعنوَ ولذلك   

  :فصول كما يلي ُبِينَ على مخسة

ناقش مفهوم التأويـل يف الـوحي، ويف ي، )التصور والمفهوم: التأويل: (بـ املوسوم الفصل األول

ارتباطـــه بالبيـــان والفهـــم، جامًعـــا بـــني الـــنص نـــاقش يكمـــا ،  تنظـــريا وإجـــراًء عمليـــا عـــرف علمـــاء اإلســـالم

تأويــل وآلياتــه، مــع اخلــروج إىل عنــد احملــدثني بوســائط الليهــتمَّ البحــث  ،الــديين واخلطــاب الشــعري قــدميا

  .مفهومه

 كاليغرافـاتعلـى النصـوص املصـاحبة مـن   يسـر وي) التأويـل المجمـل( :تعلق بـيو  الفصل الثاين  

  .موضوع البحثاخلطاب الشعري ، لُيستنبط بناُء )تعقيبات(إهداءات وتقدميات وتذييالت و  عناوينو 

– بالتحليـل آليـًة، ليعـّني بنيـات اخلطـاب متوّسـال) التأويل المفّصـل: (بــ يهتمُّ و  الفصل الثالث

، تندرج مجيعا حتت النموذج الفكري -بوصفها بنيات كربى-، وعالقاته الزمنية -بوصفها بنايات عليا

   .شمل الشق األول من اخلطاب الشعرييفرتض البحث أن يالذي 

ليكمـل سـابقه، وميـأل ال بآليـة القـراءة، متوّسـ) التأويـل المفّصـل( :أيضـا بــ يهـتمُّ و  الفصل الرابـع  

   . يز هذا اخلطابمتفجوات الالحتديد، وخباصة ظاهرة التكرار املوضوعايت اليت 

، السـاري علـى بنيـة االغـرتاب )التأويـل الحـر( :تعلّـق بــياملتوسـل بـالتكرار آليـًة  الفصل اخلامس

العمـل فيـه علــى  وجـرى. الشـعري املندرجـة حتـت النمـوذج الفكـري الثـاين يف اخلطـابو بأزمنتهـا الثالثـة، 

  .أساس تعيني املعاين من غري شاهد وال قرينة إال حممول اخلطاب نفسه

َ فيهــا احلــدُّ واآلليــة ومســتويات التأويــل وموضــوعه، لتكــون    وقــد تــذّيل كــل فصــل خبالصــة تـََعــنيَّ

  .البحث النهائية مصروفًة إىل اإلجابة على إشكالية املقدمة ونتائج البحث خاتمة

يف التأويل ال ختفى قدميا وحـديثا، فقـد كـان لـه وجـود سـابق يف منـاظرات  اتالدراسواحلق أن 

القدامى بيانا وحتقيقا وتأليفـا، وأجنـز كثـري مـن احملـدثني مصـنفات فيـه علـى حنـو التأصـيل واإلجـراء، وإمنـا 
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خصوصــية هــذا البحــث مرتبطــة خبطــاب فــدوى طوقــان الشــعري مــن جهــة، واجلمــع بــني قــدمي املنــاهج 

جهــة ثانيــة، وهــو بــذلك قــد اجتمــع فيــه مــا أردت الوصــول إليــه، الســند العلمــي والتطبيــق وحــديثها مــن 

اإلجرائـــي وصـــورة املـــنهج النقـــدي، وخباصـــة حـــني يكـــون التأويـــل هـــو العامـــل املشـــرتك بـــني كـــل املنـــاهج 

  .  واملقاربات النقدية

 -عمقـــا–جيمـــع بـــني البنيويـــة والســـيميائية، جاريـــا علـــى التأويـــل الـــداليل  منهجـــايـــنهج البحـــث   

املعرفة ق سعيا وراء تكامل منهجي ال يهمل املعىن وال كيفية أدائه، مبا حيقّ  -صعودا -والتأويل الواصف

أفقـا وتوقعـا  الطريقـةويضـمن  ،باختيار أنسب االحتماالت اليت تفرضها لغـة اخلطـاب معجمـا وتراكيـب

–الفصـــول اخلمســـة باالنفعـــال الشـــعري موضـــوع  ابطـــار التفاعـــل مـــع الـــنص ليكـــون  واتســـاقا، وتأكيـــدا

، نســـانعلـــى أســـاس صـــراع اإلنســـان مـــع الـــدهر وصـــراع اإلنســـان مـــع اإل -آليـــات ومســـتوياتحـــدودا و 

  .  ورسالة تتأسس على الفقدان والتعويض

فأمــــا . ومراجعهــــايُرجـــى أن تتحقــــق هـــذه التوقعــــات باالتكـــاء علــــى مكتبـــة البحــــث مبصـــادرها   

يف  والزخمشـــريمفـــاتيح الغيـــب، يف  والفخـــر الـــرازي ،مـــع ابـــن كثـــري والقـــرطيب التفاســـيروأوهلـــا  المصـــادر

هــا متيــل إىل ، وكلّ واجلاللــني الســيوطي واحمللــين األندلســي يف تفســري البحــر احملــيط، وأيب حيــا، الكشــاف

لفـوظ، تأسيسـا علـى مـا يف الـنص الـديين، التفسري والشـرح مث التطـرق إىل الوجـوه البعيـدة الـيت حيملهـا امل

  .أن حييط بكل ما سبق بفعل تأخره زمنا أضواء البيانيف لشنقيطي لواجتمع 

تعبـــري الرؤيـــا، يف  ابـــن قتيبـــةو  اجلرجـــاين يف أســـرار البالغـــة،مـــع كتـــب المعـــارف العامـــة وثانيهـــا 

مــاء األصــول مــن الغــزايل إىل وعلاتفــاق املبــاين واخــتالف املعــاين، يف  واملصــري تأويــل خمتلــف احلــديث،و 

الشــــوكاين، واحملــــدثني املشــــهورين صــــاحيب الصــــحيحني وأصــــحاب الســــنن، والفقهــــاء مالــــك والشــــافعي 

وأمحد، وابن رشد من الفالسفة، وتوشح البحث بدواوين فحـول الشـعراء يف اجلاهليـة وصـدر اإلسـالم، 

ني ابن جين واجلاحظ وغريمها، وغاية والفريوزأبادي، وفيه استئناس باللغويالفراهيدي  وأصحاب املعاجم

اجلمـع بـني اجلميـع أن يسـتويف البحـث أغلـب توجهــات الفكـر العـريب اإلسـالمي ليكـون التأويـل بّينــا يف 

ويف كـل توجـه، فقـد اجتمـع لبعضـهم بـل ألغلـبهم أن يكونـوا يف  موضع القبول والرفض عند كل طائفـة

  .طوائف ويف توجهات فكرية خمتلفة

المربتـــو  التأويـــل بـــني الســـيميائيات والتفكيكيـــةمنهـــا مـــا تعلـــق بالتأويـــل عينـــا كف المراجـــعوأمـــا   

مـــد حمل تـــأويالت وتفكيكـــاتو  لعلـــي حـــرب،التأويـــل واحلقيقـــة كو بـــول ريكـــور، لنظريـــة التأويـــل و  ايكـــو،
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مل تستثن كلها لنصر حامد أبو زيد، و  شكاليات القراءة وآليات التأويلإو  فلسفة التأويلو شوقي الزين، 

ومنهــا مــا تعلــق بــالقراءة النقديــة واخلطــاب . والفلســفي ل مــن أشــكال اخلطــاب مبــا فيهــا الــديينأي شــك

. بيـــب مونســـيحلفلســـفة القــراءة وإشـــكاليات املعــىن ، و داينيــميـــد حلمحل القراءة وتوليـــد الداللــةاألديب كــ

 نــاء الشــعريالصــورة والبو  شــفيع الســيد،ل قــراءة الشــعر وبنــاء الداللــةومنهـا مــا تعلــق باخلطــاب الشــعري ك

اخلطيئــــة و  عبــــد اإللــــه الصــــائغ،ل ي والصــــورة الفنيــــةو اخلطــــاب الشــــعري احلــــداثو مــــد حســــن عبــــد اهللا، حمل

حتليـل اخلطـاب و بشرى البستاين، ل قراءات يف النص الشعري احلديثو عبداهللا حممد الغدامي، ل والتكفري

حملمــد بنــيس،  تــه وإبــداال�ا، بنياالشــعر العــريب احلــديثو ، والتشــابه واالخــتالف حملمــد مفتــاح ،الشــعري

  .عدنان حسني قاسمل والتصوير الشعري

، واشـتغل علـى ديـوان أخذ البحث مادته النظريـةو�ذه الطريقة من هذه املؤلفات ومن مثيال�ا   

  :التالية األهداففدوى طوقان بغية حتقيق 

صـــيد املعـــريف املوجـــود ، وتـــدعيم الر تعـــدي اجلوانـــب املعرفيـــة والنظريـــة إىل التطبيـــق والبحـــث والقيـــاس -

  .باإلجراءات التطبيقية

  .التأسيس للقراءة النقدية اجلامعة بني املعرفتني القدمية واحلديثة -

ألن االســـتيعاب اإلمجــال والظـــن مث التفصـــيل واليقــني، ويف ذلـــك رصـــد اآلفــاق والبحـــث يف تثبيتهـــا،  -

  . قد املعاصرتوقع واستباق، مث شرح وتفسري، وهذا هو التأويل املتساوق مع الن

  .ومنطوق اخلطاب ومفهومه يف النشاط التأويلي) املسكن الشعري(الربط بني الشكل الكتايب  -

عرض وتطبيق آليات خمتلفة للتأويل، وربطها مبحمول اخلطاب الشعري يف مستويات خمتلفة وضـمن  -

  .حدود متجاورة متماسكة

مــا، جامعــا بــني احملمــول الــداليل وكيفيــة أن يكــون البحــث منوذجــا للتأويــل يف اخلطــاب الشــعري عمو  -

  .لداليل والواصفادائه، أي التأويل آ

، افتعود لتوفر كـل أشـكال القصـيدة العربيـة احلديثـة واملعاصـرة فيهـ أسباب اختيار المدونةوأما   

دت حسا محيميا، حتمله تطلعـات االنفعـال الشـعري وألن القراءة املتعددة لنفس الديوان على فرتات ولّ 

الكونية واإلنسانية مرورا بالذاتية واجلماعية القومية، وحيمله أيضا اجتماع املد الوجداين الـذايت واملـد إىل 

 ، مبـا يتطلـب حبثـا يف الرمـوز واألقنعـة والكشـف عنهـاالوطين؛ ولذلك جاء يف جمملـه رسـالة واحـدة جمـزأة

  .فعال حماكاتياوهو ما زّكى الرؤية التأويلية فعال قرائيا، يناسب الرؤية اإلنتاجية 



 مقدمة

و 

بل هو وسيلة التدوين والتأليف،  حركة، تتوقف عندها إن إجناز هذا البحث ليس غايًة يف ذاته

وإعمالـــه يف اخلطـــاب الشـــعري، ملـــا فيـــه مـــن أنـــس تراثـــي أخـــاذ، ومـــدٍّ منهجـــي  تأويـــللللفـــتح جمـــاالت 

وهيـأ يل مـا وَّمـه وعّدلـه وقد آنسين يف إجنازه أستاذي املشرف األستاذ الدكتور حممد خان مبا ق. معاصر

النفع واالنتفـاع، ذلك، واندفعت أجوب جنبات الديوان، حيدوين أمل بفاستأنست أعانين على إمتامه، 

 فـريط وال شـعور بـنقص، فـالفما وجدت يف نفسي ضيقا، وال أصابين مضض، ومـا أضـناين سـهر وال ت

ال أفيــه  رفــان ملــا بذلــه معــي مــن جهــدوالع أرفــع إليــه عبــارات الــودّ جزيــل الشــكر، و  يســعين إال أن أشــكره

  .، وأحتسب جهده وجهدي عند اهللاحقه وإن حرصت

       

        




