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 ويك ــون هل ــذه اخل ــرة واملعرف ــة دور مؤث ــر يف توجي ــه قراءت ــه، باخل ــرة العلمي ــة واملعرف ــة الت ــي اكتس ــبها يف مراح ــل حيات ــه املختلف ــة-كغ ــره-  يتأث ــر الناق ــد:ملخ ــص البح ــث
 وتش ــكل ه ــذه املعرف ــة أساســ ًا مل ــا أطل ــق علي ــه ع ــامل النف ــس ج ــان بياجي ــه «املعرف ــة التكويني ــة» وط ــوره بع ــد ذل ــك الناق ــد املع ــارص م ــراد م ــروك يف مفهوم ــه،للن ــص األديب
 هت ــدف الدراس ــة إىل حتلي ــل األبع ــاد املعرفي ــة الت ــي كان ــت وراء تفاع ــل ع ــدد م ــن النق ــاد املعارصي ــن م ــع عن ــر، ويف ض ــوء هذي ــن املصطلح ــن.»ح ــول «الرؤي ــة التكويني ــة
 ك ــي تثب ــت أن املعرف ــة التكويني ــة واخل ــرة العلمي ــة للناق ــد الت ــي اكتس ــبها يف مراح ــل حيات ــه املختلف ــة-بوصف ــه أنموذجــ ًا للن ــص الش ــعري القدي ــم- النوس ــتاجليا يف املعلق ــات
.تؤث ــر يف طريق ــة تلقي ــه وتفس ــره للن ــص الش ــعري وتدفع ــه إىل ترش ــيح ق ــراءة واس ــتبعاد أخ ــرى
. جان بياجيه، التأويل، الرؤية التكوينية، املعرفة التكوينية، النوستاجليا:كلامت مفتاحية
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Abstract: Literary critic, like others, is influenced by the knowledge and literary experience that he/she has acquired during the different stages
of their life. Their experience and knowledge play an infiluential role in directing their reading of the literary text. This genetic knowledge
builds the base to what psychiatrist Jean Piaget calls “the Genetic epistemology”. Genetic epistemology was developed by contemporary
literary critic Murad Abdul Rahman Mabruk in what he calls “the genetic vision” that he applies to the poetic text. Based on these two terms,
this study analyses the epistemological dimenstions behind the interpretation of the nostalgic section in al-Mualaqat poems, as a model of the
old poetic text, by a number of contemporary literary critics. This study tries to prove that the genetic knowledge and the experience of the
literary critic during the different stages of his/her life have an impact on his/her perception and interpretation of the poetic text.
Keywords: nostalgia, genetic epistemology, genetic vision, interpretation, Jean Piaget
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الدراسات السابقة:

مقدمة:

تتشـــابه مرحلـــة إنتـــاج النـــص النقـــدي مـــع

تعــددت الدراســات التــي تتنــاول املعرفــة

يولـــدان بعـــد مرحلـــة ســـابقة وخفيـــة تتكـــون

تلــك التــي حتلــل النوســتاجليا يف الشــعر العــريب القديــم،

نظريهتـــا يف النـــص اإلبداعـــي يف أن كال النصـــن
فيهـــا معرفـــة كل مـــن الناقـــد واألديـــب قبـــل أن
يولـــد النـــص ويظهـــر إىل الوجـــود ،وهـــي مرحلـــة

ســـيكولوجية تكـــون يف الغالـــب غـــر واعيـــة تتحـــد
فيهـــا العوامـــل النفســـية واالجتامعيـــة واملعرفيـــة يف

تكويـــن رؤيـــة متيـــز الناقـــد أو األديـــب عـــن غـــره
مـــن النقـــاد أو األدبـــاء ،واملعرفـــة التـــي تتكـــون
خـــال هـــذه املرحلـــة هـــي التـــي توجـــه الناقـــد يف

تفاعلـــه مـــع النـــص األديب ويف اختيـــاره لتفســـر
دون آخـــر ،فالتفســـر الـــذي خيتـــاره الناقـــد للنـــص

هـــو يف أحـــد أبعـــاده تفســـر ذايت وليـــس -دائـــ ًا-

تفس ــر ًا حقيقيــ ًا وهنائيــ ًا للن ــص ،ك ــا أن ــه ال يمك ــن
جتاه ــل العوام ــل الس ــيكولوجية الت ــي دفع ــت الناق ــد

الختيـــار تفســـر دون آخـــر.

وهتـــدف الدراســـة إىل إثبـــات أن الناقـــد ينتـــج

رؤيتـــه النقديـــة انطالقـــ ًا مـــن معرفـــة تكوينيـــة تـــم

تشـــكيلها مـــن خـــال تفاعـــل الناقـــد مـــع املناهـــج
النقدي ــة الت ــي تأث ــر هب ــا يف مراح ــل تعليم ــه املختلف ــة،

التكوينيــة  the genetical epistemologyكــا تعددت
ولكــن الدراســة املقرتحــة -التــي تنتمــي إىل حقــل «نقــد

النقــد» -ختتلــف عــن تلــك الدراســات يف أهنــا تتنــاول

األبعــاد املعرفيــة يف توجيــه طريقــة تفاعــل النقــاد مــع

النــص الشــعري .وقــد حــاول الباحــث يف دراســة
ســابقة (غــر منشــورة) أن يثبــت -مســتخدم ًا مفهــوم
«الرؤيــة التكوينية»-تأثــر العوامــل النفســية واالجتامعيــة

والعلميــة التــي شــكلت رؤيــة الناقــد عــى صياغتــه

للنــص النقــدي ولكنهــا مل تســلط الضــوء عــى البعــد
اإلبيســتمولوجي يف تكويــن الــذات الناقــدة .لــذا ،جــاءت

الدراســة احلاليــة لتضيــف مفهومـ ًا جديــد ًا لســابقتها وهــو
مفهـ�و م

 »ogyعنــد جــان بياجيــه ،ولتثبــت أن املعرفــة التكوينيــة

التــي تتشــكل خــال املراحــل العمريــة املختلفــة

للناقــد تؤثــر يف عمليــة اختياراتــه للمعنــى ،وتفســره
للنــص الشــعري ،وترشــيحه واختيــاره لقــراءة معينــة،
واســتبعاده للقــراءات األخــرى.
النظرية والتطبيق:

وتطف ــو ه ــذه املعرف ــة التكويني ــة للناق ــد ع ــى الس ــطح

عن ــد تفاعل ــه م ــع الن ــص األديب ،وتؤث ــر يف ترش ــيحه

لتفســـر دون آخـــر كـــا تؤثـــر يف تكوينـــه العقـــي
واملعـــريف منـــذ الطفولـــة وهـــو مـــا أشـــار إليـــه عـــامل

النف ــس ج ــان بياجي ــه (ش ــهيد2017 ،م ،ص.)125:

«املعرفــة التكوينيــة �the genetical epistemol

•

النظريــة :بــن املعرفــة التكوينيــة والرؤيــة

ا لتكو ينيــة :

أجــرى عــامل النفــس اإلبيســتمولوجي الســويرسي

جــان بياجيــه  Jean Piagetجمموعــة مــن األبحــاث
60

مصطفى حممد تقي اهلل بن مايابا :املعرفة التكوينية وأثرها يف تفسري النص الشعري القدمي :النوستاجليا اجلاهلية أمنوذجًا

85-59

الطبيعيــة التــي أثــرت بشــكل عميــق عــى فهمنــا

إىل إثبــات كيــف أن طريقــة اكتســاب املعرفــة تؤثــر

تطــور املعرفــة يف الكائنــات البرشيــة ،وأثــرت خلفيتــه

اكتسـ�اهبا ،ويركـ�ز بياجيـ�ه اهتاممـ�ه عـلى الـ�ذات

عــى صحتهــا كــا هيــدف إىل ربــط املعرفــة بطريقــة

لنمــو اإلنســان ،وقــد ركــز بياجيــه اهتاممــه عــى كيفيــة

 selfأكثــر مــن النــص أو العوامــل األخــرى التــي

يف علمــي األحيــاء والفلســفة عــى تشــكيل رؤيتــه

تقــدر أمهيتهــا بقــدر ارتباطهــا وتأثريهــا يف الــذات،

حــول املعرفــة  .knowledgeونتــج عــن اهتــام جــان

وكــا تــرى هيــا شــهيد فـ«ينطلــق (بياجيــه) يف

بياجيــه بالعالقــة بــن علــم املعرفــة وعلــم النفــس

إبيســتمولوجيته مــن الــذات العارفــة ،واملعرفــة لديــه

أن نشــأ حقــل جديــد يرتبــط بعلــم نفــس النمــو

عمليــة تتشــكل بنــا ًء عــى التأثــر املتبــادل والقائــم

 Developmental psychologyويســمى «املعرفــة

بــن الــذات واملوضــوع عــى أســاس أن الكائــن

التكوينيــة»  the genetical epistemologyحيــث

البــري كائــن متفاعــل مــع بيئتــه ،مســتوعب للعــامل

هيتــم بدراســة املعرفــة مــن منظــور ســيكولوجي يتعلق

اخلارجــي الــذي يشــكل يف الوقــت نفســه جمــاالً

بنمــو اإلنســان (.)Winkelman, 1996, p:224-225

لفاعليــة الكائــن البــري ،إذ ينتــزع اإلنســان جتربتــه

وقــد اعتمــد بياجيــه يف بنائيتــه املعرفيــة –كــا تالحــظ

مــن حمتواهــا يف العــامل فيغــدو كائنـ ًا متفاعـ ً
ا اجتامعيـ ًا
بــدالً مــن ذلــك املشــاهد املنفعــل» (شــهيد2017 ،م،

هيــا شــهيد« -منهجـ ًا مزدوجـ ًا يرتبــط يف جانــب منه
بالتحليــل التارخيــي النقــدي أو التكويني للــذات ،ويف

ص ،)125:وتشــكل هــذه املنهجيــة يف حتليــل الــذات

جانبــه اآلخــر بالتحليــل املنطقــي الصــوري للمعرفــة

جوهــر احلقــل الــذي أسســه عــامل النفــس جــان

ولكنهــا ال تــؤول إىل أي منهــا» (شــهيد2017 ،م،

بياجيــه و أطلــق عليــه مصطلــح «املعرفــة التكوينيــة»

ص .)125:ويعتقــد بياجيــه أن فهمنــا للمعرفــة

 .the genetic epistemologyفنظريــة بياجيــه حــول

 knowledgeجيــب أن يرتكــز عــى األشــخاص
الفعليــن (اإلنســان منــذ مرحلــة الطفولــة) بــدالً مــن

«املعرفــة التكوينيــة» هــي يف جوهرهــا نظريــة نفســية

عــى حدســنا كأشــخاص راشــدين كــا هــو املنهــج

حتــى البلــوغ وهتتــم بســر املعرفــة عامــة واملعرفــة

هتتــم باملراحــل التــي يمــر هبــا الطفــل منــذ الــوالدة

النظــر إىل املعرفــة باعتبارهــا فلســفة جمــردة تعتمــد

العلميــة عــى وجــه اخلصــوص عــى أســاس تارخيهــا

التقليــدي لدراســة املعرفــة ،فاملعرفــة -يف رؤيــة

وتكوهنــا االجتامعــي والنفــي.

بياجيــه -تتعلــق بالبيولوجيــا  biologyكــا تتعلــق

بعلــم النفــس Winkelman, 1996,( psychology

ولعــل الناقــد مــراد مــروك قــد تأثــر برؤيــة

وهتــدف نظريــة بياجيــه حــول املعرفــة التكوينيــة

مفهومــه حــول «الرؤيــة التكوينيــة» the genetical

بياجيــه حــول «املعرفــة التكوينيــة» وطورهــا يف

.)p:224-225
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 visionضمــن إطــار أوســع وأشــمل أطلــق عليــه

«نظريـ�ة االتصـ�ال األديب» theory of the literary

عــن املعرفــة التكوينيــة ثــم جــاء مــراد مــروك بمفهوم
الرؤيــة التكوينيــة يف ســياق حتليــل النــص الشــعري

 communicationيركــز فيــه عــى ثالثيــة املرســل
واملســتقبل والرســالة بــدالً مــن أحاديــة الــذات عنــد

احلاليــة تنقــل هذيــن املفهومــن إىل حتليــل النــص

ختتلــف عــن املعرفــة التكوينيــة عنــد بياجيــه يف أن

النفســية واالجتامعيــة والفكريــة التــي شــكلت

جــان بياجيــه .فالرؤيــة التكوينيــة عنــد مــراد مــروك
األخــرة ترتبــط بعلــم النفــس ومادهتــا هــي اإلنســان

بينــا صــاغ مــراد مــروك مفهومــه لدراســة النــص
الشــعري كــا فعــل يف حتليلــه لشــعر حممــد عفيفــي

مطــر وجعــل هــدف رؤيتــه هــو املؤلــف املبــدع أو

الشــاعر (مــروك2015 ،م ،ص.)145:

لريكــز عــى املؤلــف املبــدع أو الشــاعر فــإن الدراســة
النقــدي باعتبــار أن الناقــد إنســان يتأثــر بالعوامــل
شــخصيته النقديــة يف مراحــل عمــره املختلفــة ،وهــذه
املعرفــة هــي التــي تشــكل رؤيــة الناقــد وتفاعلــه مــع

النــص األديب وطريقــة تفســره لذلــك النــص .فالرؤية
التكوينيــة للناقــد تتكــون نتيجــة ملؤثــر خارجــي يؤثــر
بصــورة تدرجييــة ومعقـــدة ويتغلــب عــى كل الــرؤى

فــكل التجــارب التــي يكتســبها الشــاعر ســواء

واملؤثــرات الســابقة ،فتتشــكل املعرفــة التكوينيــة

التكوينيــة» ( the genetical visionمربوك2015 ،م،

الــذات الناقــدة ،ومــع مــرور الزمــن شــكلت هــذه

كانــت جتــارب نصيــة أو غــر نصيــة تشــكل «الرؤيــة
ص ،)147-144:وكــا الحــظ مــراد مــروك فـ«يعد
املبــدع أو املؤلــف أو املنتــج للنــص مركــز العمليــة

اإلبداعيــة مــن حيــث كونــه يشــكل املكونــات اجلنينية

للنــص حتــى يشــب عــن الطــوق ويصــل إىل املتلقــي؛

أي أن املبــدع هــو املســؤول الرئيــس عــن عمليــة ختلــق
النــص وتكوينــه ،ولذلــك يعــد جتاهلــه وجتــاوزه إىل

النــص أو املتلقــي بمعــزل عــن الســياق قصــور ًا
يف الرؤيــة النقديــة للنــص» (مــروك2015 ،م،
ص .)144:فالرؤيــة التكوينيــة تؤثــر يف صاحبهــا،

وتدفعــه إىل ترشــيح معنــى أو صــورة شــعرية دون

غريهــا.

وإذا كان بياجيــه جعــل مــن اإلنســان هدفـ ًا ملفهومه

نتيجــة ملجموعــة مــن املكونــات التــي كونت شــخصية
املكونــات الوعــي الكتــايب هلــذه الــذات ومــن هــذه

املكونــات مــا هــو نفــي ،ومنهــا مــا هــو اجتامعــي،
أو دينــي ،أو حـــضاري أو فلســفي .وهــذه املكونــات

تدفــع الناقــد -يف الغالــب -إىل تقديــم رؤيــة أو قــراءة

معينــة ،وتأخــر رؤيــة أو قــراءة أخــرى.
•

التطبيــق :املقدمــة النوســتاجلية وتفســرها يف

ضــوء املعرفــة التكوينيــة:

لقدــ ص��اغ الطبي��ب الس��ويرسي جوهان��س هوف��ر

 Johannes Hoferمصطلــح النوســتاجليا  nostalgiaيف

هنايــة ســبعينيات القــرن العرشيــن ليــدل عــى احلنــن
الشــديد إىل الزمــن املــايض ،وارتبــط املصطلــح يف
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بدايتــه بحالــة نفســية مرضيـــــــة psychological

الســابقة ،وتصنــف أكثــر الدراســات القديمــة ضمــن

إىل املـ�ايض مـ�ا يؤثـ�ر عـلى اندماجـ�ه يف الواقـ�ع �(Wil

يتجــاوز الرؤيــة اللغويــة ويفــر النــص تفســرات

ليــدل بشــكل عــام عــى فكــرة احلنــن إىل املــايض.

والســيكولوجية.

هــذه الرؤيــة .ويف املقابــل )2( ،يــرز اجتــاه آخــر

 conditionيعــاين فيهــا اإلنســان مــن احلنــن املفــرط

شــتى أبرزهــا التفســرات السياســية وامليثولوجيــة

) son, 2005, p:21ثــم تطــور املصطلــح بعــد ذلــك

ولعــل أشــهر النصــوص الشــعرية العربيــة املتعلقــة

االجتــاه األول :تفســر عنــر النوســتاجليا يف ضــوء

بموضــوع النوســتاجليا هــي تلــك املقدمــة الطلليــة

املعرفة السياســية:

التــي يبكــي فيهــا الشــاعر العــريب ماضيــه مــع

تفاعــل عــدد مــن النقــاد مــع االفتتاحيــة

حمبوبتــه يف مطلــع القصيــدة اجلاهليــة بطريقــة دراميــة

النوســتاجلية للمعلقــات باعتبارهــا نصــ ًا تارخييــ ًا

مســتخدم ًا الكثــر مــن الرمــوز والصــور واألخيلــة

يــروي فيــه الشــاعر أحداثــ ًا سياســية أثــرت يف

التــي ذهــب النقــاد املحدثــون مذاهــب شــتى يف

حياتــه وحيــاة قبيلتــه ،فهــي-يف رأي أولئــك النقــاد-

تفســرهم هلــا ،وربطهــا بعضهــم بالعالقــــــــة بــن

الثقافــــــة والطبيعـــــة ).(Stetkevych, 1993, p:18

تتحــدث عــن معــارك وحتالفــات وانتصــارات ومــآس

للجــزء النوســتاجلي يف مقدمــة املعلقــات -باعتبارهــا

شـــاعر القبيلــة بطريقــة غــر مبــارشة ،وبألفــاظ حتمــل

عاشــتها القبيلــة العربيــة قبــل اإلســام ،ووصفهــا

وعــى الرغــم مــن تعــدد تفســرات النقــاد

نموذجــ ًا للنــص الشــعري القديــم -إال أن الباحــث

دالالت يصفهــا بعــض النقــاد بأهنــا دالالت رمزيــة

ذات أبعــاد سياســية تتعلــق بتاريــخ القبيلــة ورصاعهــا

يف آراء النقــاد حــول تلــك املقدمــة واملعرفــة التكوينيــة

مــع خصومهــا.

ألولئــك النقــاد يلحــظ أهنــم مــع اختالفهــم يف

وجتــدر اإلشــارة إىل أن النــص النقــدي -مثلــه

التفســر والتأويــل يمكــن أن تُصنــف آراؤهــم حتــت

مثــل النــص األديب اإلبداعــي -لــه مظهــران :مظهــر

رؤيتــن )1( :رؤيــة لغويــة بحتــة ولــج أصحاهبــا إىل

اســتقاليل يقابلــه يف اجلانــب اآلخــر مظهــر تواصــي،

النــص النوســتاجلي ال هبــدف القــراءة النقديــة أو

وال يمكــن االكتفــاء بأحــد املظهريــن وإلغــاء

التأويــل أو حتــى التفســر وإنــا هبــدف حــل الرمــوز

اآلخــر ،وكــا يؤكــد ســعيد يقطــن «فاالســتقالل

اللغويــة ورشح النــص ،ويف هــذا الصنــف مــن القراءة

النــي مــروط بالتطــور السوســيو تارخيــي،

ال يمكــن احلديــث عــن رؤيــة تكوينيــة شــكلت وعــي

وبذلــك يتموقــف النــص مــن املجتمــع ،ينتقــده

الناقــد ودفعتــه إىل ترشــيح قــراءة معينــة ،وذلــك ألن

مــن خــال وجــوده ،وهــو يلــح عــى هــذا البعــد،

الناقــد مل يضــف داللــة مــن ذاتــه وإنــا مــن حمفوظاتــه
63

جملة الشمال للعلوم اإلنسانية ( ،)ISSN: 1658- 7006اجمللد ( ،)5العدد ( ،)1جامعة احلدود الشمالية (1441هـ 2020 /م)

وهــو إىل جانــب ذلــك يرتبــط بســياق عــام للظواهــر

وينطلــق فيــه الناقــد مــن احلقيقــة اللغويــة التــي تقــول

الســائدة يف عــره ،وهــو حيوهلــا بواســطة وضعيتــه

 surface levelيــدل عــى املعنــى األويل للكلمــة خارج

االجتامعيــة ،ويشــهد كأي وثيقــة تارخييــة القيــم

املحاكاتيــة حيــال اللغــة إىل صــور ،إنــه التصــور نفســه
الــذي نجــده عنــد مجاعــة فرانكفــورت» (يقطــن،

2001م ،ص .)26:ولكــن الفــرق يف هــذا الســياق
بــن النصــن النقــدي واإلبداعــي يتمثــل يف أن اللغــة
يف النــص األخــر هــي لغــة إحيائيــة بينــا يعكــس
النــص النقــدي كأي وثيقــة تارخييــة القيــم الســائدة يف

عــره ولكــن بلغــة علميــة.

إن ل��كل كلم��ة مس��تويني داللي�ين :مس��توى س��طحي
السـ�ياق ،ومسـ�توى عميـ�ق  deep levelيُعنــى بالكلمة
يف الســياق ،ومــا حتملــه مــن احتــاالت دالليــة غــر
مبــارشة.

فالناقــد الــذي يصــدر يف تكوينــه مــن املصــدر

األول لــن يفــر املقدمــة النوســتاجلية للمعلقــات
-يف الغالــب -تفســر ًا سياســي ًا ،فهــو ال يتفاعــل

إال مــع املســتوى الســطحي للداللــة ،واألطــال يف

وعــى الرغــم مــن أن تأويــل النــص النوســتاجلي

املعلقــات ال تتحــدث يف مســتواها الســطحي عــن

إىل الواقــع التارخيــي عــى أنــه مرجعيــة حلــل دالالت

يعتمــد يف تكوينــه علـــى املصــدر الثــاين دون األول

يف املعلقــات مــن زاويــة سياســية يقــوم عــى النظــر

ذلــك النــص الشــعري ،فيســتحرض الناقــد تاريــخ
امــرئ القيــس ورصاعــه مــع بنــي أســد؛ ليفــر

مقدمــة معلقتــه ،ويربــط أطــال معلقــة زهــر

بأحــداث حــرب داحــس والغــراء ،إال أنــه ال يســتقيم

تصنيــف هــذا التفســر عــى أنــه تفســر ســطحي
واقعــي ،وعلــة ذلــك أنــه ينظــر إىل تاريــخ العــرب
ورصاعاهتــم قبــل اإلســام عــى أنــه مضمــر داليل

يتضمنــه النــص النوســتاجلي ،وحيتــاج إىل قــراءة

عميقــة حلــل شــفرات ذلــك املضمــر الــداليل.

أحــداث تارخييــة أو سياســية ،كــا أن الناقــد الــذي

ســيبحث عــن الــدالالت العميقــة يف النــص ،وجيــد
يف الظعينــة والرحلــة والـــرياح دالالت أعمــق مــن

الــدالالت الســطحية ،ولكــن ابتعــاده عــن املصــدر
األول التارخيــي ســيدفعه إىل ترشــيح معنــى آخــر

-قــد يكــون أســطوري ًا أو رمزيــ ًا ...إلــخ -يتناســب

وتكوينــه .وإذا كان االجتــاه الســيايس هبــذا املفهــوم
يعتمــد عــى العنرصيــن أو املصدريــن الســابقني فــإن

قلــة مــن النقــاد مــن تفاعــل مــع النــص النوســتاجلي
ا سياســي ًا تارخييـ ًا ِ
يف املعلقــات تفاعـ ً
ووصفــت رؤيتــه

أمــا تكويــن الناقــد ذي االجتــاه الســيايس فيعتمــد

بأهنــا رؤيــة سياســية ،ويف مقدمــة هــؤالء النقــاد نجــد

بتاريــخ العــرب وحروهبــم وتنافســهم الســيايس

إن مؤلفــات وأبحــاث نجيــب البهبيتــي تــدل -يف

عــى مصدريــن :أوهلــا تارخيــي ،فيكــون الناقــد مهتـ ًا
يف تلــك احلقبــة ،أمــا املصــدر اآلخــر فهــو لغــوي،

نجيــب البهبيتــي.

منهجهــا وعناوينهــا -عــى أنــه كان مؤرخــ ًا وأديبــ ًا
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وناقــد ًا ،ويمكــن اجلمــع بــن هــذه احلقــول فيقــال إنــه

َ
َيـــك َأو َقـــدَ ت ِهنـــدٌ النـــار
َوبِ َعين
َأصيـــ ً
ليـــاء
ا تُلـــوي ِبـــا ال َع
ُ
(التربيزي1997 ،م ،ص)291:

التاريــخ واألدب العربيــن) ،و(املعلقــة األوىل أو عنــد

ينســب بأســاء وهبنــد ،وحقيقــة األمــر ليســت كذلك،

كان مؤرخـ ًا لــأدب ،عــى أن تكوينــه التارخيــي تغلب

عــى تكوينــه األديب ،ففــي (تاريــخ الشــعر العــريب)،
و(املعلقــات ســرة وتارخيــ ًا) ،و(املدخــل إىل دراســة

فــرى نجيــب البهبيتــي أن «ظاهــر الشــعر أن احلــارث
وإنمـــا (أســاء) هــذه شــخصية خياليــة تذكــر أيض ًا يف

جــذور التاريــخ) فــر البهبيتــي جــل مــا تطــرق لــه

مــن ظواهــر بــارزة يف األدب العــريب تفســر ًا تارخيي ـ ًا

قصــة حــب املرقــش األكــر البكــري الــذي خــرج عىل

درامي ـ ًا معتمــد ًا عــى الــراع الســيايس.

ملــوك املنــاذرة ،وثــار عــى قومــه مــن بكــر ممــن أخــذ

وقــد انتقــل معــه تكوينــه التارخيــي والســيايس يف

صــف أولئـــك امللــوك ،وهنــد لقــب جــرى عــى بنات

فاعتــر قصــص غـــرام امــرئ القيـــس ،وقصــة غــرام

اخلــاص ،ولكنهــا تلقــب أبــد ًا هبنــد» (البهبيتــي،

ملــوك املنــاذرة ،كانــت إحداهــن تســمى باســمها

تفاعلــه وتفســره للمقدمــة النوســتاجلية يف املعلقــات،

1982م ،ص .)101:إذ ًا فأطــال معلقــة احلــارث بــن

عنــرة مــع عبلــة مــا هــي إال «لــون مــن ألــوان

حلــزة -يف رؤيــة نجيــب البهبيتــي -تشــر يف معناهــا

التصويــر الرمــزي لوقائــع تارخييــة تتصــل بحيــاة كل

الســطحي  surface levelإىل فــراق املحبوبــة وخــراب

منهــا ،وتبــن مواقعهــم مــن تاريــخ أمتهــم ،وتتعلــق

الديـ�ار وتشـ�تت القبيلـ�ة ،ولكنهـ�ا يف مسـ�تواها العميـ�ق

بمطامــع هلــم كانــوا جيــرون وراء حتقيقهــا ،فخابــوا

 deep levelتتحــدث عــن بنــي بكــر قبيلــة الشــاعر،

فيهــا وأصابــوا» (البهبيتــي1982 ،م ،ص.)99:
وبعبــارة أخــرى فــإن ك ً
ال مــن أم احلويــرث ،وفاطمــة

ورصاعهــا مــع القبائــل األخــرى.

والنــار التــي نســبها احلــارث بــن حلــزة إىل (هنــد)

وأم الربــاب يف معلقــة امــرئ القيــس حتمــل دالالت

يف البيــت األخــر ليســت هــي النــار املعروفــة وإنــا

تارخييــة أبعــد مــن دالالهتــا املبــارشة عــى النســاء،

هــي -يف رأي البهبيتــي« -نــار أوقــدت يف وقعــة

فهــي تتعلــق باألحــداث والرصاعــات السياســية التــي

خــزازى ،وهــي واقعــة انتصــف فيهــا عــرب الشــال

عاشــها امــرؤ القيــس .أمــا (أســاء وهنــد) وغريمهــا

مــن عــرب اجلنــوب ،وحتــرروا فيها مــن حكــم اليمن،

مــن أســاء النســاء يف معلقــة احلــارث بــن حلــزة

كـقوله:
ِ
ســـاء
آ َذنَتنـــا بِ َبينهـــا َأ
ُ
ومنها:

وكانــت قيادهتــم عــى كليــب التغلبــي ،وكانــت فيهــا

تغلــب وبكــر تعمــان يف وحــدة رائعــة ،وقــد ســاعد

ثـــاو يم ُّ ِ
ـــواء
ُر َّب ٍ ُ َ
ـــل منـــ ُه ال َث ُ

العــرب الشــاليون يف هــذه الوقعــة املنــاذرة ،متشــي ًا

م��ع سياس��تهم يف إضع�اـف نف��وذ اليمني�ين []...
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فهــذه األســاء وهــذه النــران ،إنــا أريــد هبــا إثــارة

بتتبــع تارخيهــا ،فأوجــدت يف نفســه حبـ ًا دائـ ًا وشــغف ًا

مــن بكــر وتغلــب ،ومل يــرد هبــا الغــزل» (البهبيتــي،

بــا حتمــل تلــك اآلثــار املوغلــة يف القــدم والتــي ضــاع

كل هــذه املعــاين يف نفــوس هــؤالء اإلخــوة املتحاربــن
1982م ،ص.)101:

ويســلم البهبيتــي بــا أمــاه عليــه تكوينه الســيايس

التارخيــي خاصــة يف قراءتــه للمقدمــة النوســتاجلية يف
القصيــدة اجلاهليــة ويقــول «ال مــراء عنــدي يف أنــه

قــد مــر يف اجلاهليــة يف كل عصورهــا مــن الشــعراء
مــن قــال يف الغــزل اســتجابة لعاطفــة أخــذت بنفســه،
ولكــن شــعر اجلاهليــة كلــه مل يصلنــا ،وإنــا احتفظــت
األمــة منــه بقلــة يــكاد يفــر كل غــزل فيهــا تفســر ًا

سياســي ًا يطابــق الواقــع التارخيــي الــذي ســاق إىل قول
القصيــدة ،أو يذهــب مذهبـ ًا تقليديـ ًا رصفـ ًا وذلــك يف

الشــعر اجلاهــي الســابق مبــارشة لإلســام ،وعنــدي

أن األمهيــة التقليديــة التــي ُجعلــت هلــذا الغــزل يف
اســتفتاح القصائــد ترجــع يف جــزء كبــر منهــا إىل
رمزيتــه تلــك» (البهبيتــي1982 ،م ،ص .)144:ومــن
القــراءات التــي نحــت منحــى تارخييــ ًا يف تفســرها

للمقدمــة النوســتاجلية تلــك القــراءة التــي قدمهــا
عبــد اهلل الفيفــي يف كتابــه (مفاتيــح القصيــدة اجلاهلية:

نحــو رؤيــة نقديــة جديــدة عــر املكتشــفات احلديثة يف
اآلثــار واملثولوجيــة) ،وعنــد البحــث يف تكويــن عبــد
اهلل الفيفــي ُيلحــظ أنــه قــد نشــأ يف جبــال فيفــا جنــوب

جزيــرة العــرب ،وهــي املرتفعــات املليئــة باآلثــار
والنقــوش ،وقــد كونــت هــذا البيئــة ناقدهــا تكوين ـ ًا

خاصــ ًا فجعلتــه مغرمــ ًا بتتبــع آثارهــا ونقوشــها أي

يف البحــث عــن اآلثــار والنقــوش والتاريــخ ،وولع ـ ًا
بعضهــا ،وال زالــت قريــة فيفــا التــي نشــأ فيهــا الناقــد
حتتفــظ ببعــض آثارهــا األخــرى.

ومل تكــن البيئــة العامــل الوحيــد يف التكويــن

الســيايس التارخيــي للفيفــي ،وإن كانــت العامــل

األبــرز ،فقــد تأثــر بــآراء مــن ســبقه مــن نقــاد املنهــج

الســيايس التارخيــي ،بعــد أن تتبعهــا ووافقــت هــوى
يف نفســه ،ولكنــه مل يقــف عنــد حــد اإلعجــاب
بتلــك اآلراء بــل جتــاوزه إىل اإلضافــة والتطويــر،

حتــى غــدت أبحاثــه نقلــة نوعيــة للمنهــج التارخيــي

يف دراســة الشــعر العــريب القديــم ،وخاصــة املنهــج

التارخيــي املمــزوج باألســطورة.

وليمهــد عبــد اهلل الفيفــي لرؤيته السياســية التارخيية

ســعى إىل إقنــاع قارئــه بــأن يقــرأ التاريــخ واملثولوجيــة
مــع قراءتــه للنص الشــعري قبــل اإلســام ،وأن يبتعد

عــن اختــاذ الشــعر وثيقــة ،وذلــك -كــا يقــول« -ألن
أي حماولــة الختــاذ الشــعر وثيقــة جغرافيــة أو تارخييــة
أو ســرية حماولــة تفســد الشــعر واجلغرافيــا والتاريــخ

يف آن؛ ألهنــا تقــوم عــى افــراض ال حمــل لــه مــن

طبيعــة الشــعر ،مــن حيــث هــو رضب مــن اإلحيــاء
والتخييــل والتصويــر ،يقــول مــا ال واقــع فعليــ ًا لــه

بالــرورة؛ ألجــل هــذا فــإن مــن حــق القــارئ أن
جيــد يف هــذه األســاء اخلمســة حممــوالت ُأخــر عــن

مادهتــا اللغويــة (ســقط-لوى-دخل-وضح-قرا)»
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(الفيفــي2001 ،م ،ص ،)41:وهــو بذلــك يمهــد

الكريمــة املعطــاءة (املقــراة) ال تســقط ،وال تعفــي

تناســب معرفتــه التكوينيــة.

(الفيفــي2001 ،م ،ص ،)44:وهنــا يوظــف الفيفــي

رســمها الريــاح واألحــداث (مــن جنــوب وشــال)»

لقــراءة مقدمــة معلقــة امــرئ القيــس قــراءة سياســية
وبعــد أن يبحــث الفيفــي يف اشــتقاق مفــردات

اللغــة يف التأســيس لرؤيتــه قبــل أن يوظــف مــا بلغنــا

معلقــة امــرئ القيــس يســتنتج مــن اإلحيــاءات التــي

ويف قــراءة الفيفــي لــراع الريــاح بــن ريــاح

مــن تاريــخ كنــدة.

(الدخــول ،وحومــل ،وتوضــح ،واملقــراة) يف مقدمــة

اجلنــوب التــي تطمــس الطلــل وريــاح الشــال التــي

تتضمنهــا تلــك املفــردات أن الداللــة فيهــا «تــراءى

تكشــف الطلــل انتهــى إىل أن «(للجنــوب والشــال)

صــوب مضمــر داليل -يموهــه ظاهــر الوقــوف
والبــكاء مــن ذكــرى (حبيــب و منــزل) كــا ُفهــم

هنــا داللــة عــى تعــدد ريــاح الغــزو ،كالغــزو مــن

قبــل (شــعر أوتر-ملــك ســبأ ،ثــم ملــك ســبأ وذي

مــر القــراءات -بحيــث حتيــل القصيــدة إىل
عــى ّ
نــص ســيايس ،يبــدو متعلق ـ ًا حتديــد ًا بموقــف امــرئ

ريــدان) كــا تشــر إىل ذلــك كتــب التاريــخ أو كتابــات

الفــاو والنقــوش اليمنيــة ،كتلــك املحفــورة عــى

القيــس بعــد مقتــل أبيــه يف بنــي أســد ،أو ربــا كان

نصــب ،مــن حمــرم بلقيــس (مــأرب) -يعــود إىل عــر

وقوفــه عــى ســقوط لــواء مملكتــه األوىل يف كنــدة

ملــوك ســبأ وذي ريــدان (املرحلــة التبعيــة اهلمدانية)-

القديمــة بقريــة الفــاو» (الفيفــي2001 ،م ،ص.)43:

حيــث تشــر إىل محلــة حربيــة ُشــنت عــى قريــة (ذات

فالفيفــي يقــدم إحيــاءات النــص النوســتاجلي إىل

كاهــل) حــارضة كنــدة يف وادي الــدوارس ،ضــد

األمــام ،ويعيــد الــدالالت الظاهــرة إىل اخللــف،
وجيــد يف النــص -بدالالتــه وإحياءاتــه -نصـ ًا سياســي ًا

ملكهــا (ربيعــة ذي آل ثــور) املوصــوف بأنــه ملــك

كنــدة وقحطــان ،وهــو مــا عمــل بالتعاقــب عــى

يشــبه املذكــرات التــي يكتبهــا السياســيون يف العــر

تقويــض مملكــة كنــدة يف اجلنــوب ،كــا عملــت فيــا

احلديــث .فمقدمــة معلقــة امــرئ القيــس توحــي

بعــد ريــاح الغــزو الشــالية مــن قبــل (املنــذر الثالــث)

لعبــد اهلل الفيفــي بــأن «هنــاك إيــاءة إىل لــواء إمــارة

والقبائــل املنتفضــة عــى تقويــض ســلطان كنــدة يف

يســقط يف مؤامــرة غــادرة ،بــن دعــي غــادر (دخول)،

الشــال» (الفيفــي2001 ،م ،ص ،)44:فالفيفــي

وحامــل ســاح خائــن رشس ككلبــة (حومــل)،

يرســم الطريــق الــذي يقرتحــه ملتلقــي النــص العــريب

مدمــر كالســحاب األســود ،أو الســيل الــذي يصــور

قبــل اإلســام ،فعليــه أن يســتحرض التاريــخ واآلثــار

خرابــه للديـــار يف هنايــة املعلقــة ،بيــد أن نصاعـــة احلق

يف ذلــك العــر كــي حيــل إشــارات النــص ،ويصــل

-كــا يقــول يف البيــت الثــاين -وماجــد الذكــرى

إىل نقطـ�ة التلقـ�ي التفاعـلي.

البيضــاء ،املضيئــة ،كرايــة بيضــاء (توضــح) ،والســرة
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االجتــاه الثــاين :تفســر عنــر النوســتاجليا يف ضوء

أيضــا حــول موضــوع الصــورة الشــعرية والبعــد

عندمــا جــاء اإلســام وألغــى جــل العقائــد

وقــد تأثــر جــل النقــاد الذيــن تفاعلــوا مــع النــص

العقــول ثــم يف بطــون الكتــب عــى أهنــا متثــل الواقــع

احلديثــة يف املثولوجيــة والتاريــخ بعــد أن بــرزت

املعرفــة امليثولوجية:

التــي آمــن هبــا العــرب ُدونــت تلــك املعتقــدات يف
اجلاهــي للعــرب قبــل اإلســام ،وعندمــا تطــورت

الدراســات املثولوجيــة ،وبــرز مصطلــح األســطورة
باعتبــاره مصطلح ـ ًا علميـ ـ ًا ،واكتُشفـــت الكثــر مــن
اآلثــار القديـــمة يف جزيــرة العــرب والشـــام -وهــي

األقاليــم التــي ســكنها العــرب قديـ ًا -عــاد كثــر مــن

املؤرخــن والنقــاد إىل مدونــة العــر اجلاهــي ليبحثــوا

عــن األســاطري التــي انتــرت بــن العــرب يف ذلــك
العــر ،وليكشــفوا عــن مصــادر تلــك األســاطري،

ومــن هنــا تفاعــل كثــر منهم مــع املقدمــة النوســتاجلية
واعتربهــا نصــ ًا شــعري ًا ذا أبعــاد ميثولوجيــة.

وعالقــة الناقــد بالنــص النوســتاجلي يف هــذه

االجتــاه امليثولوجــي تشــبه عالقــة الرســام بــا يــراه
يف املــرآة ،فالرســام -كــا يالحــظ جــان بياجيــه« -ال

يستنســخ مــا يــراه ،إنــه يرتجــم موضوعــه ،وقبــل

أن يبــدأ بالصــورة .ويف الصــورة ال يذهــب الفنــان
إىل مــا يــراه ولكــن مــا يعرفــه أيضــا حــول موضــوع

الصــورة ،فالرســام اجليــد يوســع مــن معنــى احليــاة
ألنــه حيمــل معلومــات أكثــر ممــا تظهــره خيــال
املــرآة» (الكنــد1974 ،م ،ص13:؛ شــهيد2017 ،م،
ص .)126:وكذلــك الناقــد ذو املنهــج امليثولوجــي

فإنــه ال يستنســخ مــا يقولــه النــص ولكــن مــا يعرفــه

امليثولوجــي هلــا ،ويوســع معنــى تلــك الصــورة.

النوســتاجلي تفاعــ ً
ا ميثولوجيــ ًا باملناهــج األوروبيــة

اجتاهــات نقديــة أوروبيــة تعتــر األســطورة مرجعـ ًا ال

بــد مــن العــودة إليــه لفهــم النصــوص القديمــة ،كــا
ـوص األدبية القديمـــة
اعتــرت تلــك االجتاهات النصـ َ
-ســواء كانــت نصوصـ ًا شــعرية أو نثريــة -مرجعـ ًا ال

بــد مــن العــودة إليــه للبحــث عــن األســاطري مثلهــا
مثــل الصـــخور واآلثــار والنقــوش.

وقــد وجــد أتبــاع املنهــج امليثولوجــي ضالتهــم يف

النــص النوســتاجلي قبــل اإلســام لعوامــل عــدة يف
مقدمتهــا التكويــن الــداليل لذلــك النــص والغمــوض

الــذي حييــط بــه ،فالنــص ذو الداللــة املكشــوفة ال
يــرك ملتلقيــه جمــاالً ليعــدد قراءاتــه ،بخــاف النــص

ذي الداللــة الغامضــة فهــو يقبــل تعــدد التفســرات
واالحتــاالت ،إضافــة إىل أن اطــراد املقدمــة

النوســتاجلية يف أكثــر القصائــد ،وتكــرار العنــارص
نفســها يقلــان مــن مصداقيــة االفــراض القائــل بــأن
النــص النوســتاجلي مــا هــو إال تقليــد فنــي توارثــه

الشــعراء.

ومــن أهــم األســباب التي دفعــت بعــض املحدثني

إىل ترشــيح املنهــج امليثولوجي دون غريه من املناهــــج

يف تفسيــــر النــص النوســتاجلي تلــك اإلشكالـيـــة
التــي آثارهـــــا مرجليــوث  Margoliouthيف مقالتــه
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عـ�ن أصـ�ول الشـ�عر العـ�ريب (Margoliouth, 1925,

املنهــج امليثولوجــي احلديــث يف تفســر الشــعر ،وقــد

عــن احليــاة اجلاهليــة يف هــذا األدب أو الشــعر -أي يف

نرشهــا يف ســتينيات وســبعينيات القــرن العرشيــن ،ثم

ظهــر شــغفه باألســاطري يف كتاباتــه املبكــرة التــي

) p:417ومــن بعــده طــه حســن يف قولــه بــأن «البحــث

يف كتابــه (األســاطري) الــذي اع ُتــر مرجعـ ًا أساســي ًا يف

عــر مــا قبــل اإلســام -الــذي يضــاف إىل اجلاهليني

موضوعــه ،ومل يقــف شــغفه باألســاطري عنــد التفســر

فيظهــر لنــا حيــاة غامضــة جافــة ،بريئــة أو كالربيئة من

امليثولوجــي للشــعر القديــم قبــل اإلســام بــل جتــاوزه

الشــعور الدينــي القــوي ،والعاطفــة الدينيــة املتســلطة

إىل (التفســر األســطوري للشــعر احلديــث) .،وقــد

عــى النفــوس ،واملســيطرة عــى احليـــاة العمليــة وإال
فأيــن نجــد شــيئ ًا مــن هــذا يف شــعر امــرئ القيــس

مهــد أمحــد كــال زكــي لرؤيتــه عندمــا اعتــر أن تكرار

أو طرفــة أو عنــرة؟ -ثــم يتســاءل -أو ليــس عجيب ـ ًا

املقدمــة النوســتاجلية يف املعلقــات وغريهــا ال حيمــل

قيمــة أســلوبية بالغيــة ومــن ثــم يمكــن احلكــم عليــه

أن يعجــز الشــعر اجلاهــي كلــه عــن تصويــر احليــاة

باجلمــود وإنــا «هــذا الــرب مــن التكــرار مســتند

الدينيــة للجاهليــن؟» (حســن1962 ،م ،ص.)73:

إىل قيمــة أســطورية» (زكــي1981 ،م ،ص.)123:

فجــاء نقــاد املنهــج امليثولوجــي ليؤكــدوا -بطريقــة

غــر مبــارشة -أن هــذا النقــص ليــس نقصـ ًا يف النــص

وقــد رأى زكــي فيــا تضمنتــه معلقــة زهــر مــن

رحلــة ملحبوبــة الشــاعر أم أوىف ،وكيــف ســارت

الشــعري نفســه وإنــا اإلشــكالية يف متلقيــه ،فالشــعر

هــذه الرحلــة مــن الــرق إىل الغــرب ،وفــوق جبــال

العــريب قبــل اإلســام -يف رأهيــم -مــيء باإلشـــارات

خمتلفــة ،معتــر ًا أن تلــك الرحلــة يصعــب قراءهتــا

الدينيــة ،ولكنهــا إشــارات ال تُــدرك إال بالتلقــي

العميــق الــذي يتجــاوز ظاهــر النــص بعيــد ًا عــن

قــراءة واقعيــة ،فــا يمكــن يف رأيــه «تصــور امــرأة
مجيلــة تســافر عــن حبيبهــا فرحــة ،وهــو يف حزنــه

التلقــي الســطحي الــذي يقــف عنــد املعنــى اللفظــي

يتغنــى بفرحهــا ،إال أن يكــون البديــل أن هــذه رحلــة

يف النــص ،وهــو التلقــي الــذي اتبعــه طــه حســن .ويف

الشــمس يوميــ ًا منــذ أن تــرز مــن خدرهــا إىل أن

مقدمــة النقــاد الذيــن تفاعلــوا مــع النص النوســتاجلي

تغيــب وراء األفــق يف البحــر العظيــم ،ومــا أكثــر

يف املعلقــات مــن زاويــة ميثولوجيــة كل مــن أمحــد

قصــص اجلاهليــن عــن الشــمس الغاربــة وعــن

كــال زكــي وإبراهيــم عبــد الرمحــن ،وهــي رؤيــة

رحلــة اإلنســان مــن ورائهــا ،حيــث تغيــب يف عــن

تعــود لتكوينهــا الثقــايف فقــد اشــتهرا بدراســاهتام

محئــة ،ثــم ختــرج مــن الــرق مــن جديــد» (زكــي،

امليثولوجيــة عــى املســتويني األديب والنقــدي ،أو عــى

1981م ،ص.)123:

مســـتوى الدراســات النظريــة التارخييــة لألســطورة.

ويف قول زهري بن أيب سلمى يف مقدمة معلقته:

ُينظــر إىل أمحــد كــال زكــي عــى أنــه مــن رواد
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ـــر َخليـــي َهـــل تَـــرى ِمـــن َظعائِ ٍ
ـــن
ت َب َّ
َ َتمل ــن بِالعلي ـ ِ
ـاء ِم ــن َف ـ ِ
ـوق ُجر ُث ــم
َّ َ َ

يعرفــه زيــدان عبــد الباقــي« -قــد يكــون حيوانـ ًا -من

يتســاءل الناقــد أمحــد كــال زكــي عــدة تســاؤالت

يكــون مظهــر ًا مــن مظاهــر الطبيعــة ،أو مــا يعــر عــن

قناعاتــه الســابقة ،ويقــول «أفنظــن أن هــذه الرحلــة

مــا يشــر إىل اخلصائــص املميــزة جلامعــة إنســانية ،يف

(التربيزي1997 ،م ،ص)130:

موجهــة إىل قــارئ نصــه هبــدف إثــارة الشــك يف
وراء الــكأل حق ـ ًا بعــد إقفــار منــزل؟ وفيــم إذا زينــة

الظعــن وأهبــى احللــل والشــاعر حزيــن يســمع
الغنــاء ،ويشــم العطــور؟ أهكــذا يســتقبل اخلــراب
والفـــراق حتـى ال يكون هنـــاك إال الذكـرى احلزيــنة
وبقايـــا احليــاة املنزليــة -كالنــؤى واألثــايف -التــي

طاملــا أحبهــا وألفهــا؟ ثــم ملــاذا خيــرج املوكــب مــن
الــرق إىل الغــرب ،حيــث املــاء الكثــر كــا قــال
زهــر وقــال غــره ،وحيــث يكــون الــورود مســاء»

(زكــي1981 ،م ،ص.)123:

وقــد أضــاف أمحــد كــال زكــي إىل رؤيتــه بعديــن

مقدمــة معلقتــه يتعلــق بأســطورة الطوطــم الــذي -كام
أي نــوع -أو نباتـ ًا ،أو جــزء ًا من حيــوان أو نبات ،وقد
هــذه الظاهــرة أو تلــك ،والتوتــم -يف جوهــره -هــو
مقابــل اجلامعــات األخــرى يف شــكل اجتامعــي آخــر،
وربــا داخــل جمتمــع أكــر لنفــس التوتــم» (عبــد

الباقــي1981 ،م ،ص .)236:فقــد أراد طرفــة مــن
وصفــه للناقــة -يف وجهــة نظــر زكــي -أحــد أمريــن:

«إمــا أنــه يريــد أن يقابــل هبــا ناقــة الســاء املثاليــة مــن
منطلــق وحــدة الوجــود عنــد الشــاعر اجلاهــي ،وإمــا

أنــه يريــد الســيطرة التامــة عليهــا فرصدها جــزء ًا جزء ًا

رصــد ًا ســحري ًا كــا يفعــل صنــوه بنقــش احليــوان
الــذي يريــد صيــده عــى احلجــر ،ويف كلتــا احلالتــن مل

يغــب عــن ذاكرتــه اخلالقــة املنتجــة البعد األســطوري

جديديــن عندمــا َّأول قــول طرفــة بــن العبــد:
ِ ِ
ـدو ًة
ـدوج املالك َّي ــة ُغ ـ َ
ك ََأ َّن ُح ـ َ
َواص ِ
ـــفني بِالن ِ
َخاليـــا َس ٍ
ـــف ِمـــن َد ِد
(التربيزي1997 ،م ،ص)75:

إطــار املقدمــة النوســتاجلية ،ووصــف الناقــة -مــع

تصــور األســاطري الشــمس ســفينة تســر يف بحــر،

الظليــم أحيان ـ ًا -إنــا هــو تقليــد شــعري لــه أصولــه

بــأن الســفينة هنــا هــي الشــمس« ،فمــن قديــم
وقــد حــرص الشــاعر اجلاهــي يف كثــر مــن األحيــان

عــى تصويــر الظعــن باخلاليــا أي الســفن العظيمــة»

(زكــي1981 ،م ،ص.)123:

كــا اعتــر زكــي بــأن وصــف طرفــة للناقــة يف

للناقــة» (زكــي1981 ،م ،ص .)123:وينتهــي الناقــد
مــن قراءتــه للمقدمــة النوســتاجلية بيقــن تــام ال لبــس
فيــه ،ويقــول «والــذي ال شــك فيــه أن الظعــن يف

ربطهــا بالبقــرة أو الثــور الوحــي أو احلــار اآلبــد أو
املثولوجيــة ،وليــس تعبــر ًا عــن واقــع ُيفــرض أن

اجلاهليــن كلهــم عاشــوا يف خيــام ،وأنفقــوا أيامهــم
يف الرحلــة ،والقنــص ،واحلــرب» (زكــي1981 ،م،

ص.)122:
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ويف عــام 1982م -أي بعــد عــام مــن نــر أمحــد

فــا فهمنــا تلــك الصــور إال يــوم فهمنــا املعتقــد

القديــم) -ظهــر كتــاب (الصــورة الفنيــة يف الشــعر

ففهــم النــص النوســتاجلي يتطلــب تفســر ًا ميثولوجيـ ًا

الفرعــوين» (عبدالرمحــن1982 ،م ،ص .)5:وبالتــايل،

كــال زكــي لبحثــه (التفســر األســطوري للشــعر

للصــور الــذي يتضمنهــا ذلــك النــص.

اجلاهــي يف ضــوء النقــد احلديــث) لنــرت عبــد
الرمحــن ،بمعنــى أن األخــر قــد يكــون متأثــر ًا يف كتابه

و انتهــى نــرت عبــد الرمحــن يف رصــده لظاهــرة

حضــور املــرأة يف أطــال املعلقــات إىل أن أســاء

بــا توصــل إليــه ســلفه أمحــد كــال زكــي مــن آراء

النســاء يف تلــك النصــوص حتمــل دالالت ميثولوجيــة

وتأويــات ميثولوجيــة تناســب معرفتــه التكوينيــة،

ورمزيــة متباينــة ،فـ«املــرأة هــي عنــر الطلــل

خاصــة أن دراســته اقرتبــت يف كثــر مــن نتائجهــا مــن

الرئيــس ،ونــكاد ال نجــد يف الشــعر اجلاهــي أطــاالً

النتائــج التــي قدمتهــا دراســة زكــي.

بغــر امــرأة :فامــرؤ القيــس ينســب أطاللــه إىل ســلمى

وقــد قــدَّ م نــرت عبــد الرمحــن يف مطلــع كتابــه

وهندــ و الرب��اب [ ]...وزهــر يــرد أطاللــه إىل أم أوىف

(الصــورة الفنيــة يف الشــعر اجلاهــي يف ضــوء النقــد
احلديــث) تســاؤالً جديــر ًا باالهتــام يتعلــق بالناقــد

[ ]...واملــرأة قــد رحلــت فــأدى رحيلهــا إىل إقفــار

«فمــن الغريــب أن نــدرس الشــعر اجلاهــي منفص ـ ً
ا

باملــرأة ،أو علقــوا حياهتــم هبــا ،يبقــون يف الديــار

الدياــر [ ]...فــكأن الشــعراء قــد ربطــوا اخلصــب

املتلقــي ونظرتــه للشــعر العــريب قبــل اإلســام ،يقــول

إذا بقيــت ،ويرحلــون عنهــا إذا مــا رحلــت» (عبــد

ع��ن نظ��رة الش��عراء إىل الكـ�ون [ ]...فنظــرة الشــاعر
إىل الكــون ال يســتغنى عنهــا أبــد ًا يف نقــد الشــعر؛ ألن

الرمحــن1982 ،م ،ص .)127:وأمــا بــكاء الشــعراء
الدائــم عــى الطلــل وعــى احلبيبــة املفقــودة فإنــا هــو

تلــك النظــرة هــي التــي تنــر الطريــق أمــام الناقــد،

-يف رأي نــرت عبــد الرمحــن -بــكاء عــى الشــمس

فــا جتعلــه خيبــط يف ليــل مظلــم» (عبــد الرمحــن،

التــي رحلــت فــأدى رحيلهــا إىل خــراب الديــار« ،فــا

1982م ،ص.)16:

وإذا كان أمحــد كــال زكــي قــد اهتــم باألســاطري

مــن امــرأة حقيقيــة تُقفــر ديــار قومهــا إذا مــا رحلــت،

نــرت عبــد الرمحــن اتفــق معــه يف هــذا املســلك

التــي يــؤدي رحيلهــا إىل إقفــار الديــار ،فالشــمس

ولكنهــا الشــمس التــي كان يعبدهــا اجلاهليــون هــي

أكثــر مــن دراســة النــص الــذي هــو اهلــدف ،فــإن

رمــز اخلصــب عنــد اإلنســان» (عبــد الرمحــن،

فبالــغ يف البحــث عــن األســاطري عــى حســاب

1982م ،ص .)131:وإذا كان نــرت عبــد الرمحــن

النــص الشــعري ،حتــى إنــه اعتــر «الفصــل بــن

قــد عــر عــن رؤيتــه الســابقة بعبــارات تتضمــن نوعـ ًا

صــور الشــعر اجلاهــي كالفصــل بــن الصــور التــي

مــن الذاتيــة التــي تقــرب يف بعــض األحيــان مــن

متــأ املعابــد الفرعونيــة واملعتقــد الفرعــوين القديــم،
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االنطباعيــة فصــدر رأيــه الســابق بعبــاريت (يبــدو يل)

ـت لِر ِ
بعـ ــها
َف َل ـ ّـا َع َرف ـ ُ
ـدار ُقل ـ ُ َ
ـت ال ـ َ
ِ
ـع َواسـ َلم»
الربـ ُ
َأال عــم َصباحـ ًا َأ ُّيــا َ
(عبد الرمحن1982 ،م ،ص)200:

اعتــر نــرت عبــد الرمحــن أن العالقــة التــي

أثارهــا النــص النوســتاجلي ملعلقــة زهــر «أوهلــا:

عالقــة توافقيــة واســطتها املوضــوع ،فـ«البنــاء

مالكــة للديــار؟ (ديــار هلــا) والــام تفيــد امللكيــة،

و(قــد تبــدو) إال أنــه عندمــا أراد أن يفــر األطــال
يف معلقــة زهــر اســتخدم لغــة جازمــة ،وكأنــه وجــد

ضالتــه يف تلــك املعلقــة.

تربــط الشــعر العــريب قبــل اإلســام باألســطورة
التوافقــي يف الشــعر اجلاهــي هــو أن تتفــق عالقــة

الشــاعر باملوضــوع مــع عالقــة اآلهلــة بــه» (عبــد
الرمحــن1982 ،م ،ص ،)199:ثــم يؤكــد عــى فكــرة

ثــم يرصــد نــرت عبــد الرمحــن عــدة تســاؤالت
ملــاذا نســب الديــار إىل أم أوىف ،بــل ملــاذا جعــل أم أوىف
وهــل يعقــل أن متلــك امــرأة حقيقــة ديــار ًا؟ وثانيهــا:

أيمكــن أن تكــون كل هــذه الديــار املتســعة :حومانــة
الــدراج ،املتثلــم ،الرقمتــن المــرأة أو حتــى لقبيلــة إذا

البنــاء التوافقــي التــي قدمهــا بمعلقــة زهــر بــن أيب
ســلمى مثــاالً عــى هــذا البنــاء ،ويقــول «فاملوضــوع

املدينــة ،واألخــرى قــرب البــرة) وثالثهــا يقــول :إنه

بــن القبيلتــن ،وأن هــذا الســام قــد جــاء نتيجــة

فيــه أن يــرى مــا يقــع عليــه بــره ،فهــل يســتطيع أن

الــذي أراد زهــر أن يقــول فيــه هــو حلــول الســام
حلكمــة مــن ســعيا إىل دفــع ديــات القتــى حقنــ ًا

للدمــاء ،قــال:
َأ ِمـــن ُأ ِّم َأوىف ِدمنَـــ ٌة َل َتكَـــــ َّل ِم
ِ
َــــــة الـــدُ ّراجِ َفا ُمل َت َث َّلـــم
بِ َحومان
قمت ِ
َـــن ك ََأنَّــــــها
الر َ
دار َلـــا بِ َ
َو ٌ
َم ِ
ِِ
ـــع َوشـــ ٍم يف ن
َـــواش ِمعصـــم
راج ُ
مشـــن ِخل َفـــ ًة
ـــن َواآلرآ ُم َي
َ
ِبـــا ال َع ُ
ـن ِم ــن ك ُِّل جم َث ــم
َو َأطالؤُ ه ــا َي َنهض ـ َ
ِ ِ
ِ
ـن ِح َّجـ ًة
َو َقفـ ُ
ـت ِبــا مــن َبعــد عرشيـ َ
ـو ّهم
َف َليــ ًا َع َرف ـ ُ
ـدار َبع ــدَ التَـ ـ َ
ـت ال ـ َ
أثـــاف ســـفع ًا يف معـــر ِ ِ
رج ٍ
ــــل
سم َ
ُ َ َّ
ِ َّ ُ
َونُؤيـــ ًا ك ِ
ِ
َجـــذ ِم َ
ــــوض َل َي َت َث َّلـــم
احل

أخذنــا مــا يقولــه ثعلــب (والرقمتــان إحدامهــا قــرب
وقــف بديارهــا واملوقــف مــكان حمــدد يســتطيع املــرء
يــرى مــن موقفــه كل هــذه الديــار؟» (عبــد الرمحــن،
1982م ،ص .)200:خيلــص الناقــد بعــد ذلــك

إىل أن «هــذه التســاؤالت تثــر الشــكوك يف أم أوىف
املــرأة احلقيقيــة ،واإلجابــة عنهــا جمتمعــة تــؤدي إىل
اســتبعاد أن تكــون امــرأة مــن حلــم ودم ،وإىل اســتبعاد

أن يكـ�ون زهـير أماــم طل��ل حقيقــي []...وأعتقــد

أن هــذا املوقــف مناجــاة لســيدة اخلصــب واحلكمــة،
وهــو يف العالقــة بــن زهــر واآلهلــة التــي هجــرت

الديــار ،فشــاع اليــأس طــوال عرشيــن عام ـ ًا» (عبــد
الرمحــن1982 ،م ،ص.)200:

وبعــد جيــل أمحــد كــال زكــي ونــرت عبــد

الرمحــن بــدأ جيــل آخــر تتلمــذ عــى اجليــل الســابق
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وتأثــر بمنهجيتهــم امليثولوجيــة ،وبأســلوهبم يف

التحديــد عــن االنطباعيــة التــي ال تؤمتــن يف نتائجهــا

منهــم مــن كــرر النتائــج التــي توصــل إليهــا اجليــل

ذلــك فقــد انزلــق إليهــا نــرت عبــد الرمحــن يف

األخــرة ،وهــي مغامــرة حمفوفــة باملخاطــر ،ومــع

التفاعــل مــع النــص النوســتاجلي القديــم ،بــل إن

كتابــه (الصــورة الفنيــة يف الشــعر اجلاهــي) يف الفصــل

األول ،ولكــن هــذا التأثــر مل يطمــس ذاتيتهــم النقديــة،

الــذي عقــده لدراســة األســاء الرمزيــة لألســاء،

ويف مقدمــة نقــاد هــذا اجليــل يقــف عــي البطــل.

فربــاب إهلــة املوســيقى ،وأم أوىف ربــة احلكمــة ،وهــر

كان للناقــد إبراهيــم عبــد الرمحــن -الــذي ُعــرف

رب�ةـ اجلنس...إلـ�خ [ ]...فهــو أمــر ال يعــدو أن يكــون
خيــاالً ال ســند لــه مــن علــم ،وانطباعــ ًا ذاتيــ ًا ال

باهتامماتــه امليثولوجيــة يف دراســة األدب اجلاهــي كــا
يتضــح يف كتابــه (قضايــا الشــعر يف النقــد العــريب)-

أســاس لــه مــن حقيقــة» (البطــل1983 ،م ،ص.)69:

األثــر األبــرز يف التكويــن النقــدي لعــي البطــل ،فبعــد

وكأن البطــل يريــد أن ينقــل املدرســة امليثولوجيــة التي

أن تتلمــذ عليــه يف مقاعــد الدراســة بــدأ إبراهيــم

ينتمــي إليهــا نقلــة نوعيــة عندمــا انتقــد نــرت عبــد

عبــد الرمحــن يف تكويــن الرؤيــة امليثولوجيــة للبطــل،

الرمحــن رصاحــة ،وأســتاذه إبراهيــم عبــد الرمحــن

فــأرشف عليــه يف رســالته لنيــل درجــة املاجســتري

ضمنــ ًا يف إطــاق الــدالالت دون االعتــاد عــى أي

والتــي كتبهــا حتــت عنــوان (الرمــز األســطوري يف

حقيقــة علميــة أو تارخييــة.

شــعر بــدر شــاكر الســياب) ،ثــم انتقــل معــه إىل

ويــورد عــي البطــل يف كتابــه (الصــورة يف الشــعر

مرحلــة الدكتــوراه ليــرف عــى بحثــه املعنــون

العــريب حتــى آخــر القــرن الثــاين اهلجــري) -والــذي

بـ(الصــورة يف الشــعر العــريب حتــى آخــر القــرن الثاين

نــره عــام 1983م -جــزء ًا مــن وصــف طرفــة

اهلجــري :دراســة يف أصوهلــا وتطورهــا) ليصبــح بعــد

ذلــك عــي البطــل امتــداد ًا لنقــاد املنهــج امليثولوجــي

ملحبوبتــه يف مقدمــة معلقتــه حــن يقــول:
ِ
َويف َ
ـــي َأحـــوى َين ُف ُ
شـــاد ٌن
ـــض ا َملـــر َد
احل ِّ
ِ
ـــر ِســـم َطي ُلؤ ُل ٍ
ـــؤ َو َز َبرجـــد
ُمظاه ُ
ٌ
بـربــــ ًا بِخَ ميــــ َل ٍة
َخ
ـــذول تُراعـــي َر َ
الب ِ
يـــر َوتَرتَـــدي
َنـــاو ُل َأ
َ
طـــراف َ
ت َ
ِ
َ
َـــور ًا
ـــم َعـــن َأملـــى ك
َــــــأ َّن ُمن ِّ
َوتَبس ُ
ـل حــر الرمـ ِ ِ
ـص َل ـ ُه َنــدي
ـل دعـ ٌ
َ َت َّلـ َ ُ َّ َ
ـــمس إِ ّل لِثاتِ ِ
ِ
َس َقتـــــ ُه إِيــــا ُة َ
ــــه
الش
َكــــدم ع َل ِ
ِ
ُأ ِس َّ
يـــه بإثمــِـــد
ـــف َو َل ت
َ

يف قــراءة النــص الشــعري القديــم.

وقــد حــاول البطــل أن يضــع حــدود ًا تضبــط

التفســر امليثولوجــي للشــعر القديــم فأخــذ عــى

نــرت عبــد الرمحــن حتديــده لــدالالت األماكــن
واملــرأة يف املقدمــة النوســتاجلية كالربــاب وأم أوىف

وغريمهــا حيــث يقــول «ال نســتطيع أن نغامــر فنحــدد
هــذه الداللــة مــا مل تتوفــر املكتشــفات التــي تــيء
طريــق هــذا التحديــد ،أمــا بغــر هــذا فــا خيــرج
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َو َوجـــ ٌه ك َ
َــــأ َّن َ
ـــمس َح َّلـــت ِرداءهـــا
الش َ
ِ ِ
ِ
ـــون َل َيــــتَخَ دَّ د
ـــي ال َل
َع َليـــــه نَق ُّ
(التربيزي1997 ،م ،ص)77:

معــ ًا بوصفهــا رمزيــن مقدســن هلــا» (البطــل،
1983م ،ص.)71:

االجتــاه الثالــث :تفســر عنــر النوســتاجليا يف

ثــم يقــرأ النــص قــراءة ميثولوجيــة حتاكــي منهجيــة

ضــوء املعرفــة الســيكولوجية:

زكــي ونــرت عبــد الرمحــن ،فطرفـــة -يف رؤيــة

الســيكولوجية إىل الشــاعر ليقــف عــى األبعــاد

أســتاذه إبراهيــم عبــد الرمحــن والناقديــن أمحــد

عــي البطــل« -يضعنــا أمــام صــورة تتحقــق فيهــا
الصــورة املثــال للمــرأة ،بعــدة تشــبيهات تربطهــا

بالنظائــر املقدســة للشــمس يف الديــن القديــم مثــل
الظبــي ،أحـــوى وهــي ظبيــة أم خــذول ،وأخــر ًا

فالشــمس قــد ألقــت رداء الضــوء والنضــارة عــى
وجههــا ،وبــن الشــمس والغــزال صلــة دينيــة وثيقــة،
فهــا يشء واحــد أو صورتــان ملعنــى واحــد معبــود

هــو معنــى األمومــة ،ثــم حييــط الشــاعر هــذا الرمــز
املفــدى -وهــو أســاس الصــورة -بمظاهــر اخلصوبــة

املتعــددة ،فالظبــي يرعــى يف مخيلــه ،وحييــط بــه شــجر
األراك» (البطــل1983 ،م ،ص)70:

.

وبعــد تفصيــل طويــل للصــورة الفنيــة يف تلــك

األبيــات يســتدرك عــي البطــل قـــائ ً
ال «ولكــن تظــل

الصــورة يف هنايــة األمــر مشــرة إىل أصلهــا الدينــي
مصــورة املــرأة الشــمس ،الغــزال أي املعبــودة األم

[ ]...فالصــورة -أي صــورة الظبــي -ذات مســتويني

يف داللتهــا ،الداللــة األوىل وهــي الظاهــرة صــورة
الظبــي ،والثانيــة وهــي املســترتة واملقصــودة هــي
صــورة املــرأة ،وجيمــع إىل ذلــك صــورة الشــمس
التــي تــرق مــن البيــت األخــر جامعــة الصورتــن

يتوجــه نظــر الناقــد ذي املعرفــة التكوينيــة

النفســية التــي شــكلت وعيــه ،ويلحــظ ســلوكه
ولكــن مــن خــال النــص ،وجيعــل مــن العامــل
الســيكولوجي حمــرك ًا للشــاعر ودافعــ ًا لــه نحــو

الكتابــة .فالشــاعر عنــد أصحــاب هــذا االجتــاه يكتب

قصيدتــه بدافــع نفــي a psychological motivation

دون أن يشــعر ،وإن مل يكتبهــا بدافــع ســيكولوجي

فــإن الناقــد الســيكولوجي ينظــر إىل النــص األديب

عــى أنــه مدخــل لتحليــل شــخصية املبــدع كــا فعــل
فرويــد  Freudمــع األســطورة اليونانيــة القديمــة

أوديــب  Oedipusحيــث حلــل شــخصية أوديــب
حتليــ ً
ا نفســي ًا عميقــ ًا يف كتابــه (تفســر األحــام)

The interpretation of dreams (Freud, 1913,

) p:222-223ثــم صــاغ الحقــ ًا مصطلــح «عقــدة
أوديـ�ب»  Oedipus complexليشــر إىل العقــد
النفســية املكبوتــة عنــد الذكــر الــذي تربطــه بأمــه

عالقــة حــب يف مقابــل عالقــة الغــرة عــى األم
والكــره جتــاه األب كــا رشح ذلــك وفصلــه يف مقالتــه

التــي ُنــرت بعنــوان (نــوع خــاص الختيــار األشــياء
عنــد الرجــال)

A special type of choice of

)،object made by men ( (Freud, 2010, p:163
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فاملنتَــج األديب عنــد أصحــاب هــذا االجتــاه «مظهــر

والبحــث إن كان النــص هــو مــن رشــح هــذه الرؤيــة

املنتــج بشــخصية صاحبــه ،عــى أســاس أنــه يعــر

ســلوكية وحتليليــة ووجوديــة وغريهــا شــكلت املعرفة

للناقــد أم أن النظريــات الســيكولوجية احلديثــة مــن

مــن مظاهــر الســلوك ولــذا ال بــد مــن ربــط هــذا

التكوينيــة عنــد أولئــك النقــاد ودفعتهــم إىل التفســر

بطريقــة رمزيــة عــن هــذه الشــخصية ،وخاصــة عــن

الســيكولوجي للنوســتاجليا يف املعلقــات.

بعــض دوافــع الســلوك الشــعورية وغــر الشــعورية»

مــن النقــاد مــن أحــر النظريــات الســيكولوجية

(غانــم2004 ،م ،ص .)23:فــا بــد أن تتوفــر لــدى

احلديثــة قبــل تفســره للمعنــى يف النــص النوســتاجلي

القــارئ القــدرة عــى التأمــل واحللــم كــي يســتطيع أن

وبتوجــه مســبق إىل هــذا االجتــاه دون غــره ،فتمثلــت

يــدرك البعــد الســيكولوجي يف املقدمــة النوســتاجلية

وظيفتــه يف البحــث عــا يوافــق تلــك النظريــات

للقصيــدة اجلاهليــة ،وكــي يقــرأ النــص مــن خــال

مــن النصــوص النوســتاجلية قبــل اإلســام ،أي أنــه

الزمــن الســيكولوجي للشــاعر.

وقــد تفاعــل عــدد مــن النقــاد يف القــرن العرشيــن

اقتبــس هــذه النصــوص واعتربهــا شــواهد توافــق

تفاع ـ ً
ا نفســي ًا ،و علــل عبــد الســام املســدي كثــرة

بأفكارهــا .ويقابــل هــذا الناقــد ناقــد آخــر ولــج إىل

مــا تقــول بــه املدرســة الســيكولوجية التــي يؤمــن

مــع املقدمــة النوســتاجلية خاصــة ومــع الشــعر عامــة

النــص بذاتيتــه وبتكوينــه وانتهــى يف تلقيــه إىل التفســر

القــراءات الســيكولوجية للشــعر عنــد النقــاد العــرب

الســيكولوجي ،وعنــد البحــث يف املكونــات املعرفيــة

يف القــرن العرشيــن يف قولــه «لقــد انصاعــت الذائقــة

هلــذا الناقــد يــرز مفهــوم التكويــن أكثــر وضوحــ ًا

النقديــة عندنــا إىل التحليــل النفــي يف جمــال األدب

وموازنــة بالناقــد األول ذي الرؤيــة املتحيــزة ،وقــد

بحكــم مــا هتيــأ عــى يــد بعــض رواد احلركــة النقديــة
منــذ بدايــات القــرن العرشيــن انطالق ـ ًا مــن االهتــام

ُينظــر للناقــد براونــه عــى أنــه مثــال بــارز للناقــد ذي
الرؤيــة والتكويــن الســيكولوج َّيني.

بتحليــل ظاهــرة الفــن األديب إلدراجــه يف دائــرة

ُيعتــر األملــاين فالــر براونــه مــن أهــم نقــاد املذهب

اجلــال الفنــي عامــة» (املســدي2004 ،م ،ص-55:

الوجــودي  Existentialismيف عــره ،وهــو املذهب
الــذي راج يف النصــف األول مــن القــرن العرشيــن
نتيجــة للحــرب العامليــة التــي عارصهــا براونــه .وعــن
عالقــة الفلســفة الوجودية -التي يـــؤمن هبا براونـــه-
بعلــم النفــس «فيمكـــن -كــا يقــول عبــد الســتار
إبراهيــم -حتديــد مخــس مــدارس كــرى يف علــم

 .)56و تفا َعــل عــدد مــن النقــاد مــع املقدمــة

النوســتاجلية يف املعلقــات تفاعــ ً
ا ســيكولوجي ًا،
فاعتــر بعضهــم األطــال مثــر ًا  stimulusوالنــص
النوســتاجلي اســتجابة  responseأو أن الشــاعر كتــب
النــص ملراعــاة حــال الســامع واملتلقــي ،عــى أن تعــدد

الــرؤى الســيكولوجية عنــد النقــاد يدفــع إىل التســاؤل
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النفــس هــي املدرســة الســلوكية ،واملدرســة التحليليــة
النفســية ،واملدرســة املعرفيــة ،واملدرســة الوجوديــة،
وأخــر ًا هنــاك التيــار اإلنســاين» (إبراهيــم1985 ،م،
ص ،)58:وقــد أضــاف أصحــاب االجتــاه الوجــودي

فيهــا بذكــر الديــار والدمــن واآلثــار ،فبكــى وشــكا،

ديفيــد لينــج  Ronald David Laingورولــو مــاي

ســبب ًا لذكــر أهلهــا الظاعنــن عنهــا ،إذ كان نازلــة

كجــان بــول ســارتر  Jean-Paul Sartreورونالــد
 Rollo Mayالكثــر إىل الدراســات الســيكولوجية،
وأسســوا ملذهــب يف الدراســات النفســية ُعــرف فيــا

بعــد بـ«املذهــب الوجــودي» .Existentialism

يتضمنــه مــن ذكــر لألطــال والديــار قريــب مــن

النفــوس ،وذلــك يف قولــه« :قــال أبو حممد :وســمعت

بعــض أهــل األدب يذكــر أن مقصــد القصيد إنــا ابتدأ
وخاطــب الربــع ،واســتوقف الرفيــق؛ ليجعــل ذلــك

العمــد يف احلـــلول والظعــن عــى خــاف مــا عليــه
ـاء إىل مـ ٍ
نازلــة املــدر ،النتقاهلــم عــن مـ ٍ
ـاء ،وانتجاعهــم
الــكأل ،وتتبعهــم مســاقط الغيــث حيــث كان ،ثــم

كان التفكــر الوجــودي حــارض ًا يف ذهــن فالــر

وصــل ذلــك بالنســيب ،فشــكا شــدة الوجــد ،وأمل

اإلســام عــام 1963م يف املركــز الثقــايف بدمشــق حتت

القلــوب ،ويــرف إليــه الوجــوه ،وليســتدعي بــه

براونــه عندمــا ألقــى حمارضتــه عــن الشــعر قبــل

عنــوان (الوجوديــة يف اجلاهليــة) ،وربــط موضــوع
النســيب والطلــل باألزمــات الســيكولوجية التــي

عانــى منهــا الشــاعر قدي ـ ًا نتيجــة تســاؤالته الدائمــة
عــن الوجــود واملصــر ،ملــاذا؟ وأيــن؟ وكيــف؟
ومتــى؟ و َمــن؟ واعتــر براونــه أن «املوضــوع الــذي

حــرك اإلنســان يف كل زمــان ،هــو املوضــوع الــذي
يــرده عــن وعيــه ،والــذي ينســاه اإلنســان مــن حــن
إىل حــن ،وهــو املوضــوع الــذي يســرجع فيــه إنســان

اليــوم وزنــه وأمهيتــه ،وهــذا املوضــوع هــو اختبــار

القضــاء والفنــاء والتناهــي» (براونــه1963 ،م،
ص.)159:

وقــد انتقــد براونــه اب ـ َن قتيبــة يف تفســره لظاهــرة

األطــال عــى أهنــا قيلــت لتلفــت نظــر املتلقــي،

ولتســتدعي إصغــاء الســامعني؛ ألن التشــبيب ومــا

الفــراق ،وفــرط الصبابــة والشــوق ،ليميــل نحــوه
قريــب مــن
إصغــاء األســاع إليــه؛ ألن التشــبيب
ٌ

ٌ
الئــط بالقلــوب ،ملــا قــد جعــل اهلل يف
النفــوس،

تركيــب العبــاد مــن حمبــة الغــزل ،وإلــف النســاء،
فليــس يــكاد أحــدٌ خيلــو مــن أن يكــون متعلق ـ ًا منــه
ـبب ،وضاربـ ًا فيــه بســه ٍم ،حـ ٍ
بسـ ٍ
ـال أو حــرا ٍم» (ابــن

قتيبــة2000 ،م ،ص .)20:وقــد اعتــر براونــه هــذا

التفســر قــارص ًا وبعيــدا ً،فقائلــه حــري يعيــش يف

جمتمــع بعيــد عــن البــداوة غايــة البعــد ،مســتند ًا إىل
أن ابــن قتيبــة مل يعــش احلالــة النفســية التــي عاشــها
الشــاعر البــدوي؛ لــذا كان مــن الطبيعــي أن يفــر
الظاهــرة تفســر ًا غــر واقعــي بعيــد ًا عــن طبيعــة

حيــاة الشــاعر البــدوي.

ويستشــهد براونــه بقــول عبيــد بــن األبــرص يف

مقدمــة معلقتــه:
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و ُبدِّ لـــت مـــن َأه ُلهـــا ُوحوشـــ ًا
حالـــا ُ
َـــرت َ
طـــوب
اخل
ُ
َوغ َّ َ
َأ ٌ
عـــــــوب
َوار ُثـهــــــا ُش
ُ
رض ت َ

85-59

تلــك الظاهــرة بالوجــود ،فقــد ابتعــد عــن التفســر
الظاهــري للنــص النوســتاجلي يف املعلقــات ،وعلــل

ســخرية أيب نــواس مــن أطــال امــرئ القيــس يف

ـــروب
َوك ُُّل َمـــن َح َّلهـــا َم
ُ
إِ ّمـــا َقتيـــ ً
ا َوإِ ّمــــا هـالِكـــــــاً
الش ــيب َش ـ ِ
ـيب
ٌ
َو َ ُ
ـن َل ــن َيش ـ ُ

موقـ�ف اإلنس��ان [أي الش��اعر] وخيطــئ فهــم كالم

عــى أن الشــاعر قبــل اإلســام ف ّكــر فيــا يفكــر فيــه

يقــرأ يف هــذا الشــعر ،أليس مــا يقولــه الشــاعر اجلاهيل

الوجــودي الــذي حتدثــت عنــه املدرســة الوجوديــة،

هل��ا [ ]...إن نظرنــا إىل املعنــى اللفظــي وحــده كان

معلقتــه بــأن املــرء إذا نــي الســؤال األخــر عــن

القضــاء والفنــاء والتناهــي «فإنــه ال يســتطيع إدراك

شــعره ،وربــا يضحــك كــا يضحــك أبــو نــواس ممــا

(التربيزي1997 ،م ،ص)365:

مضحــك ًا؟ هــذا البــكاء املتــوايل عــى أطــال ال قيمــة

الوجوديــون يف العــر احلديــث ،وحتــدث عــن القلــق

موضوعـ ًا جديــر ًا بالضحــك منــه» (براونــه1963 ،م،

ويتســاءل براونــه «هــل هــذه األبيــات لشــاعر قديــم؟

ص .)159:وجيــد براونــه مــا يوافــق تفســره يف معلقة

أم ألحــد الشــعراء الوجوديــن يف وقتنــا هــذا؟ أمــا

عمــرو بــن كلثــوم عندمــا يتغنــى بكأســه:
َأس َقـــد َ ِ
َوك ٍ
بـــت بِ َبع َل َب ٍّ
ـــك
ش
ُ
ـق و ِ
ِ
قاصينــا
َو ُأخــرى يف د َمشـ َ َ

نعــرف صــوت هــذه الرصخــة يف الشــعر العــري
حقيـــقة؟» (براونــه1963 ،م ،ص )159:وينتهــي من

تســاؤالته إىل أن «غــرض تلــك األبيــات هــو الغــرض

(الشنتمري2001 ،م ،ج 1:ص)159:

الــذي يســأله إنســان اليــوم ،والــذي كان يســأله

فـــهذا البيــت يصــف جانبـ ًا واحــد ًا فقــط ،وهو يشــر

اإلنســان يف ســالف األزمــان ،وهــذا هــو الســؤال

إىل نصــف احلقيقــة فحســب ،ويــي هــذا البيــت مــا

الدائــم الــذي يســأله اإلنســان مهــا نســيه ورده

يتــم احلقيقــة فالشــاعر يقــول :
ـــوف ت ِ
ُدركُنـــا ا َملنايـــا
َوإِنّـــا َس
َ

عــن وعيــه ،الســؤال يف اختبــار القضــاء ،والفنــاء،
والتناهــي» (براونــه1963 ،م ،ص .)159:فعبيــد بــن

ُم َقـــدَّ َر ًة َلنــــا َو ُم َقدَّ رينـــا

األبــرص يف رؤيــة براونــه هــو إنســان قبــل أن يكــون

شــاعر ًا جاهليــ ًا.

هــذا هــو اجلانــب اآلخــر ،وهــذا البيــت الثــاين

إن التفكــر الفلســفي الوجــودي املرتبــط

يوضــح احلقيقــة التامــة التــي يشــعر هبــا الشــاعر،

التفســر الســطحي ألي ظاهــرة ،ويبحــث يف العمــق

مــا يضايــق اإلنســان ويقلــق الشــاعر اللطيــف احلــس

باملعرفــة التكوينيــة عنــد براونــه يبتعــد دائــ ًا عــن

ومــن يقــرأ أوصــاف املشــاهد الفرحــة بتدقيــق يــدرك

واملضمــون عــن قرينــة -غامضــة غالبــ ًا -تربــط

من خمــاوف الوجــود» (براونــه1963 ،م ،ص.)160:
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وألن براونــه وجــودي يف تكوينــه ،فقــد اســتدعى

النفــي  Psychoanalysisعنــد فرويــد - Freudالتــي

ليؤكــد تفســره الســيكولوجي الوجــودي للنــص.

 unconsciousإىل منطقـ�ة الشـ�عور conscious

عنــر املنيــة واملــوت يف البيــت األخــر البــن كلثــوم

تؤمــن بــأن التحليــل النفــي يبــدأ بنقــل الالشــعور

وقــد تركــت الرؤيــة التكوينيــة الوجوديــة عنــد
فالــر براونــه أثــر ًأ فيمــن حتــدث بعــده مــن النقــاد عن

فكتــب -يف العــام الــذي ألقــى فيــه براونــه حمارضاته-

النقــاد الذيــن ابتدعوا القــراءة النفســية للنوســتاجليا يف

عــى االجتاهــات التفســرية األخــرى مــن اجتامعيــة

ظاهــرة األطالل باعتبــاره من أوائــل -إن مل يكن أول-
القصيــدة اجلاهليــة ،وكان أثــره أقــوى يف رؤيــة الناقــد

عــز الديــن إســاعيل ،فقــد تشــابه مضمــون الرؤيتــن،
واقــرب موقــف الناقديــن يف رفضهــا لتفســر ابــن

قتيبــة ،وخرجــت الرؤيتــان برؤيــة واحــدة حتـــى إن

أحــد النقــاد املعارصيــن هلــا اعتبـــر -وإن بطريقــة
غــر مبــارشة -أن العالقــة بــن النصــن تقــوم عــى

تناقــل األفــكار ال عــى تــوارد اخلواطــر (الكرمــي،
1964م ،ص .)153:فلقــد شــغل اإلنســان وقضايــاه
حيــز ًا كبــر ًا فيــا كتبــه عــز الديــن إســاعيل خاصــة يف

كتاباتــه األوىل كـ(قضايــا اإلنســان يف األدب املرسحــي
املعــارص دراســة مقارنــة) ،و حتــدث يف هــذا الكتــاب

عــن حقيقــة اإلنســان ،وعــن وجــوده ،وعالقتــه
بالزمــان واملــكان ،وخــاض يف مغامــرات اإلنســان
ورصاعــه يف احليــاة ،كــا كتــب (الفــن واإلنســان)

وبحــث يف هــذا املؤلــف عــن عالقــة اإلنســان القديــم

بالفــن يف مراحــل الوجــود األوىل.

) (Chao, 2015, p:57عــى وجــه اخلصــوص،
(التفســر النفــي لــأدب) مرجحــ ًا هــذا التفســر
وميثولوجيــة وغريهــا ،يقــول «إنــه ليبــدو يل متعــذر ًا
فهــم هــذا العمــل أو ذاك دون االعتــاد عــى هــذه

احلقائـــق -أي حقائــق التحليـــل النفــي-أو تلــك»

(إســاعيل1963 ،م ،ص ،)14:أمــا الفائــدة التــي
حيققهــا األدب مــن نتائــج التحليـــل النفــي فهي -يف

رأي عــز الديــن إســاعيل« -فائــدة حيققهــا الناقــد
ال الفنــان ،وهــو حيققهــا عندمــا يســتفيد مــن تلــك
النتائــج يف إلقــاء املزيــد مــن الضــوء عــى العمــل

الفنــي ،واستكشــاف أبعــاد التجربــة والتجــارب
التــي يقدمهــا ،وتفســر الــدالالت املختلفــة التــي

تكمــن وراء األعــال الفنيــة» (إســاعيل1963 ،م،
ص .)25:كل هــذا يــدل عــى أن رأي عــز الديــن

إســاعيل املفــر لظاهــرة األطــال تفســر ًا نفســي ًا
رأي صــادر مــن تكوينــه املعــريف ،وليــس منقــوالً مــن
مقــال براونــه ،إال أن يكــون رأي براونــه وافــق هــوى

يف نفســه فتأثــر بــه وكلتــا النتيجتــن تــدالن عــى تأثــر

شــغل اإلنســان وقضايــاه اهتــام عــز الديــن

املعرفــة التكوينيــة الســيكولوجية يف قــراءة عــز الديــن

الســيكولوجية احلديثــة عامــة ونظريــة التحليــل

ويف حتليلــه لعنــر احلنــن للمحبوبــة يف مقدمــة

إســاعيل حتــى وجــد ضالتــه يف النظريــات

إســاعيل للنــص الشــعري.
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املعلقــات ،يتحــدث عــز الديــن إســاعيل عــن موقفني

الديــن إســاعيل -هــو حــدث نفــي بالدرجــة األوىل

حلــزة وعمــرو بــن كلثــوم ،ففــي أطــال املعلقــة

عــى الرغــم مــن أن جــل النقــاد ينظــرون إىل مقدمة

كــا هــو احلــدث يف مقدمــة معلقــة عمــرو بــن كلثــوم.

نفســيني متناقضــن يف أطــال معلقتــي احلــارث بــن

معلقــة عمــرو بــن كلثــوم عــى أهنــا خالفــت املعلقات

األوىل ومطلعهــا:
ســـاء
آ َذنَتنـــا بِ َبينِهـــا َأ
ُ

األخــرى يف مقدمتهــا اخلمريــة ال الطلليــة املألوفــة

ثـــاو يم ُّ ِ
ـــواء
ُر َّب ٍ ُ َ
ـــل منـــ ُه ال َث ُ
(التربيزي1997 ،م ،ص)291:

ـر
فــإن عــز الديــن إســاعيل يــرى رؤيــة مغايـــرة ،يعـ ِّ
عنهــا بقولــه «والواقــع أن هــذه الصــورة وإن بــدت يف

يلــوح مهــدد ًا ألمنــه النفــي ورضــاه ،وهــو فــراق

مقابلــة متامـ ًا للصــورة املألوفــة .ويكفــي أن نتنبــه هنــا

ظاهرهــا خارجــة عــى املألــوف ليســت ســوى صــورة

يقــول «فاحلــارث يف هــذه القطعــة حيدثنــا عــن خطــر

إىل أن الشــاعر قــد ذكــر لنــا األماكــن -أماكــن هلــوه

حمبوبتــه أســاء بعــد عهــد طويــل مــن االســتمتاع

ومتعتــه بــرب اخلمــر -كــا صنــع غــره دائــ ًا يف

بالقــرب منهــا والتنقــل معهــا مــن منطقــة إىل أخــرى.

ذكــر األماكــن التــي نزلــت هبــا املحبوبــة؛ فاألمــر يف

وإن هــذه األماكــن التــي كانــت تعــج مــن قبــل باحلياة

احلالــن ال يعــدو تصويــر شــعور اإلقبــال عــى احليــاة،

هــي نفســها األماكــن التــي شــهدت غــرام الشــاعر

واالســتمتاع هبــا ،حتــى يــرز النقيــض وهــو املــوت»

وحبــه ،فــاذا حــدث اآلن؟ أو مــاذا ســيحدث بعــد

(إســاعيل1964 ،م ،ص ،)14-13:وينتهــي إىل أن

أن أبلغــت أســاء شــاعرنا بالفــراق؟» (إســاعيل،

املقدمــة النوســتاجلية كانــت متنفســ ًا للشــاعر قبــل

1964م ،ص )11:ويبحــث عــز الديــن إســاعيل عن

اإلســام ليعــر عــن أزمتــه يف ذلــك العــر ،وعــن

إجابــة التســاؤل األخــر يف نظريــة التحليــل النفــي

موقفــه مــن الكــون والوجــود وخوفــه مــن املجهــول

«فــإذا نحــن رجعنــا إىل حتليــل فرويــد ملعنــى احلــب

(إســاعيل1964 ،م ،ص ،)14:كــا أن اســتدعاءه

وجدنــا أنــه مجــع حتــت هــذا املفهــوم مــا كان يعــرف

للمــوت يؤكــد تأثــره باملنهــج الوجــودي يف تفســر

بغريــزة حفــظ الــذات وغريــزة حفــظ النــوع .فاحلــب

النــص الشــعري.

هبــذا املعنــى هــو ضــان حليــاة اإلنســان عــى األرض

ويتفاعــل عــز الديــن إســاعيل مــع عنــر النســيب

واســتمرار هــذه احليــاة .ومــن ثــم كان الفــراق الــذي

وذكــر الديــار يف مقدمــات القصائــد قبــل اإلســام

أعلنتــه أســاء بمثابــة التهديــد املبــارش الــذي يتجــه

باعتبــاره يمثــل اجلــزء الــذايت مــن القصيــدة ،والــذي

إىل ذلــك احلــب» (إســاعيل1964 ،م ،ص.)11:

يعــر فيــه الشــاعر عــن نفســه ويتحــدث عــن ذاتــه

فاحلــدث الــذي يقــع يف االفتتاحيــة النوســتاجلية

بلســانه قبــل أن يتحــدث بلســان قبيلتــه ،فقطعــة

ملقدمــة معلقــة احلــارث بــن حلــزة -يف رؤيــة عــز
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النســيب يف رأيــه تقــوم عــى عنــري الوقــوف عــى

لكثــر مــن قصائــد الشــاعر تفســر ًا ســيكولوجي ًا ،ومل

ص .)8:فالشــاعر -يف ضــوء الرؤيــة النفســية عنــد

وقصصـ ًا تؤيد تفســره الســيكولوجي ،وبــذات املنهج

األطــال وذكــر املحبــوب (إســاعيل1964 ،م،

عــز الديــن إســاعيل -مل جيمــع بــن عنــري
الوقــوف عــى األطــال وذكــر املحبــوب يف صــورة
واحــدة عبثـ ًا بــل مجــع بينهــا لريمــز إىل احليــاة واملــوت

(إســاعيل1964 ،م ،ص.)9:

تتجاهــل دراســته البعــد التارخيــي فاســتحرض مواقــف
والتفســر درس الكفــراوي شــخصية ابــن املعتــز يف

مؤلــف مســتقل بعنــوان (عبــد اهلل بــن املعتــز حياتــه
وشــعره) لريكــز عــى األبعــاد الســيكولوجية يف حيــاة
ابــن املعتــز ،كــا يفــر الكفــراوي يف كتابــه (الشــعر

وإذا كان عــز الديــن إســاعيل فكَّــر بطريقــة

العــريب بــن اجلمــود والتطــور) الكثــر مــن ظواهــر

الكفــراوي فــر النوســتاجليا يف املعلقــات تفســر ًا

قبــل اإلســام -تفســر ًا نفســي ًا معتمــد ًا يف أكثــر مــن

التحليــل النفــي ورصح بذلــك ،فــإن حممــد
ســيكولوجي ًا -وذلــك يف كتابــه (الشــعر العــريب بــن
اجلمــود والتطــور) الــذي نــره بعــد نــر عمــي كل

مــن براونــه وعــز الديــن إســاعيل بخمســة أعــوام
وبالتحديــد عــام 1969م -دون أن يــرح بمنهجــه

الســيكولوجي .فقــد فــر الناقــد حممــد عبــد العزيــز

الكفــراوي النوســتاجليا يف القصيــدة اجلاهليــة مــن
زاويــة ســيكولوجية تارخييــة وم ّثــل لذلــك بأطــال
معلقتــي احلــارث بــن حلــزة وامــرئ القيــس ،وهــو

منحــى يوافــق تكوينــه ،ففــي مؤلفاتــه الثالثــة التــي

نرشهــا بــرز االجتــاه التارخيــي مقرتنــ ًا باالجتــاه
الســيكولوجي ،وكتابــه (أســطورة الزهــد عنــد أيب
العتاهيــة) يمــزج االجتاهــن الســيكولوجي والتارخيــي
وإن كان حضــور األول أبــرز مــن اآلخــر ،فقــد وقــف
الكفــراوي عنــد شــخصية الشــاعر ،وعواطفــه،

وعقــده النفسيـــة واحلــب املركب واملعقد يف شــخصيته
خاصــة يف كهولتــه ،وتأثــره النفــي بالســجن مفــر ًا

األدب العــريب -ومنهــا ظـــاهرة األطــال يف الشــعر
موضــوع عــى البعــد التارخيــي الــذي يوحــي بــه

عنــوان الكتــاب ،مــا يــدل عــى أن تكوينــه يدفعــه إىل
اعتــاد املنهــج الســيكولوجي املدعــم ببعــد تارخيــي

كمنهــج رئيــس يف تفســر النــص الشــعري.

فمعلقــة امــرئ القيــس بأطالهلــا تعكــس -يف

رؤيــة الكفــراوي -نفســية صاحبهــا فهــي «صــورة

مكــرة لذلــك النــوع الــذي مل يفكــر فيــه الشــاعر فيــا
وراء نفســه ،ومل يشــتغل بــا وراء عواطفــه ،وهــذه
املعلقــة -يف رأيه-تعتــر فريــدة مــن هــذه الناحيــة بــن

بقيــة املعلقــات» (الكفــراوي1969 ،م ،ص.)35:
فالشــاعر العــريب يف رأي الكفــراوي مل يكــن يبكــي

حمبوبتــه لبعدهــا فحســب ومل يكــن يرثــي عشــقها
فقــط ،بــل محــل بــكاؤه بعــد ًا ســيكولوجي ًا متثــل يف
إحساســه بالغربــة واالغــراب ،فقــد كُتــب عــى
الشــاعر وأمثالــه مــن البــدو «أال يزالــوا متنقلــن عــى

رقعــة الصحــراء كأهنــم قطــع الشــطرنج ،تاركــن يف
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كل مــكان فلــذة مــن أكبادهــم ،وقطعــة مــن تارخيهــم،

األماكـــن يف مطلـــع قصيـــدة احلـــارث بـــن حلـــزة

فمعانــاة الشــاعر -يف رؤيــة الكفــراوي -هــي معانــاة

لذاهت ــا ،وإن ــا اإلرساف يف ذك ــر األماك ــن واملواض ــع

فهــم دائ ـ ًا غربــاء» (الكفــراوي1969 ،م ،ص.)34:

حيمـــل داللـــة مغايـــرة ،فاملقصـــود ليســـت األماكـــن
فيـــه داللـــة عـــى أن للشـــاعر غايـــة مـــن ورائهـــا

نفســية قبــل أن تكــون جتربــة حــب زائــل.

أس ــمى وأعم ــق م ــن املحافظ ــة ع ــى بن ــاء القصي ــدة،

وترتبـــط معانـــاة الشـــاعر عنـــد الكفـــراوي

«وأكـــر الظـــن -يف رأي الكفـــراوي -أن احلـــارث
ابـــن حلـــزة مل يكـــن مشـــغوالً أثنـــاء تعـــداده هلـــذه

بمعان ــاة امل ــرأة قب ــل اإلس ــام الت ــي مل يق ــف دوره ــا

عنـــد اإلنجـــاب واحلضانـــة ،بـــل «إن املـــرأة متثـــل

األماكـــن بحبيبتـــه أســـاء رغـــم الربـــط الظاهـــري
بينه ــا وب ــن تل ــك الدي ــار ،ب ــل كان مش ــغوالً بقوم ــه

يف حيـــاة العـــريب بعامـــة والبـــدوي بخاصـــة عنـــر

االس ــتقرار الس ــيكولوجي واحل ــي ال ــذي كان ي ــود

وقبيلتـ��ه ،ولعل ــه [ ]...كان يش ــر إىل م ــا م ــى م ــن

بجـــدع األنـــف أن لـــو أدركـــه يف بيئتـــه املضطربـــة

زم ــن كان ــت تغل ــب وبك ــر في ــه أخوي ــن متواصل ــن

القلقـــة ،أليـــس خباؤهـــا هـــو املـــكان الوحيـــد

غ ــر متقاطع ــن ،متقارب ــن غ ــر متدابري ــن ،ويؤك ــد

ال ــذي ي ــأوي إلي ــه م ــن تل ــك الصح ــراء العريض ــة»

هـــذا قولـــه يع ِّقـــب عـــى ذلـــك :
ـدت فيهــا َف َأبكــي الـــ
ال َأرى َمــن َع ِهـ ُ

(الكفـــراوي1969 ،م ،ص ،)34:فصـــورة املـــرأة يف
املقدمـــة النوســـتاجلية تعكـــس واقعـــ ًا نفســـي ًا عاشـــه

ـكاء
َي ــو َم َدهلــ ًا َوم ــا َي ـ ُـر ُّد ال ُب ـ ُ
فـــإن الالشـــعور قـــد فضحـــه يف هـــذا البيـــت

الشـــاعر وليســـت جمـــرد حمبوبـــة غائبـــة.

ويف رأي الكفـــراوي فـــإن حـــرص احلـــارث بـــن

أراد أم مل يـــرد» (الكفـــراوي1969 ،م ،ص،)38:

حلـــزة وغـــره مـــن الشـــعراء عـــى ذكـــر الديـــار

واألطـــال حيمـــل بعـــد ًا ســـيكولوجي ًا ،ألن ذكـــر

فالكفــــــــــراوي يــقــــــــرأ النـــص قـــراءة
سيكولوجـ ــية تارخيي ــة معتمــــ ــد ًا ع ــى مفهومـ ــي

الطلـــل -يف رأيـــه« -يقـــوي انفعالـــه ويذكـــي

الالشـــــــعور  unconsciousوالتحليــــل النفــي

شاـــعريته [ ]...وخيـــدر الســـامعني ويســـحرهم

.psychoanalysis

بتلـــك العواطـــف اإلنســـانية العامـــة التـــي يـــرى

خامتة:

فيهـــا الســـامع صـــورة مـــن عواطفـــه ومغامراتـــه،

ســلطت الدراســة الضــوء عــى تلقــي أربعــة مــن

فتأخـــذه هـــزة ونشـــوة تنســـيه املنطـــق اجلـــاف،

النقــاد العــرب يف القــرن العرشيــن -كنــاذج لنقــاد

بـــل والوقـــار والتعقـــل ،وجتعلـــه أداة طيعـــة يف يـــد

العــر احلديــث -للمقدمــة النوســتاجلية يف معلقــة

الشـــاعر يوجهـــه هبـــا كيفـــا شـــاء» (الكفـــراوي،

امــرئ القيــس -باعتبارهــا أنموذجـ ًا للشــعر اجلاهيل-

1969م ،ص .)35:ويـــرى الكفـــراوي أن تعـــدد
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وقراءهتــم لذلــك النــص بطــرق ومنهجيــات خمتلفــة،

ميثولوجيــة -عــى ســبيل املثــال -يتفاعــل مع

يف تفاعلهــم مــع النــص الشــعري وأن قراءاهتــم

النــص قــراءة نفســية ،فكثــر مــن القــراءات

النــص اجلاهــي تفاعــ ً
ا ســيكولوجي ًا ويقــرأ

كــا ب ّينــت كيــف ذهــب النقــاد يف أكثــر مــن اجتــاه

النقديــة ال تعتمــد يف تفســرها عــى النــص

ال تلتــزم باملعنــى الظاهــر يف اجلــزء النوســتاجلي يف

الشــعري اجلاهــي ذاتــه وإنــا يكــون النــص

مقدمــة القصيــدة عــى الرغــم مــن ثبــات ذلــك النــص

فيهــا أداة تدعــم رؤيــة الناقــد التــي هــي -يف

الشــعري ووضــوح معانيــه .ويمكــن تلخيــص أهــم

الغالــب -نابعــة مــن معرفتــه التكوينيــة.

النتائــج التــي توصلــت إليهــا الدراســة بعــد حتليــل

• أن النــص النقــدي ليــس -بالــرورة -نص ـ ًا

قــراءات أولئــك النقــاد يف النقــاط التاليــة:

• أن املعرفــة التكوينيــة للناقــد التــي تشــكلت

علميــ ًا بحتــ ًا وإنــا هــو خاضــع -بدرجــة

يف تفســره للصــور الشــعرية يف مقدمــة معلقــة

تشــكلت مــن خــال املعرفــة التكوينيــة التــي

كبــرة -إىل ميــول الناقــد الفكريــة التــي

مــن خــال قراءاتــه ودراســاته الســابقة أثــرت

اكتســبها مــن جتاربــه العلميــة الســابقة.

امــرئ القيــس ،فجــاءت قــراءة كل ناقــد

• أن التشــابه واالنســجام بــن املعرفــة التكوينيــة

منســجمة مــع املنهــج الــذي يميــل إليــه ،فنجد

عنــد الناقــد مــن جهــة ،والتزامــه -إىل حــد

الناقــد ذا املعرفــة التكوينيــة الســيكولوجية

كبــر -بمنهــج واحــد يف تفســره للنــص

-عــى ســبيل املثــال -والــذي يميــل يف

الشــعري القديــم مــن جهــة أخــرى يدفــع

مؤلفاتــه إىل اتبــاع املنهــج الســيكولوجي
يفــر عنــارص مقدمــة امــرئ القيــس تفســر ًا

إىل تســاؤل إن كان الناقــد اســتخدم النــص

ســيكولوجي ًا وينتــج قــراءة خمتلفــة عــن قــراءة

الشــعري ليؤكــد صحــة املنهــج الــذي يتبعــه

يف قــراءة النــص القديــم وبالتــايل فــإن املنهــج

نظــره ذي املعرفــة التكوينيــة األســطورية.

كان حــارض ًا يف ذهنــه قبــل عمليــة القــراءة

فاملعرفــة التكوينيــة للــذات الناقــدة تلعــب
دور ًا مه ـ ًا يف تفســر الناقــد للنــص الشــعري

أم أنــه تفاعــل مــع النــص بطريقــة حمايــدة
وجــاءت معرفتــه التكوينيــة لتوجــه قراءتــه

وتوجيــه قراءتــه لــه.

للنــص بطريقــة غــر واعيــة.

• قــوة تأثــر املعرفــة التكوينيــة عــى قــراءة
الناقــد للنــص الشــعري جتعــل مــن القــراءة
املحايــدة هدف ـ ًا يصعــب حتقيقــه باعتبــار أنــه

يصعــب أن نجــد ناقــد ًا ذا معرفــة تكوينيــة

•

ويف ضــوء النتائــج التــي توصلــت إليهــا

الدراســة يــويص الباحــث بــا يــي:
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