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Interaction of the Reader in Discourse and Phenomenological Analysis of the
Poetry
(Analyzing Examples of Arabic and Persian Mystic Poetry)

Farshid Torkashvand 

Abstract:
Reader interaction relies on semantics of interaction and philosophical
phenomenology. In this approach, the reader is in the process of being meaningful,
dynamic, and influential. By using this approach, the domain of meaning production
with the participation of the reader is excluded from the monopoly of the author and
the text. In this research, the author sought to analyze the function of this approach in
understanding the aesthetics and also the cultural function of mystic poetry in Arabic
and Persian. Through an interaction approach based on the discursive and
phenomenological view, the reader establishes new relationships between signs
through the interaction and becomes involved in aesthetic interaction with the fluid
and non-constant meanings of the text. Concerning the result of this approach to the
poetry in the text and with regard to how it was understood, it became clear that this
method, in addition to changing the attitude in the identity of the aesthetic look, was
effective in understanding and expanding the cultural function of poetry.
Accordingly, this approach extends the function of the poetry.
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حبوث يف اللغة العربية :نصف سنوية علمية حمكمة لكلية اللغات األجنبية جبامعة إصفهان
العدد ( 22ربيع وصيف 4114هـ .ق 4311 /هـ .ش) ،ص  422ـ 414

تعامل املتلقّي يف التحليل الفينومينولوجي للخطاب الشعري
مناذج من أشعار الرومي وابن الفارض وحافظ الشريازي

1

فرشيد تركاشوند *

امللخّص
يقع تعامل املتلقّي ضمن نظرية حتليل اخلطاب ويقوم على التعامل السيميولوجي والفينومينولوجيا .القصد من التعامل هو العالقة اجلدلية
بني املتلقّي واخلطاب وفقَ تفكري خاصّ تقدّمه هذه الرؤية .فللمتلقّي دورٌ فاعلٌ ،حيثُ يقوم بإنتاج الداللة؛ وبهذا يتّسع املعنى ويبتعد
القارئ من سلطة املؤلف .تستهدف هذه الدراسة حتليل فاعلية النظرية التعاملية يف التذوّق اجلمالي وحتليل الوظيفة الثقافية يف مناذج من
أشعار جالل الدين الرومي وابن الفارض وحافظ الشريازي .بهذا ،تتّضح عالقات جديدة بني الدوا ّل بالتعامل والتفضيل اجلمالي كما
تتّضح أيضاً معانٍ غري ثابتة متحوّلة .ونظراً إىل حتليل األشعار اليت اخرتناها طوال الدراسة ،نستنتج أنّ هذه الرؤية تؤدّي إىل حتويل التذوّق
اجلمالي من خالل توسيع الوظيفة الثقافية للشعر ،وبهذا كلّه تتكوّن جتارب مجالية غري معهودة ،حيث ينتقل املخاطب بدوره املنفعل من
البالغة القدمية إىل املتلقّي ودوره الفاعل يف جمال البالغة اجلديدة .وهذا املوقف يرشدنا إىل نظرة يف الوجود والوجودية يف الشعر الصويف
العربي والفارسي.
املفردات الرئيسية :تعامل املتلقّي ،التعامل السيميولوجي ،الفينومينولوجيا ،الرومي ،ابن الفارض ،حافظ الشريازي

1ــ تاريخ التسلم1318/4/1 :هـ .ش؛ تاريخ القبول1318/6/4 :هـ .ش.
* أستاذ مساعد يف قسم اللغة العربية وآدابها جبامعة اإلمام اخلميي الدولية ـ قزوين
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1ـ املقدمة
إن اللسانيات اجلديدة وفروعها املتنوعة تساعد الباحث على حتليل النصوص األدبية كما تساعد على فهم املعاني املكنونة يف تلك
النصوص .يستخدم كلّ واحد من النظريات اللسانية اجلديدة من البنيوية 1إىل التداولية 2وحتليل اخلطاب 3للتحليل الداللي يف
النصوص األدبية وكلّ واحد منها يفيد يف جمال خاصّ .نظرية التعامل تقع ضمن نظرية حتليل اخلطاب وقد منت بعد املرحلة البنيوية
يف اللسانيات .التعامل هو رؤية لسانية إىل املعنى ،وقد تكوّن بالتأثري من الفلسفة الوجودية والفينومينولوجيا ،لكنّها على كلّ
حال ،رؤية لسانية أكثر من أن تكون فلسفية .هذه الرؤية تبتعد متاماً عن البنيوية والسيميائية البنيوية 4كما تبتعد عن تقابل
العالمات الداللية ودور هذا التقابل يف املعنى .اللغة يف هذه احلالة تقع يف عالقة جدلية بني املؤلف واملتلقّي مع النظر إىل دور سياق
املوقف 5يف هذه العالقة.
وحياول الباحث يف هذه الدراسة أن يبني فاعلية هذه الرؤية يف حتليل الوظيفة املعنوية والثقافية يف أشعار الرومي وحافظ
الشريازي وابن الفارض حتى حيقّق جتربة مجالية جديدة .والسؤال الرئيس هنا يتعلّق بكيفية هذا التحليل ودور املتلقّي فيه.
فالفرض مبي على أنّ يتّخذ املتلقّي بهذه الرؤية ،نظرة تفكريية وال منهجية حمدودة .فبهذا التفكري ،يتّسع جمال املعنى ويقع يف
ميدان واسع ذي حيوية ينداح من دوائر معنوية متّسعة الحدود هلا .بهذه كلّها ،يتغري مفهوم اجلمال وينتقل من معيار الذوق
والصور إىل عامل املعنى الالنهائي ،حيث ينتهي إىل غناء الوظيفة الثقافية للشعر .هذه الرؤية تعدّ من مبادئ البالغة اجلديدة اليت
تقوم على مبادئ فلسفية أيضاً.
2ـ خلفية البحث
بالنسبة إىل التعامل كرؤية خاصّة ،قلّما جند شيئاً يف الدراسات اللسانية العربية والفارسية إال ما قدّم الباحث اإليراني محيد رضا
شعريي ،يف بعض كتبه ومقاالته ،أهمّها« :رابطه نشانهشناسي با پديدارشناسي با نمونهاي تحليلي از گفتمان ادبي هنري» (=
عالقة السيميائية والفينومينولوجيا مع مناذج من اخلطاب األدبي والفي) (جملة ادب پژوهى6831،هـ.ش) .يقرتب الباحث يف هذا
املقال من الفينومينولوجيا يف دراسته ويؤكد على التعامل بني الذاتي واملوضوعي ليجتاز سكونية البنيوية ونطاقها الضيق .هناك
كتاب من هذا الباحث أيضاً وهو «تجزيه و تحليل نشانهمعناشناختي گفتمان» (= التجزية والتحليل يف سيميولوجية اخلطاب)
( 6831هـ.ش) ،الذي يشبه كثرياً باملقال الذي أشرنا إليه .يف هذا الكتاب أيضاً ،يقوم الباحث بتحليل التعامل بني الذاتي
واملوضوعي؛ لكنّه مييل إىل اللسانيات والسيميائية وال الفلسفة.
كما أسلفنا ،هناك آثار كثرية يف جمال حتليل اخلطاب وسيميائية اخلطاب؛ لكنّها تقف عند حدّ اللسانيات .قبل كلّ شيء ،نشري
إىل أنّ هذه الدراسة تُبنى على نظرية اخلطاب وما يتعلّق بها على مستوي التنظري؛ ولكنّها ال تقع ضمن هذه النظرية فقط ،بل
1. Structural Linguistics
2. Pragmatism
3. Discourse Analays
4. Structural Semiotics
5. Context of Situation
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يتّسع مداها إىل جمال الفلسفة وخاصة الوجودية والفينومينولوجيا .هذه املسألة متيز الدراسة عن كثرية من الدراسات املعاصرة يف
جمال حتليل اخلطاب عربية كانت أم فارسية .حنن نعتقد بأن الفلسفة هي األسا

يف مجيع هذه الدراسات؛ لكنّ مع األسف ،قد

غفل عنها كثري من الباحثني .على أي حال ،دراستنا هذه لسانية فلسفية تقوم على التعامل بني الفكر والواقع وبني املتلقِّي
واخلطاب؛ وفائدتها هي اتّساع التجربة اجلمالية إىل آفاق ثقافية وإنسانية ،حيث تنتهي إىل إقرتاب اللغات والثقافات .وأثناء ذلك
كلّه ،حنن نعاجل الشعر الصويف واإلنساني بهذه الرؤية ونرى أن هذه الدراسة على مستوى التنظري والتطبيق جديدة وحتتاج إىل
املواصلة.
3ـ من النص إىل اخلطاب
ليس القصد من النص هو املفهوم التقليدي يف الرتاث اللغوي العربي ،بل قصدنا هو ما جاء يف اللسانيات البنيوية اليت تقع على
أسا

التقابل بني العالمات اللغوية ،حيث يتوّلد املعنى من فجوة التقابل بني تلك العالمات .وهذا مبي على رأي فردينان

دوسوسيور .1النصّ هنا يتكوّن من أنظمة لغوية ذات انسجام يتأتّى من خالل العالقات الشكلية والوظيفية اليت تقوم بها لسانيات
النصّ .فهذا االنسجام حينما اقرتب من األنساق وخاصة سياق املوقف عند ذلك نسمّيه انسجام اخلطاب .على أي حال ،قصدنا
ص وال اخلطاب.
من النصّ هو ما يتكوّن ضمن ما يتأتّى من لسانيات الن ّ
يقسّم سوسيور الدراسات اللسانية على قسمني :القسم األول هو ما يتعلّق باجملتمع اإلنساني وليس فردياً واللغة هي األسا
يف هذا القسم؛ أما الثاني فهو التعبري الذي يرتبط باللغة ضمن عالقة جدلية ( 6831هـ.ش ،ص  .) 12الرؤية السوسورية تؤكد
على التعبري .ويف هذه الرؤية اليت تقوم على النصّ كمحور وأسا  ،النصّ نظام لغوي مغلقٌ وال عالقة له باألنساق خاصة سياق
املوقف ،ألنّ املعنى تُولد ضمن العالقات التقابلية بني العالمات وال عالقة جدلية بني النصّ وخارجه .إذن نستطيع القول إنّ
ص يف هذه الرؤية نظامٌ لغوي مغلق.
ص والن ّ
البنيوية تتوقّف عند الن ّ
أمّا فيما يتعلّق بدور علم الداللة يف هذا اجملال ،قبل كلّ شيء نشري إىل أنّ هناك بوناً شاسعاً بني املعي واملعنى؛ الثاني هو ما
يتعلّق مبا يستخرج من النصّ دون النظر إىل األنساق .ففي هذه احلالة ،القارئ ال يشارك يف تكوين املعنى بوصفه متلقّياً بل هو
خماطب منفعل .هذا واملعنى وعلمه يقرتب من اخلطاب ،حيث يرتبط باألنساق املختلفة وخاصة سياق املوقف ـ واخلطاب هنا أكثر
اتّساعاً من اجلملة والنصّ ،حيث يشتمل على املؤلف والقارئ وسياق الزمن واملكان وحتى الثقافة (ساساني 6838،هـ.ش ،ص ,)6

فجديرٌ بالذكر أنّ التعامل يعاجل املعنى وال املعي ،وقصدنا املعنى يف هذه الدراسة كلّها.
يعتقد شعريي أنّ السيميائية البنيوية ال تستطيع أن تتوفّر مجيع ما حنتاج إليه يف جمال دراسة املعنى ،ألنّ هذا النظام مبي على
العالقة االستلزامية التقليدية بني الدالّ واملدلول؛ وإضافةً إىل هذا ،اخلطاب الفي واألدبي يواجهنا باألنظمة الشهودية احلساسة
واملتحوّلة للمعنى ( 6831هـ.ش ،ص  .)28تبحث السيميائية البنيوية املتأثرة بآراء سوسيور عن معنى العالمات ضمن جمموعة من
العالقات التقابلية يف إطار نظامٍ ثابت (ميكي 6836،هـ.ش ،ص  .)12يف احلقيقة ،يتمتّع املعنى عند سوسيور بطابعٍ افرتاقي ،ألنّه
يؤكد على االفرتاق بني العالمات .ففي رؤيته ،اللغة نظامٌ من التمايزات والتقابل املوجّه (سجودي 6836،هـ.ش ،ص .)31

1. Ferdinan de Saussure
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يقدّم شعريي ثالث مراحل لتكوين نظرية اخلطاب يف اللسانيات ،وهي:
ـ مرحلة البنيوية من سنة 6612م حتى 6622م؛
ـ مرحلة نظرية اخلطاب من سنة 6622م إىل 6632م؛
ـ مرحلة نظرية التعامل من سنة 6632م إىل يومنا احلالي ( 6831هـ.ش ،ص .)6

هذا التقسيم إضافة إىل السهولة يف البحث ،يشري إىل أنّ املرحلة الثالثة هي مرحلة رحبة ال نهاية .وهلذا نؤكد على دور التعامل
يف املعنى .ألنّ حتليل اخلطاب كما يشري عكاشة ال يستهدف بنية اللغة ،بل حتليل املعنى مع النظر إىل شروط تكوينه .وبهذا ،يتمتّع
اخلطاب بطابع تعاملي وليس نصّاً لغوياً ثابتاً (1268م ،ص .)32ونودّ أن نشري هنا إىل أن السبب الرئيس يف النهائية التعامل يعود
إىل بعده الفلسفي الوجودي الذي قد يقوم على الفينومينولوجيا ،حيث افرتض بعدًا وجوديًا يف اللغة.
4ـ التعامل واخلطاب
كما أسلفنا ،حنن يف دراستنا هذه ،نؤكد على التعامل؛ والقصد من هذا هو العالقة اجلدلية بني الذات 1واملوضوع 2أو الذاتية
واملوضوعية .فهذه العالقة هي األسا

يف رؤية حتليل اخلطاب والفينومينولوجيا .يعترب التعامل بني الذات واملوضوع مرحلة

االنتقال من الرؤية البنيوية والفلسفة الوضعية 3إىل فلسفة الوجودية والفينومينولوجيا ،خاصة يف آراء هايدغر 4وهوسرل.5
تتّبع الدراسات اللغوية هنا ،الشروط التعاملية اليت تؤكد على «تأثري تعامل األشخاص بعضهم مع البعض طيلة التخاطب ،وهذا نتيجة

ألثر التعامل على التخاطب» (شعريي 6831،هـ.ش ،ص )61؛ أمّا فيما يتعلّق باملخاطب فيمكننا القول إنّنا قد انتقلنا من لفظة
املخاطب إىل لفظة املتلقّي وكما يشري شعريي ،نظرية التعامل املتلقّي ليس عنصراً منفعالً ،بل هو فاعلٌ وله حضور (متحوّل) كما
يعترب ممن يشارك يف تشكيل اخلطاب واملعنى (املصدر نفسه ،ص  .)68إذن حنن ال نقوم بكشف املعنى ،بل نقوم بإنتاج املعنى .فإنتاج
املعنى عملية يشارك فيها كلٌّ من املؤلف واملتلقّي كما يلعب كلّ منهما دورَه أثناء التخاطب .هذه الرؤية ليست منهجية ،بل هي

نوع من التفكري نراه عند بعض النقاد واملفكرين نذكر منهم أدونيس يف كتابه الشهري الثابت واملتحوّل :ثحث يف اإلبداع واالتباع
عند العرب ،حيث قام مبعاجلة البي التحتية الفكرية يف جمال شعر والنقد العربي متاثّراً بهذه الفلسفة .فأدونيس كنموذج ،ليس
لسانياً أو ليس ناقداً ،بل هو من القليلني يف األدب العربي ،والذين عاجلوا الفسلفة الوجودية للشعر العربي كمصداق للتفكري
العربي املسيطر علي الثقافة واألدب.
هناك عالقة قوية بني اخلطاب والفينومينولوجيا ،ولتحليل هذه العالقة ميكننا القول« :اخلطاب عملية متحوّلة مستهدفة ،حيث فيها
يربط عام ٌل إنساني الذات باملوضوع  ،واخلطاب مع النظر إىل األنساق اليت يقع فيها يقف عند موض ٍع وهذا املوضع هو ذلك الشئ الذي حيوّل العالمة

إىل أن تكون ثقافية وحية وحسيةً وادراكيةً وعاطفيةً ومتوترة» (املصدر نفسه ،ص  .)16يف هذه الرؤية وخاصة مع االرتكاز على
الفينومينولوجيا ،يتكوّن نوعٌ من التفكري الذي يؤكد على دور املؤلف واألنساق؛ ويف هذه احلالة تعترب األنساق نفسها عالمات
1. Subject
2. Object
3. Positivism
4. Heidegger
5. Husserl
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حنتاج إىل تفسريها (ميكي 6836 ،هـ.ش ،ص  .)12إذن ميكننا القول :إنّ «فينومينولوجيا اخلطاب تبتعد من النظريات الشكلية والبنيوية
وهذه الرؤية نظراً إىل إتكائه علي املعاني املتحولة غري ثابتة يف حتليل اآلثار الفنية واألدبية أو يف أي نوع من الكتابة تهتمّ باملتلقِّي وفاعليته كثرياً»

(شعريي 6831،هـ.ش ،ص  .)21مبا أنّ املتلقّي هنا يشارك يف تكوين وإنتاج الداللة فهو يشارك أيضاً يف تذويق والتذوق اجلمالي
وجتربته ،وكلّ ذلك يتجلّى يف الشعر خاصة األشعار اليت تهتمّ باملعنى ،خصوصاً األشعار الصوفية الفلسفية والسريالية .ليس
املتلقِّي هنا خماطباً منفعالً كما هو احلال يف البالغة القدمية ،بل هو يدخل يف تفكري البالغة اجلديدة 1اليت هلا عالقة تامّة مع نظرية
التعامل وذلك كلّه ينتهي إىل اتّساع اآلفاق الثقافية للشعر.
5ـ البالغة اجلديدة ونظرية التعامل
يعترب املتلقّي ودوره الفاعل أسا

العالقة بني البالغة اجلديدة ونظرية التعامل ،ألنّ البالغة ااجلديدة تهتمّ باملخاطب كاملتلقّي يف

كمتلق فاعلٍ يف تشكيل املعنى .البالغة اجلديدة تهتمّ باملعنى وإنتاج الداللة كما نرى ذلك يف
ٍّ
حالٍ ال تهتمّ البالغة القدمية باملخاطب
نظرية التعامل واالستعارة .وإنتاج املعنى كما نعلم يعترب من أهمّ احملاور يف نظرية التعامل.
يقول صالح فضل « :البالغة القدمية تعاني من رؤية جتزيئية اليت تقوم علي وحدات لغوية صغرية متنعنا من أن نقدّم حتليالً معنوياً فاعالً»
(6661م« .)611 ،نشأت البالغة اجلديدة من نهايات اخلمسينات واجتازت ثالث مراحل :املرحلة األوىل كانت تؤكد على العالقات اللغوية
واملنطق واإلقناع ،حيث تواصلت حتى نهايات الثمانيات؛ واملرحلة الثانية بدأت من أواسط التسعينات متأثرةً بالبنيوية الشكلية؛ لكن املرحلة

الثالثة وهي األخرية قد اجتازت البنيوية ووصلت إىل السيميائية والتداولية» (املصدر نفسه ،ص  11و  .)12من الواضح أنّ املرحلة الثالثة
تشبه نظرية التعامل ،ألنّ التداولية تعترب نقطة االشرتاك بينهما ،حيث تساعد على تكوين التجربة اجلمالية (يف الشعر) ،ومن
الواجب أن نشري إىل أنّ البالغة اجلديدة ونظرية التعامل قد تكوّنتا يف أجواء فلسفية واحدة ،وهي فلسفة الوجودية عند هايدغر
والفينومينولوجيا عند هوسرل.
وفق نظرية التعامل ،يقوم املتلقّي بتشحني الفراغ اللغوي 2املوجود يف الكالم ،ألنّ اللغة حينما تقوم بانعكا

العامل ال

تستطيع أن حتتوي على مجيع املعاني املوجودة كما نرى يف العامل الواقع ،حيث يتّضح لنا بعض ما فيه وخيتفي بعضٌ آخر؛
واملتلقّي يف رؤيتنا هذه ويف حتليل اخلطاب حياول سدّ ذلك الفراغ من خالل التعامل (شعريي 6831،هـ.ش ،ص  .)12نظرا إىل ما
أمضيناه ،فيعترب الفراغ اللغوي كمجال التّساع املعرفة واملعنى ،ذلك أل ّن املتلقّي بإمكانه أن يكون فعاالً يف هذا اجملال ومع النظر
إىل ثقافته وإىل األنساق املوجودة يقوم بإنتاج املعنى واجلمال ،وهذا ليس إال ما هو تعتي به البالغة اجلديدة ونظرية التعامل معاً.
6ـ نظرية التعامل،التذوق اجلمالي والوظيفة الثقافية للشعر
تقوم نظرية التعامل «بكشف املعاني اخلفية والتعبري عنها بواسطة اللغة» (املصدر نفسه ،ص  .)68على هذا ،ميكننا القول إن رؤيتنا هذه
تبحث عن عمق املعنى وتسعى للحصول على املعنى املزيد يوفّر مزيداً من اجلمال أيضاً .إىل جانب هذا ،يتمتع التعامل أيضاً برؤية
فلسفية وخاصة الفينومينولوجيا الذي يغري تفكرينا ونظرنا يف األشياء واملعنى واجلمال.
1. New Rhetorics
2. Language Vacuum
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«الفينومينولوجيا ،كرؤية كلية لفهم متكثّر من واقعٍ واحدٍ كان موجوداً منذ القدم .قصة متثيل الفيل (پيل اندر خانهای تاريک بود= كان

الفيل يف غرفة مظلمة) يف املثنوي املعنوي تعترب منوذجاً من الفهم الفينومينولوجي» (سام خانيانى 6861،هـ.ش ،ص  .)611قصة الفيل تع ّد
متثيالً رائعاً لنظرية التعامل ،احلكاية اليت تقوم فيها عواملُ اخلطاب بإنتاج الكالم مبصافحة الفيل يف الغرفة املظلمة (شعريي6831،

هـ.ش ،ص  .)66تعترب اللغة إىل جانب اإلنسان والعامل مثلثاً فعاالً مع عالقات جدلية دائمة .يف هذا العالقة ،تؤثّر اللغة على
اإلنسان كما يؤثّر اإلنسان عليها .ويتّضح هذا التأثري والتأثر يف املنتوجات اللغوية .فقد علّمَنا الرومي يف هذه احلكاية ،كيفية تأثري
العامل الواقع على اإلنسان كما علّمنا كيفية انتقال هذا التأثري بواسطة اللغة على أيدي اإلنسان (املصدر نفسه ،ص  63ـ .)66

پيللاندرللانن رلل دينت نيللبندلل

عرصللل نندندهن وند رلللا ن للل

1

دزندلللردين يلللار نسلللر ند للل

درانندننظلمتن مل شلان لرني ل

2

يار ندل نشملچنشل ننسمنلونر ل

نيلمنسل ند ل

3

دننين نندنيلمندل ن رمل ندهد ل

گفتن مچ ننر ه دنندستنديلونرال

4

دننين نندن سلتندلرنگ شل ننسليا

دنندللرهنشلل نندلل ديپننشللانپايللا

5

دننين نندنيمنش ندلرنپل ي ند ل

گفتنشنانپيلان يلا نشل ننعمل

6

دننينلل ندللرنپمللتندهند الل ن سللت

درانندننتل نيني

گفتن

نديونپيانش ننتخ نداست

7

( 6831هـ.ش ،ج  ،8ص .)861

تُعنى نظرية التعامل بتحليل هذه العالقة من أجل الوصول إىل املعنى وإنتاجه .ويف الرؤية الفينومينولوجية ،يتحصّل الوجود
من خالل هذه العالقة أو هذا التفكري ،ومن خالل التعامل والفينومينولوجيا يتّضح املعنى كوجهٍ من الوجود .تعدّدُ التلقيات من
الفيل يف الغرفة املظلمة على أيدي األشخاص يف احلقيقة هي أوجه الوجود املختلفة من الفيل كظاهرة من مظاهر الوجود .الظلمة
هنا متهيد للتفكري .يف الواقع هي ذلك الفراغ الذي خيلقه املؤلف ويقوم املتلقّي بتشريح شفراته .8الظلمة هي بداية الشك يف املظاهر
من أجل معرفة جديدة .فيقول الرومي:
ديندلللرد ن!نتللل ن مللل نندرايمللل دي

سلل ندقلل نتلل ندسلل خ دننهننيملل دي

9

 .1كان الفيل يف غرفة مظلمة ،فقد كان جاء به اهلنودُ.
 .2فلرؤيته ،دخل كثري من النا يف تلك [الغرفة] املظلمة.
 .3مبا أنّه ما أتيحت هلم رؤيتُه يف تلك الظلمة ،فقام كلٌّ منهم بلمسه.
 .4ملس أحدٌ منهم خرطومه فقال :هذا يشبه امليزاب.
 .5ملس آخر أذنه فاتّضح له كمروحة يدوية.
 .6وآخر منهم ملس رجله فقال :إنّه يشبه العمود.
 .7آخر منهم جَعلَ يده على خلفه فقال :هذا حيكي سريرا.
8. Symboles
ت لست إال الرأي وما يبقى منك ليس إال العظمُ واألوردة.
 .1يا أخي! أن َ
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( 6831هـ.ش ،ج  ،1ص .)123

خيصّ الوجود اإلنساني بالرأي والتفكري .فالتفكري يؤدّي إىل تكوين وجودٍ جديد عند الشاعر ،وهو فراغٌ لغوي يتأتّى من
مواضع خفية غري مادّية .يعترب التمثيل هو الرمز وخاصة الرموز الصوفية ،كأمثلة مناسبة للتحليل على أسا نظرية التعامل ،ألنّ
بهذا تتحرّر العالمات الداللية من سلطة املؤلف والنصّ كما تتحصّل معانٍ متكثرة متحوّلة وتتّضح الوظيفة الثقافية على مدى
واسع.
من أمثلة التمثيل ميكننا اإلشارة إىل قصة البقال والببغاء يف املثنوي .ففي هذه القصة ،أصبح الببغاء ـ حسب ما جاء يف القصة ـ
أسلع ،ألنّه صبّ الزيتَ فضرب البقالُ على رأسه حتى أصبح أسلع .بعد عدة أيام يرى الببغاء شخصا أسلع فتصوّر أنّه أيضاً
أصيب مبا هو قد أصيب:
دزنش ل ،ندينيللا!ند ل نيل ل نندسيخ ل ؟

تل نس للرندزنشيمل ننهتللوننيخ ل ؟

1

دزنقي سللل ن لللاوندسلللان للللانند

نپ ادشتنص حبن لانند

2

گرشل نس رللان ننر مل ونشلليرنهنشللير

3

ي ل ننپ ي ل ننندنقي ل

ندزن ل نس يللر

ي هنش ن

( 6831هـ.ش ،ج  ،6ص .)61

يقدّم الشاعر هذا التمثيل حتى يدخل القارئ عالَماً معنوياً خاصّاً فيدرك قسما من الفراغ اللغوي املوجود .لعمل األبرار رموز
خفية ،حيث ال يشبه هذا العمل بقيا

الببغاء وقياسه أمر ظاهر .الرموز اخلفية لعمل األبرار هي الفراغ اللغوي الذي حياول

الشاعر التعبري عنه .هذا الفراغ اللغوي يتكوّن بالتأثري من خفايات العامل .ومن رؤية الفينومينولوجيا ،عمل األبرار هو الوجود
الذي قد حتصّل يف تفكري املولوي واليتأتّى هذا الوجود إال من خالل التعامل.
تعدّ األشعار الصوفية يف األدب العربي القديم مناذج مناسبة للتحليل على ما تعلّمناه يف هذا املضمار .وبعد التحليل واملقارنة
مع األشعار الصوفية الفارسية ،تتّضح قواسم مشرتكة بشكل أوسع؛ لكنه ليس القصدُ بأن نعدّد هذه القواسم أو نقدّم ثحثاً خيصّ
مبجال األدب املقارن ،بل قصدنا هو أن نشري إىل احلقيقة الواحدة اليت يبحث عنها كلّ شاعر صويف بلغته الراقية .وللكشف عن
هذه احلقيقة ،حنتاج إىل الرؤى اليت ال تقف عند حدّ اللغة والنظرة التجزيئية القدمية.
يقول ابن الفارض يف قصيدته التشوق إىل املشاهدة:
زِدْنييييييييي بفُيييييي يرَْي اايييييي يبّ فيييييييييك تحيّييييييييرا

وارْحييييي يمْ حشيييييييى بلُظييييي يى هيييييييوارُ تسييييي يعّرا

وإذا سيييييييييييييييييييييألتكُ أن أرارُ حقيقيييييييييييييييييييييةً

فُييييي ي امسحْ وال جتعييييي يلْ جيييييييوابي لييييي ينْ تييييييير

يييييييييا قُلييييييييب أنييييييييت وعييييييييدته يف حيييييييبّهمْ

صييييييي يبْراً فُ حييييييييياذرْ أن تضيييييييييييق وتضيييييييييجرا

إنَّ الغيييييييييرام هيييييييييو اايييييييييياة فمييييييييتْ بيييييييييهي

صيييييييي يبّاً فحقتييييييييييك أن تمييييييييييوت وتعييييييييييذرا

 .1ملاذا أصبحتَ أسلعاً ،هل صببتَ أنت أيضا الزيت؟
ش كنفسه.
 .2ضحك النا ُ من قياسه ،ألنّه زعم الدروي َ
 .3ال تزعم أنّك تشبه األبرياء[ ،فمثلك] مثل لفظ ُة شري .فإنها تطلق على األسد واللنب كليهما [غري أنه بون شاسع بينهما].
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قييييييييلْ ليلتييييييييذيين تقيييييييييدَّموا قُبليييييييييي ومييييييييين

بعيييييييدي ومييييييين أضيييييييحى ألشيييييييجاني يييييييير

عيييييه خيييييذوا وبيييييي اقتيييييدوا وليييييي اسْييي يمعوا

وحتييييييييييدَّ ثوا بصييييييييييبابيت بيييييييييييْن الييييييييييور

ولقُيييييي ي د خلُيييييي يوْت مييييييييع ااُبيييييييييب وبيْننييييييييا

سييييييييييير أرقّ مييييييييي ي ن النسيييييييييييمِ إذا سيييييييي ير

وُأ بيييييييييييياَ طُرْفيييييييييييييي نظيييييييييي يرْةً أمّلتهييييييييييييا

فُغييييييييييدوْت معروفيييييييي ياً وكنْييييييييييت منكييييييييييرا

اليييييييييي يهي وجالليييييييييي يهي

وغييييييييدا لسييييييييان ااييييييييال عنّييييييييي مخْبيييييييييرا

اسييييييييينِ وجْهيييييييييه

يييييييييع ااسْيييييي ينِ فيييييييييه مصييييييييوَّرا

فُدهيشْيييييييييييت بييييييييي ي
فيييييييييأُديرْ ليحاسُيييييييييكُ يف

ليييييييوْ أنّ كييييييييلَّ ااسْييييييينِ يكمييييييييل صييييييييورةً

تلقُييييييييى

ورآه كيييييييييييييييييان مهلِّييييييييييييييييالً ومكُبيييييييييييييييييرا
(6666م ،ص  612ـ .)613

ليست املشاهدة يف هذه األبيات إال الفارغ اللغوي الذي يعدّ فجوة بني الشاعر واملتلقّي من جهة وبني العامل بأكمله من جهة
أخرى .هذا الفارغ هو احلقيقة اليت حياول الشاعر التعبري عنها .فهذه اللفظة تشبه لفظة (انديشيدن = التفكري) ،عند الرومي ،كما
أسلفناه .تعدّ هذه األلفاظ من منظور الفينومينولوجيا رؤى الشاعر اخلاصة ملواجهة األشياء .فهو يفكر يف األشياء وحياول أن يعبّر
عنهما تعبريًا يرسم عامله اجلديد .هذا كلّه تعبري عن العشق كما يقول الرومي يف الشطر الثاني من البيت التالي:
پ نس نگ نگرنش نت زين

ش رندسلت

عمانندن

نصانزدل نن ي لرندسلت

1

( 6831هـ.ش ،ج  ،1ص .)816

يقول ابن الفارض يف مخريته:
شيييييييرِبنا عليييييييى يذكييييييير اابييييييييبي مداميييييييةً

سييييي يكيرنا بهيييييييا قُبيييييييل أن يخليييييييق الكيييييييرم

هليييييا البيييييدر كييي يأسٌ وهييي يي مشييي ي ٌ ييييييديرها

هيييييييياللٌ وكُيييييييم يبيييييييدوا إذا مزِجيييييييت جنيييييييم

لييييييييوال شييييييييذاها مييييييييا اهتييييييييديت ليحانهييييييييا

و لييييييييوال سييييييييناها مييييييييا تصيييييييوّرها الييييييييوهم

ومل يبييييييقِ منهيييييييا الييييي يدّهر غيييييييري حشاشييييييية

كيييييييأنّ خفاهيييييييا يف صيييييييدور النهيييييييى كُيييييييتم

فيييييييرن ذكييييييييرت يف ااُييييييييِ أصيييييييبح أهليييييييه

نشييييييييياو و ال عيييييييييارٌ علُييييييييييهم وال إِثييييييييييم

ومييييييين بيييييي أحشييييييا ي الييييييدنان تصيييييياعدت

ومل يبييييييييق مينهييييييييا يف ااقيقيييييييية إال اسييييييييم

وإن خطُييييييرت يوميييي ياً علييييييى خيييييياطرِ اميييي يرِ ٍ

اقُامييييييييت بييييييي يهي األُفييييييييراَ وإرحتُييييييييل اهلُييييييييم

ولُييييييييو نظُيييييييير الناييييييييدمان خييييييييتم إنائيهييييييييا

ك اخلُيييييييتم
ألُسييييييي ُكرهم ميييييييين دونيهيييييييا ذليييييييي ُ

ولُييييييو نضييييييحوا منهييييييا ثيييييير قُييييييربِ ميييييييتٍ

لُعييييييادت اليييييييهي الييييييراوَ وانييييييتع

اجليسييييييم

وليييييييو طُرحيييييييوا يف فُيييييييي ي حيييييييائيطي كُرميهيييييييا

علييييييييال و قيييييييد أشيييييييفُى لُفُارقُيييييييه السايييييييقم
(6666م ،ص .)626

 .1أنشد الشعرَ باللغة الفارسية ولو كانت العربيةُ أحلى ،فهناك مئة لغة أخرى تعبّر عن العشق.
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يف األبيات اآلنفة ،يبحث ابن الفارض عن اخلمر العرفاني كرمز عن احلقيقة .البحثُ نفسه يعدّ ذلك الفراغ الوجودي الذي قد
أشرنا إليه سابقاً كما يعي هذا البحثُ حماولة الشاعر للكشف عن احلقيقة املشرتكة عند كلّ واحد من الشعراء الصوفيني .فلذلك،
نرى مشابهة مجيلة بني هذه األبيات وأشعار الشعراء اآلخرين .على سبيل املثال ،نتناول املشابهة بني البيت التاسع (ولو
نضحوا ،)...والبيت التالي من غزليات مشس:
سر وندا ،نزراونشا ،نگري ندا ،ن اونشا

هلتنعماندسانهنسون هللتنپ ي لاونشلا

1
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ابن الفارض يف البيت األول والرومي يف البيت الثاني كالهما يبحثان عن حقيقة واحدة .ومن منظور هذه الدراسة ،احلقيقة
هنا ليست إال ذلك الفراغ الوجودي الذي يبحث عنها الشاعر بلغته الراقية .ولغة الشعر هنا تعدّ استعارة عن احلقيقة والوجود.
بالنسبة إىل التعامل والفينومينولوجيا ،املهم هو العالقة اجلدلية بني الذات واملوضوع .الذات هنا هو الوجود يف تفكري الشاعر الذي
يتكوّن عند تعامله مع احلياة .ورمز اخلمرة يعد استعارة عن املوضوع .عند هذا التعامل ،يتكوّن املعنى ويتكثّر فيتمتّع باحليوية.
يقول حافظ الشريازي يف األبيات التالية:
ر ن رني نشاروندرددره لت ،ن ل لرين درلا

ر ن رني ندي ل نسل ز  ،نسلن انين درلا

2

ر ن رني نمرفنيل نيجنرا نهنت انرم لت

يل للادنينهنديلليونسللرهنين درللا

3

ت ند اگ نش نگلادي نندملرمنسلپ نسنلو

ي ن هستن

ننه ند اوپرهنين درلا

4

تللل ن مللتندنننرللانع ديللتنسلل ز

يلل ن ننگادصللف نييميلل گرين درللا

5

هدلل نهنعاللانرنلل ند شللاندننديلل س زي

هگرر ن رني نتل ندي ل نسل م رين درلا

6

للپدننرن ل ند ل نين رنزنس ل نديللون سللت

ر ن رنيل نسلرند ردشلا،نقل لانين درلا
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هناك ألفاظ وتراكيب يف هذا الغزل ،منها" :سكندري دانستن" ،أي العلم باحلقائق كما كان يفعل اإلسكندر بواسطة املرآة)،
وكيمياگري دانستن ،أي الوقوف بعلم الكيمياء وأيضاً قلندري دانستن ،أي العمل كاألبرار .فهذه األلفاظ والرتاكيب تعرب عن
الفراغ اللغوي كما تعبّر عن رؤية الشاعر إىل العامل وخفاياه ،وهذه املسألة ترادف األلفاظ اليت عهدناها عند الرومي وابن
الفارض.
ت ضحكاً ،جاءت دولة العشق وأنا أصبحتُ دولة خالدة.
ت ميّتاً فأصبحت حيّاً ،كنت بكاءً فأصبح ُ
 .1كن ُ
 .2ال يعلم التدلّل كلُّ من له وجه بيضاء وليس لكلّ من يصنع املرآة العلمُ باحلقائق.
ك كلّ من جلس متبخرتًا يف النادي.
 .3وال يعلم السيادة واملُل َ
 .4وال تقم بالعبودية من أجل اجلزاء كاملساكني ،ألنّ احلبيب نفسَه يعلم كيف يتعطف على عشاقه؟
 .5أنا عبد عزمية ذلك الدرويش الذي اليهتمّ بعافيته يف طريق العشق؛ إذ يعلم كيف يصنع الذهب من الرتاب مع فقره؟
 .6الوفاء مجيلٌ إن تعلمتَه ،فكلٌّ يعلم كيف يظلم؟
 .7فتوجد هناك نكت دقيقة كالشعر؛ فكلّ من يقوم باحلالقة ال يدري مبادئ القلندرية.
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تعدّ لفظة "التجلّي" يف األشعار الصوفية تعبرياً صوفياً عن الفراغ اللغوي ،والتجلّي يف احلقيقة يساوي الوجود يف فلسفة
الوجودية كما يساوي الظاهرة يف فلسفة الفينومينولوجيا .فيقول حافظ الشريازي:
نندزلنپرتللل نح للل تنزنت لللل ن نز

عمانپيادنشانهندتل ندل ن مل نعل لچنز

1

ل ودينير نن تن يانسلبنعمانرادشلت

عيوندت نشاندزيلونتيلر نهندلرند نز

2

عقانس

دستنيپندننشعل نشردغنددلرهز

درقنتير ندان ميانهن ال نندلرن لچنز

3

ساع ن

دستنيل نديلاندل نتم شل گ نندز

ستنتيلبندسلانهندلرنسلي نرل سدر نز

4
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يف األبيات اآلنفة بيان آخر عن ذلك التجلّي أو ذلك الوجود الذي يعدّ فراغاً لغوياً وحياول الشاعر التعبري عنه .مجيع هذا
الرتاكيب صورٌ خمتلفة من التجلّي؛ اللفظة اليت تعدّ مفهوماً شهودياً ال تدرك بالعقل .كما ذكرنا باالستناد على قول شعريي،
اخلطاب األدبي والفي يشتمل على ما هو شهودي ومتوتر .ومبا أن التجلّي وحقله الداللي يعترب مفهوما شهوديا فال بدّ أن نتّخذ
الرؤية اخلطابية التعاملية لتلقيه .بالنسبة إىل الفينومينولوجيا ،ميكننا القول إن رؤية الشاعر العارف أو الفيلسوف إىل األشياء والعامل
هو األسا عندنا ،حيثُ حياول الشاعر أن يسلب هوية األشياء واألمساء ،ليعطيها هوية وجودية جديدة وإن مل يكن بإمكانه أن
ٍّ كامل نهائي ،ألنّ الوجود من هذا املنظور ليست له نهاية؛ فهو حركة مستمرة النهائية.
يفعل هذا بشكل
اخلامتة
نظراً إىل ما مضى تنظرياً وتطبيقاً ،فاتّضح أنّ الرؤية التعاملية قد أدّت إىل إظهار املعاني اخلفية املوجودة يف اخلطاب؛ وهذه املعاني
أيضاً تؤّثر على التذوق اجلمالي ،حيث يستطيع املتلقّي أن حيقّق جتربة مجالية جديدة ،ألنّ هذه التجربة تتبنّى على تفكري ذاتي
وليست موضوعية كما نرى يف البالغة القدمية أو يف الرؤية البنيوية .فإذا اتّسع التفكري فسيكون املعنى مثمراً ومستمرّاً ،حيث يؤدّي
إىل إنتاج التفكري ويزداد من فاعلية الوظيفة الثقافية يف الشعر.
هنا يبتعد املتلقّي عن التجزيئية املسيطرة على الدراسات التقليدية ويدخل يف عامل النهائي ،حيث خيلق كما خيلق املؤلف من
خالل التعامل .نستنتج من حتليل النماذج الشعرية أنّ الرمز وخاصة الرموز الصوفية والتمثيل وأيضاً االستعارة اليت تتبنّى على
التفكري الوجودي مجيعها ميهّد الطريق ،ليتّخذ املتلقِّي موقفاً فاعالً ،حيث يهتمّ بنوع من التعامل بني الذات واملوضوع ليتخلّص
من األنظمة اللغوية احملدودة كما يتخلّص من سلطة املؤلف والنصّ (ما هو عند الشكالنيني والبنيويني) ،حتى تتحصّل املعاني
املتحوّلة غري ثابتة .وهنا يتكوّن مفهوم البالغة اجلديدة اليت أخذت هويتها على أكتاف الفلسفة الوجودية والفينومينولوجيا ،وعند

 .1جتلّى حبّك منذ األزل فظهر العشق وأحرق العاملَ بأكمله.
 .2ظهر مجال وجهك فرآه اإلبليس وأصبح نارًا يف طريق اإلنسان ألنّه مل يكن عاشقاً.
 .3كان العقلُ يريد أن يتّخذ نورا من ذلك العشق لكن العشق ازدهر ونوّر العامل.

 .4أراد من يدّعي العشق أن يعلم األسرار؛ لكن الغيب منعه من هذا.
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ذلك تعترب اللغة الشعرية كلّها استعارة .وبالنسبة إىل األشعار الصوفية ،خترب هذه االستعارة عن الوجود وعن حقيقة مشرتكة
يبحت عنها كلّ شاعر صويف.
اجلمال بهذه الرؤية ال يتبنى على الصور واخليال أو على عناصر كالتكرار والتوازي وما يتوقّف عند حدّ اللغة ،بل اجلمال هنا
يدخل عاملاً معنوياً حياً النهائية كما أشرنا .فبهذا ،ميكننا أن نعرف من جديد ،آفاق عوامل الشعراء الكبار كحافظ وابن الفارض
والرومي .وتباين اللغتني العربية والفارسية يف هذه احلالة ليس حاجزاً ،بل هو عامل للنموّ ولتحقيق األجواء الرحبة يف جمال الثقافة
اإلنسانية .من هنا ،نعتقد بدور التعامل الثقايف واألدبي املثمر بني الفر والعرب.
من مجلة ما قيل على مستوى التنظري ،نستنتج أن الرؤية التعاملية رؤية لسانية قد تكوّنت على أكتاف الفلسفة الوجودية
والفينومينولوجيا ،حيث يستطيع الباحث بهذه الرؤية ،أن يبتعد عن مستوى الدراسات الشكلية ،حيث يركّز على املعنى والبالغة
اجلديدة اليت تبحث عن التذوق اجلمالي املوجود يف املعنى وعن املعاني اليت تولَد عند تعامل املتلقّي .أما على مستوى التطبيق يف
جمال الشعر الصويف عند الشعراء الثالثة حسب ما جاء من خالل حتليل األبيات على أسا

الرؤية املوظّفة ،فقد اتّضح أنّ هناك

حقيقة واحدة يف عوامل الشعراء ،حيث حياولون التعبري عنها بلغتهم اخلاصة .فعند التعامل تولَد معان جديدة ،حيث يصري املعنى
مرادفًا للوجود.
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