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تدخر ٌحتاج النص األدبً القدٌم إلى طول مدارسة وتأمل ، لبعـد الفاصلة الزمنٌة التً 

فً توجٌه المعنى ، وإن فهم النظم التعبٌرٌة لشاعر ما الكثٌر من الفروق الثقافٌة التً تؤثر 

للهٌكل الثقافً ، والوقوف بالدرجة األولى على ، فً عصر ما ، ٌقتضً استكشافا تارٌخٌا 

محور )) وهو ذاته أسرار اإلبداع فً تقدٌم المعنى بالتحكم بأشكال التراكٌب اللغوٌة ، 

وقد اخترنا موضعٌن  .( ٔ)((االختٌار الذي ٌحّول من أجزاء اللغة إلى أسلوب فً الكالم 

المفسرة ، وتطبٌقٌن ٌتعلقان بطرٌقة  فً معلقة امرئ القٌس ، لٌكونان مثالٌن لفكرة العالمة

الوصول إلى أحادٌة المعنى فً أي نص ، وال نرى أن هناك تسامحا داللٌاً ٌؤدي إلى 

وإن تعدد وجوه التأوٌل لٌست إاّل سماحات ’ المعنى وتعدده ، فالمعنى دابما واحـد  ًظّ ـشـت

المبدعون منتجون ف وراء النص ، بل تتعلق بالمتلقً ، والنص برئ منها . تتعلق بما

والمتلقون المتذوقون من القرْاء هم المستهلكون ، وهؤالء ٌنقسمون قـسمٌن ، فالقارئ 

المستهلك الذي ٌوجه النص بحسب ذوقه وثقافته وإرادته ٌشوه البضاعة  ومن دون أن 

ٌوجه حكماً استداللٌا على هذا الذوق، فً حٌن أن القسم الثانً من القراء المطلعٌن من 

ٌّة الجكم األدبً  الفبة  . (ٕ)المثقفة العارفة بأسرار التعبٌر ، فهً التً لها مز

هً كٌان  إن اللغة نظام من العالمات التً تعبر عن األفكار والعالمة اللغوٌة عند سوسور
ثنابً المبنى مكون من الدال والمدلول ، فالدال هو الصورة الحسٌة الصوتٌة والمدلول هو 

،   (ٖ)المفهوم أو فمرة الصور  الصوتٌة الحسٌة ، والعالمة اللغوٌة ذات طبٌعة اعتباطٌة 
ولكننا نجـد أن صفة االعتباط تضعف عندما تدخل العالمة إلى حٌز الكالم ، وقـد أعاد 

، (ٗ) ور الربط بٌن اللسان والكالم ، وماٌز بٌن محور االستبدال ومحور التراكٌبسوس
هن ذفاألول ٌكمن فً العالقات التً توجد بٌن العالمات داخل اللغة ـ اللسان ـ أي فً ال

ة ، وٌقوم الكالم باختٌار بعضها فً التواصل دون األُخر، أما الثانً الجمعً لتلك األم



، ونحن  (٘)فً الكالم على وفق نظام خطً  ذي تخضع له العالماتفٌكمن فً التسلسل ال
نرى أن فً المحور الثانً تخضع العالمة للنظام المنطقً بنظام مشابه للتصور العام 

ولذلك ٌمكن أن ٌدخل عنصر العقل  .لعالمنا ، وهنا تفقد العالمات صفة االعتباط نسبٌاً 
بالتصور،  أو التصدٌق ، أو الحجة ، وهذا ما للتكوٌن الداللً ، وبمقتضٌات منطقٌة تحدد 

لعالمة الربٌسة الثالثة اذهب إلٌه شارلس ساندرس بٌرس  فً تقسٌماته الثالثٌة للعالمة ، ف
هً التً تفسر لنا الموضوع ، ولها تعرٌف ثالثً ، و ٌطلق علٌها بثالثٌة الفكر ، ، ه عند

عنصر عالمة تعود إلى العالقة التً تتكون من ثالث عناصر أو عالمات حٌث ٌعد كل 
الربٌسة وهو المؤول أو المفسر الذي ٌنتمً إلى التصنٌف الربٌسً الثالثً الذي ذكرناه 
سابقاً: لكً نحدد هذا التعرٌف الثالثً فنطلق علٌه الثالثٌة الثالثة على أساس أن المؤول 

  :ٌحمل رقم ثالثة ضمن التصنٌف الثالثً للعالمة ، كما ٌأتً

هذه العالمة تعد األولى ضمن التفرٌع الثالثً  ) التمثٌل المباشر (تصورٌة:الالمة عال(أ ) 
للعالمة الثالثة )المؤول( وٌطلق علٌها بٌرس أٌضاً عالمة السمة وتسمى أٌضاً عالمة 

عالمة تشكل فً عالقتها  رخبرٌة تمثل موضوعاً ممكناً. وبعبارة أخرى إن الخب
فها تمثل هذا الشًء الممكن وبإمكان الخبر أن ٌوفر بموضوعها عالمة أننا ندركها بوص

على معلومات لكنه ال ٌؤول بوصفه مانحاً لتلك األخبار أو المعلومات فهً تفٌدنا بخبر 
الرغم من أنها قد ال ٌكون لها شرح أو تفسٌر. وترتبط عالقة التصوٌر عند بٌرس بمعنى 

ة للعالمة بكل عمومٌتها ولكل الذي ٌدخل فً عدها صور، العالمة فً منطقة للعالقات 

 .الممكنة أنواعها

 

وذلك  ) الوجود الحقٌقً ن ٌطلق علٌها )أوٌمكن ) التمثٌل الفعلً( تصدٌق : العالمة )ب(

بالنسبة لمؤولها ، أي أنها تمٌز موضوعا حقٌقٌا واقعٌا ، فالتصدٌق " هو عالمة تشكل فً 
لضرورة وكجزء من نفسها خبرا كً تتضمن با إذلً ، ـعالقتها بمؤولها عالمة لوجود فع

التصدٌقٌة ( فً  تكون قابلة للتأوٌل لكونها تشٌر إلى شا ما " وعلى هذا فأن العالمة )
حاجة لكً توجد الممثل داخل وضعٌة حقٌقٌة تستدعً عالقة بٌن عنصرٌن ، فال ٌمكن 

  . فكا إلخبار ٌفرزه الممثل من معلومات أولٌة كناصر للمعنى إن ٌبقى فً حدود ما

 
عالمة الحجة : وتسمى هذه العالمة أٌضا بالبرهان " فالحجة هً عالمة تشكل فً  ج ـ 

طابعه كعالمة عن طرٌق لموضوع  تمثٌالً وتدرك بوصفها عالقتها بمؤولها عالمة قانون ، 

  .(ٙ) ن ٌقتنع بصحة قضٌة ماأفعل ذهنً ٌحاول اإلنسان  (ي عالمة الحجة)أ كذلك،وهً 

فنحتاج بصدد قراءتنا لقصٌدة امرئ القٌس نقف أوالً على مشهد الوقوف على الطلل ، و
 إلى األنواع الثالثة المنقسمة من العالمة المفسرة ، ألن النص ٌنقل إلٌنا خبراً عن الوقوف ،

ًٌّ ، ٌستدعً صورة تتضمن الزمان والمكان والهٌبة ، فتعود بنا المخٌلة  وإن المشهد حس
رها الحس لتمنح المعنى بعدا مصداقٌا ً ، لكننا نواجه عموضاً فً النص ؛ إلى ثوابت خب



فنحتج إلى االستعانة بتفسٌر ٌنحو منحاً لغوٌاً ، وٌعتمد معانً النحو اعتمادا جوهرٌاً 
 (7) :  معنى صابب واحد . بقول أمرؤ القٌسللوصول إلى المعنى المقصود ، وهو 

 

خول   قفا نبك من ِذكرى حبٌب ومنزل فَحْومِل بِسقِط اللِّوى بٌَن الدَّ
ٌَعُف رسمهاَ  ِل ـأمــُنوب وشـلما نسجْتها من جَ   فتوضح فالمقراة لم 

 َرصاِتهاـَر األْرآِم فً عَ ـترى َبعَ  ل ــفـلــبَّ فــه حـأنـها كــانـٌعـوق
ًّ ناِقُف حنظِل ـَ لدى س ْوَم َتحَ ـٌْ ـبَ ـداة َ الـَ كأنً غ ُمراِت الَح ٌَ  َملّواـِن 

ُهمْ ـوفاً بهـُوق ّمل ـتجـى ً وـلْك أسـولون ال تهـٌقُ  ٌَّ ًَّ َمِط  ا َصْحبً َعل
ِل ـهْل عند َرسٍم داِرٍس من ُمعـف  ة ٌ ــراقـهـرة ٌ مـبـابً عـفـوإنَّ ش وَّ

 

ه ، محدداً وٌتضمن النص نقال خبرٌاً واضحاً ٌفٌد فً استٌقاف الشاعر امرئ القٌس أصحابِ 

للمكان ) سقط اللوى ، والدخول ، وحومل ( وتضمن أٌضاً تحدٌداً ومكانٌاً ، وصفاً جغرافٌا 

أعانته علٌه اللغة ، فقد كان فاصل المسافة بٌن )سقط اللوى( و)الدخول( بسٌطاُ ، فأشار 

إلٌه بالعطف بٌن المكانٌن بحرف العطف ) الواو( ، إاّل أنه استعمل الفاء ، لوجود استرخاء 

وكذلك األمر فً المدة الومنٌة بٌن )  ٌن )الدخول( و )حومل( ،زمنً لطول المسافة ب

 ( . وإذا كان المكان والزمان ٌحددان الوصف وبعض الهٌبات فإنهماتوضح ( و)المقراة

اك إحساساتنا المنتمٌة إلى اإلدر))إن ٌحمالن شحنة التخٌٌل بالقوة ، إن لم تتوافر بالفعل ، و

ات العالقة باإلدراك وفً لحظة معطاة ، أو إدراكاتنا ذالباطنً أي من زاوٌة داخلٌة ... 

الخارجً أي بالعالم الخارجً المحٌط بنا بصرف النظر عن مصفها سمعٌا كان أم بصرٌا 

ادٌا أونفسٌاً ة تأوٌال ت نعطٌها لما ٌحدث لنا ماٌأم شمٌاً ، التً هً بالبدأم لمسٌاً أم ذوقٌاً 

طرٌق االتصال البٌنذاتً واالجتماعً ، التً توظف  ... وفً هذه النقطة أٌضاً تنفتح بداهة

 (( ـ هً أٌضاً أعماالً من مصف / الفعل / وعواطف أو حاالت النفس المتعلقة بـ ـ الكٌنونة

ولذلك ٌمكن نحصل على صفة المطابقة بٌن ما تقدمه كلمات امرئ القٌس وخبرتنا  ( .8)

تمع فٌها إمكانات النص مع الخبرات بامكان والزمان ، فٌرتسم المشهد فً الذهن بنقلة تج

 .الحسٌة المترامكة 

ونصل إلى منعطف ٌؤدي إلى تشتت المعنى بحسب توجٌه المتلقً للنص الشعري ، وهو   

وهذه الكلمة تؤذن بنهاٌة مشهد الوقوف ، وٌكون تفسٌرها حاسماً للمعنى ،  كلمة )وقوفاً( ،

)) نصب وقوفاً على الحال ٌرٌد قفا نبك فً حال وقوف أصحابً مطٌهم  فٌقول الزوزنً :

 )) ًَّ وقال أٌضاً )) الوقوف جمع واقف بمنزلة الشهود والركوع والسجود ،فً (،9)عل



ص المعنى أنهم ثم انتهى من ذلك ، إلى قوله )) وتلخٌ (ٓٔ) جمع شاهد وراكع وساجد ((

 ( .ٔٔ)عن الجزع (( مرونه بالصبر وٌنهونه أوقفوا رواحلهم ٌأ

مذهب غٌر العارفٌن من الرواة ، وٌقصد بالرواة هو أن هذا  إلىصاعد البغدادي  وٌشٌر
ٌّهم)) :، قال  شعرالنقاد وشّراح ال ًَّ َمط واة : َوَقفُوا ُوقُوًفا عل ، ٌقول من ال ٌعرف من الرُّ

ٌَخُرج من باب : )قٌاًما وقد  ٌُنصب هذا علٌه . وال  ْذكر فعالً  ٌَ ا؛ ألّنه لم  وهذا ضعٌٌف جّدً
ا أخرى (؛ ألّن ذلك إّنما ٌحصل عند   قَعد الّناس(، وال من باب : ) ًٌّ ا مّرًة ، وقٌس ًٌّ تمٌم

ٌُخبر عن شًٍء كان .وقد قال قوٌم من الرواة : هو منصوبٌ  على  الرؤٌة و المشاهدة، وهذا 
وقال  .(ٕٔ)(( )قفا( َوَجَمَع االثنٌن، وهذا خطأ؛ ألنَّه فً قوله : )قفا( ٌأمر، وهو هنا ٌخبر 

وقال لً عٌسى بن عمر : فً نصبه وجهان بعد ذلك أٌضاً سانداً الرأي لعٌسى بن عمر : ))
ٌغمضان فً العربٌة بعض الغموض ... أّما قوله : )وقوًفا( فمنصوٌب على الحال من قوله 

) ٌقولون ( فٌصٌر كقولك : )وقوًفا صحبً ٌنتظرون زًٌدا( ... وٌجوز على قولك : )لما  :
َنَسَجْتها ِمْن َجُنوٍب َوَشْمأِل، وقوًفا بها َصحبً(؛ ألّن )وقوًفا( فً موضع )واقف(، فكأّنَك 

ذا، كما قلَت :)لما َنَسَجْتها ِمْن َجُنوٍب َوَشْمأٍل، فً حاِل ُوقُوِف أصحابً(، أي: صادفوها ك
اًما فٌها زٌٌد( أي قابًما فٌها ... فالوجه : )ِقَفا َنْبِك ُوقُوَف صحبً بها  ٌَ تقول: )مررُت بالّدار ِق

 ( .ٖٔ).((ٌقولون(، فٌكون )ٌقولون( حاالً ... 

 للنحاة وأهل اللغة فً كلمة )وقوًفا(، قوالن، وعلٌهما تنبنً الوجوه اإلعرابٌة:

 القول األول : -

الزم )َفَعل( على وزن ) فعول (، كـ وقف وقوًفا ، وسَجد سجوًدا ، وَقَعَد أّنها مصدر ال
 قعوًدا.

 والقول الثانً: - 

ذكر هذٌن  أنَّ )وقوًفا( جمع واقف، اسم فاعل مثل: ساجد وقوم سجود، وقاعد، وقوم قعود، 
مخشري(ٗٔ)القولٌن صاعد البغدادي ٌّان (ٙٔ)، وابن منظور،(٘ٔ) ، والزَّ  وأبوح

 . (7ٔ)األندلسً

، فإن عن المعنى فً تأوٌل العالقة النحوٌة نجزم بالرأي أن القول األول ٌبتعد أن وٌمكن 
)وقوًفا( مصدًرا منصوًبا بفعٍل محذوف، والتقدٌر : )وقفوا وقوًفا(، وقد ضعف صاعد  كان 

تً الداللٌة لٌست هً ال، والعلة ( 8ٔ) هذا الوجه، ونسبه إلى من ال ٌعرف من الرواة
قصدها صاعد البغدادي ، بل إن من المنطقً أن ال ٌتكرر الفعل فً المشهد ، فمن الواضح 

أن البعد التداولً التأثٌري لفعل األمر نافذ ومتجسد فً المشهد ، وإن فرضنا وجود الفعل 
) وقفوا وقوفاً ( و ال ٌوجد فاصل زمنً بٌن الفعل  القتضى أن ٌكون الفعل سرٌعاً 

ما واحد ، األول فٌه زمن والثانً فٌه الوصف ، والمرجح أن ٌكون والمصدر بل كاله
)وقوفاً( منصوباً على الحال ـ متقدم ـ على الفعل ٌقولون ، ألنه ٌمنح المشهد ثراًء ومتسعاً 



قوفاً معه ، التهلك أسًى زمنٌاً ، فالشاعر مضى لٌله كامالً ٌبكً، وأصحابه ٌقولون و
 وتجّمل .

 

 عرانٌن وبِله               كبٌُر أناس فً بجاٍد مزّملِ كأّن ثبٌراً فً 

 

إن هذه الحركة لٌست حركة بناء أو إعراب وإنما هً حركة اجتلبت للمناسبة بٌن اللفظٌن 
المتجاورٌن ، فال تحتاج لعامل لإلتٌان بها ، وإذا أردنا التسلٌم بمقولة أن الجملة ـ والنص 

لفظٌة تحكمها عالقات ، فٌمكن تسوٌغ التأثر بشكل عام ـ تأتلف أجزاؤه من مكونات 
بالعالقة المكانٌة بحسب الوظٌفة النحوٌة )األولى( للمفردة بحسب المعنى ، ففً حالة النعت 
للمضاف والمضاف إلٌه ٌكون النعت معنوٌاً للمضاف ولفظٌا للمضاف إلٌه ، فقد)) ٌوصف 

ار ، وذلك لالتصال الحاصل المضاف إلٌه لفظا والنعت للمضاف ، وٌقال له الجر بالجو
بٌن المضاف والمضاف إلٌه ، فجعل ما هو نعت األول معنى نعت الثانً لفظاً (( الكافٌة 

.كقولهم: )هذا جحُر ضبٍّ خرٍب ( ، فـ ) خرٍب ( 8ٖٔ/ٔالبن الحاجب ، بشرح الرضً 
لذلك صفة لـ ) جحُر ( ، وحقه الرفع ، لكنه أخـذ حركة الجـر لمجاورته المضاف إلٌه ، و

توهم ابن الحاجب الوظٌفة النحوٌة الثانٌة لـ) خرٍب (، فقال أنه نعت لفظً للثانً ،وٌقصد 
 قال ابن مالك :  تبعٌته للثانً وهو )ضبٍّ ( بسبب عالقة المجاورة .

   تلقاعبوسمه أو وسم ما به      فالنعت تابع متم ما سبق 

 

 هـذا
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 ثر معنويمؤ

 

 

 اثر معنوٌمتأ

 مؤثر مكانً

 

 

 اثر معنوٌمتأ

 متأثر مكانٌا

المتضاٌفان متماسكان كالشًء 
 الواحد



 

وٌعـد سٌبوٌه ذلك القول لٌس من فـصٌح العـربٌة ، وإن الفصٌح رفع )خرب( ، ولكنه ٌجـد 
( ، فجروه ألنه  مسوغاً لجـر )خرب ( كونه نكرة ، وألنه فً موضع ٌقع فٌه نعت )ضبٍّ

(. وٌتحكم تقسٌم األسماء النوعً )المعارف ، ٖٙٗ/ٔنكرة كالضبِّ . )ٌنظر الكتاب 
عـرابٌة ، فإذا كان الموصوف معـرفة فٌنبغً له أن تكون صفته والنكرات (، بالهوٌة اإل

مـعـرفة ، وإن االرتباط بٌنهما ٌختل وٌضعف عندما تكون الصفة نكرة ، فاألولى أن تأخـذ 
هذه الصفة حركة إعراب مانح المعرفة سمة التعرٌف ، وكذلك ٌنبغً أن تتأثر بالقـرب 

وٌبقى أن تماثلها بحـركة روٌها ، وهً تنوٌن المكانً من النكرة التً ماثلتها بالنوع ، 
الجـر ، وهً كذلك  جـزٌء من هـوٌتها ، وقد ذكر سٌبوٌه اشتراط الخلٌل الفراهٌدي فً 
جواز جر النعت بالمجاورة ، وهو توافق المضاف والمضاف إلٌه إفرادا وتثنٌة وجمعا 

ابع سٌبوٌه فً ذلك ابن مالك ( ، وتعرٌفا وتنكٌراً .وت7ٖٗ/ٔوتذكٌرا وتأنٌثا. )ٌنظر الكتاب 
 فً شرح الكافٌة ، وابن أجروم الصنهاجً فً مقـدمته وابن هشام فً المغنً :

 هـذا

 

 جـحـرُ 

ٔ 

 ضبٍّ 

ٕ 

 خربٍ 

 معرفة معرفة

ٔ 

 

 نكرة

ٕ 

 

 نكرة

 

مؤثر نوعً 
وفً وضع 

نعت المؤثر 
 النوعً

 متأثر نوعاً 

معرف 
 باإلضافة

 مؤثر نوعً

 مضاف إلٌه

 

 

 

 

 ـــــــــــــــــــــــــــــ

اإلنسان ولغته، من األصوات إلى اللغة )الكالم( / مارسٌل لوكان / ترجمة د. ماري شهرستان / دار (ٔ)
 . ٔٓٔ/  7ٕٓٓ/ دمشق سورٌا / ٔصفحات للدراسة والنشر /ط



واألدب / د. قصً الحسٌن / المؤسسة الجامعٌة للدراسات والنشر والتوزٌع /  السوسٌولوجٌا:ٌنظر  (ٕ)
 . ٕ٘ٔـ  ٔ٘ٔ/  99ٖٔ/ بٌروت لبنان / ٔط

/ ترجمة ٌوبٌل ٌوسف عزٌز / دار آفاق عربٌة للصحافة ر / فردٌنان دٌسوسوعلم اللغة العام ٌنظر: (ٖ)
 . ٖٗ/   98٘ٔوالنشر / بغداد العراق / 

 8ٙ/ ٌنظر المصدر نفسه (ٗ)

السٌمٌاء العامة وسٌمٌاء األدب من أجل تصور شامل / عبد الواحد المرابط / الدار العربٌة للعلوم  (٘)
 . ٕٗ/  ٕٓٔٓ/ ٔناشرون / بٌروت لبنان / دار األمان / الرباط المغرب / ط

الشرق  االتجاهات السٌمٌولوجٌة المعاصرة / مرسٌلو دسكال / ترجمة مبارك حنون دار فرٌقٌا( ٙ) 
 . ٘/المغرب / 

شرح دٌوان امريء القٌس وٌلٌه أخبار المراقسة وأشعارهم وأخبار النوابغ وآثارهم فً الجاهلٌة  (7)

وصدر الشرح دٌوان امريء القٌس وٌلٌه أخبار المراقسة وأشعارهم وأخبار النوابغ وآثارهم فً 

بٌروت /  ٌمنة / دار إحٌاء العلوم /الجاهلٌة وصدر اإلسالم /  حسن السندوبً ، أسامة صالح الدٌن من

 . 9/ 99ٓٔلبنان / 

ٌنظر معرفة اآلخر ، مدخل إلى المناهج النقدٌة الحدٌثة / عواد علً / المركز الثقافً العربً / ( 8) 

  7ٖ/  99ٓٔ/ ٔط

 9شرح القصابد السبع / الزوزنً /( 9)

 9المصدر نفسه /( ٓٔ)

 ٓٔ( المصدر نفسه / ٔٔ)

كتاب الفصوص / أبو العالء صاعد بن الحسن الربعً البغدادي / تحقٌق : عبد الوهاب التازي سعود / وزارة األوقاف ( ٕٔ)

 ٕٓٔ/ ٕ/ 99ٖٔ/  ٔاإلسالمٌة / المغرب / طوالشؤون 

  ٕٔٔ/ ٕٓٔ/ ٕ( نفسه ٖٔ)

 . ٕٔٔ-ٕٓٔ/ ٕر: الفصوص ٌنظٌ(ُٗٔ) 

هـ ( /  9ٔٙتحفة المجد الصرٌح فً شرح كتاب الفصٌح / أبو جعفر الفهري اللبلً ) ت ٌُنظر:  (٘ٔ)

عبد الكرٌم علً عثمان عوفً / جامعة أم  ٓد ٓمصطفى عبد الحفٌظ سالم  / دراسة : أ  ٓتحقٌق : أ

 . 8٘/ٔ ٓ ٕٔٔٓ/  ٔالقرى / مكة المكّرمة / ط

ٌّان األندلسً ) ت  إرتشاف الضرب من لسان العرب / إبنٌُنظر: (ٙٔ) هـ ( / تحقٌق : رجب  7ٗ٘ح

 ، مادة ) وقف (ٓ 998ٔ/  ٔعثمان محمد ، رمضان عبد التّواب / مكتبة الحانجً / القاهرة / مصر / ط

٘/ٕٕ٘٘، . 



ٌّان األندلسً / تحقٌق : صدقً محمد جمٌل / دار الفكر / بٌروت  ٌُنظر:(7ٔ) تفسٌر البحر المحٌط / إبن ح

 . 9ٖٔ/ٗ/ ٕٓٓٓ/ لبنان / 

 ٕٓٔ/ ٕ/الفصوص  ٌُنظر(8ٔ)


