مرجعيات الترميز في الصورة الحلمية
دراسة سيميائية
أ .م  .د .مولود محمد زايد
كلية التربية  /جامعة ميسان

يقوم نص الحلم على بنية موغلة في التشفير ،والتوظيف الموازي لكل ما يمكنه أن يسه م فهي لهم الم مه
االنزياحية للداللة الكلية التي تومئ الي ا المفاصل البنائية لنص الحلهم متكاها ف فهي لهى علهى بنيهة شهردية هديد
التقشههف والب ههل..عميقههة التكفيههف .تههومف في هها االحههداخ والش اههياة واالمكنههة ايماحهها .ففههي الحلههم .ا ههة
ت يلية ،و ابع حكائي ،يتشكل ب ليفير لدى المتلقي أفم انتظار.فيولد الحكي المتعة التي التمنح ا شائر اال كال
التعبيرية .فرائي الحلم را ٍو ،وبذلى يتحول المنام الى نص يحكى ،وتتكفف الرؤيا ،ويمتزج العجهائبي والررائبهي
بالحكاية ،ويقع الحلم بين الو ائعي والمت يل)).1
ومن هنا كانت النظر الدائمة للحلم على أن كتلة من الرموزبحاجة الى مهوول ليفكهى بنيت ها ،ويسهتنبه من ها
الرشالة التي تتضافرهذه الرموز فهي تثييهم م مح ها ،فهان ل حه م لرت ها ال اصهة،وهي لرهة ملياهة بهالرموز
واال اراة،ويمكننا القول أن ال يء يظ ر في االح م وهو كما يبدو لنا،ولكن هناك مفهاتي يمكهن أن تسهاعدنا
على راء الرشائل الوارد في االح م وا تراق رموزها))2حمن القراء التي تعد نهص الرؤيها رشهالة و هك ف
3
من أ كال االيحاء والتنبي  .اوجزءا ف من شتة واربعين جزء من النبو ،كما ورد في الحديم الشريف.
وتثتي المقاربة ال يرمونطيقية لم م الحلم الرمزية لتضع ناب ائقة المتلقي أوالموول ،مسثلة تمفل وج ا
العملة اآل ر المشكل للم م التكوينية للرمز ،بشكل عام .وهي مسثلة البعد الفقافي والسياق المعرفي الهذي ولهد
الرمز بين أ ناب .
ي البهد مهن اال ه ب عبرعدشهت ال مهة مهن أجهل هراء لهى الرمز هراء ف
فالرمز يولد من إهاب شياق معرف ّ
حقيقية مرتبطة بمدياة دالالت  ،ومدارج تطوره وتنوعات التشكيلية الطارئة علي .
ففي ول الشاعر :
فامنحيني الو ت..كي ارجع هذا العمر..
حيم اللحظة االولى..
وحيم القبلة االولى..

 -1الرؤيا في طاب االح م والمناماة في االدب العربي القديم _ د.شمر الديوب .بحم).11٠ :
 -2عالم االح م  ،تفسير اال اراة والرموز _ د.شليمان الدليمي .12٨:
 _3ينظر:صحي الب اري .1٧3٠ :الحديم.٦٩٨3:
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ألنسى ..عم تفاحتى االولى!..

1

اليستقيم السياق الداللي لرمز التفاحة) مهالم يكهن المتلقهي علهى معرفهة بالبعهد الفقهافي الهذي يشهتمل صهور
التفاحة)،في التراخ االنساني بشكل عام ،وماتشيرالي من معهاني ال طياهة واالكتشهال المرتبطهة بقاهة ابينها
آدم ) ب) وأكل من الشجر  ،وهو السياق الفقافي الذي ي لع على صهور التفاحهة) غ لت ها الرمزيهة ،لتاهب
2
بعد لى ـرمزا ف صار ا ف لل طياة  ،والكتشال المعنى الفاني ،وهو المعنى المرتبه دالليا بالنص أع ه.
ومائز بين عملية هراء الاهور الحلميهة وبهين
ق
ٍ
اال أننا في عملية تثويل الرموز نقف على شف جرل فار ٍ
راء الاور األدبية .مع م حظة أن مفرداة التثييم المعجمي لك الاورتين هي واحد  ،ومشهتركة .اال أن
ما تنماز ب كل صور يتجلى في ما ت لع على هذه المفرداة من غ لة رمزية  ،ومهن الوج هة الذهنيهة التهي
توج ب ا شيرور الاور عبر هذه المفرداة المعجمية المشتركة.
فالاور االدبية تقدم مكونهاة معجم ها الرمهزي كمفهرداة وا عيهة تشهير الهى دالالة مجازيهة ،متكاهةف بهذلى
على الطبيعة الفنائية للرمز ،حيم ان رل الفنائية الحقيقي هو الذي يقيم القاعهد الرئيسهة النطه ق الطهرل
اآل ر  :غير الحقيقي ،وهوالمعول علي في الاور الرمزية)) .3في حين تقدم الاهور الحلميهة تلهى المفهرداة
كمعان ودالالة إ ارية تنطلم من ا في حركة مكوكية الى لملمة صور وا عية تتعلم بالبعد الحقيقي لأل ياء في
وجودها المايل.
ولعههل أهههم معلههم مههن معههالم هههذا الفههارق بههين الاههورتين يتمظ ههر لنهها فههي مهها نجههده مههن كتههب ت ههتص
بتفسههيراالح م والرؤيهها ،واحههعة بههين أيههدينا المههووالة الوا عيههة المحتملههة التههي يمكههن أن نفسههر ب هها اال ههاراة
االيحائية) للاور الحلمية .وفي ههذه المهووالة الوا عيهة نجهد أن المهدلول) يسهتبم الهدال) فهي وجهوده  ،ويهتم
ربط ه ب ه عبرعمليههة التثويههل الههذي يتعامههل مههع لههى الههدال ملبس ها ف ايههاه لباش ها ف وا عي ها ف حقيقي هاف ،علههى العك ه مههن
ق نحو فضاءاة المجاز والمعاني اإل ارية التهي
الاور األدبية التي تت ذ من العنارالوا عي في ا مناة انط ٍ
الحدود ل ا ،تبعا ف ال ت ل السيا اة المحتضنة للتجربة الشعورية.
ان هذا التعاك والتناظر التثويلي المرآوي) يمكن أن نلمس في مفا ٍل من صورتين أحداهما صهور أدبيهة
عرية ،واال رى صور حلمية ،وكلتاهما تقوم بنيت مها التركيبيهة والدالليهة علهى العناصهر البنائيهة نفسه ا ففهي
ول اعر يريي وزيرا ف:4
و د كان ركن ال دى والع

دهت الزالزل حتى ان دم

تقوم البنية الداللية للاور هنا على فاعلية االنتقال من البعد الوا عي مهوة الهوزير ) الهى البعهد المجهازي
ان ههدام الههركن ) عبههر مهها تبف ه ادا التشههبي فههي جسههد الاههور مههن صههيرور للعناههر الههوا عي الههى ع مههة )
شيميائية دالة .
عملية االنتقال هذه نجدها معكوشة تماما ف ان توج نا تلقاء الاور الحلمية الموظفة للعناصر ات ا الموجهود
في الاور الشعرية السابقة  ،ففي مدوناة تفسيراألح م نجد ان رؤية الحائه تعادل رؤية الرجل ي السلطان
 ،وان ان دام لى الحائه يوول بموة رجل ي شلطان ورفعة. 1
 -1وق الن يل -مولود محمد زايد ديوان مشترك).٦ :
 _2الباس من تثكيد تركيزنا على أن اة التفاحة تمفل ترايا انسانيا)) د ال يلتقي مع التوج االش مي الذي يشتمل على الكفير
من اال اراة الى أن الشجر المذكور انما هي جر الكرمة) او التينة) او جر العلم) ،او غير لى.ينظر :مجمع البيان
– الطبرشي.11٥/1:
 -3رماد الشعر -عبد الكريم راحي جعفر.24٨ :
 -4ينظر :حماشة الظرفاء.٩٩:
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هذه الحركة المتعاكسة في التثويل بيـن الاورتين يمكن التمفيل ل ا بالترشيمة اآلتية :
وا ع

مجاز

صور ادبية)

مجاز

وا ع

صور حلمية)

وهههذا الفههارق التههثويلي بههين الاههورتين يفضههي الههى فههارق آ ههر ينضههوي علههى مرههامر كبيههر تشههكل منبعهها
ل طور في عملية مقاربة الاور الحلمية وتاويل ا  ،فض عن كهون ههذا الفهارق يضهعنا مبا هر فهي مواج هة
فف بكارت ا،واشتكشال تضاريس ا األبستمولوجية.
المشكلة التي يحاول هذا البحم َّ
فعلى المستوى ال طابي للنص تستبطن الاور من ل بنيت ا التشكيلية شيا اة يقافية نابضة تحت أديم
التسهريب) وتعنهي مها
القيم اللسانية الباية لع ماتيهة الهنص  ،عبهر عمليهة تعهالم حمهيم أ هير اليه بماهطل
يترشب في النص من يقافاة وافكار ترايية  ،عن ريم الجدل المسهتمر مهع ال طابهاة اال هرى ليسهت الوا عهة
2
في مجال التناصي فحسب بل يشمل ايضا ال طاباة الوا عة في مجال الفقافي ))
ومها محاولههة فههى الرمههوز واشههتبطان محايفات هها الدالليههة اال عمليههة حفههر أركولوجيههة نا بههة الشههتج ء الوجههوه
الداللية التي تبف ا م م الرمز الموظف شوا فء في الاور األدبية أم في الاور الحلمية .ومن يم انتقاء الوجه
األكفر تعالقا ف مع شيا اة النص أيا ف كانت هوية لى النص.
ومن هنا تتو ف كفاء الموول لنص الحلم على مدى اال ناب والمادا ية التهي يمكهن أن يوفرهها مهن تتبعه
لسيا اة التثويل الواصلة بين مرحلتي االشتج ء واالنتقاء.وهي كفاء تنشهث عهن ريهم االلمهام الواشهع بكهل مها
يمكن أن يس م في احاء الرمز عبر اشتكشال مرجعيات الفقافيهة العامهة التهي تشه َّكل فهي أحشهائ ا ،وانبفهم مهن
ارا ف وفاع ف في لم البنية اال ارية للاور الحلمية.
ل ا رمزا ف ّ
ونجد هذه الضرور المعرفية حاحر في أدبياة تثويل رموز الاور الحلمية من
التي حددها أشا ين تفسير االح م ومن يقدم على ال وض في هذا المضمار.

ل الشرو واللهوازم

فقد ا هتر وا فيه أن يكهون ا معرفهة واشهعة ،و أن يكهون عالمها ف بالكتهاب والسهنة ولرهة العهرب واالمفهال
السههائر وان يكههون عارف ها ف بحههاالة النههاس و ههمائل م وا ههدارهم وهياههات م ،عارف ها ف باألزمنههة وأمطارههها ونفع هها
ومضارها وبثو اة ركوب البحار وأو اة ارتجاج ا وعاد البلدان وأهل ا و واص ا ،وما يناشب كل بلد  ،ومها
يجيء من ناحيت ا )).3
ار
وكل هذه العناصر المذكور في النص أع ه ،وغيرها ايضاف،تشكل المرجعياة الفقافية الكامنة كثنساق ّ
في الوعي الفرد والمجتمع ،والتي ترتبه مع الاور الحلمية بع هة توليديهة تثويليهة تنشهث فهي أحضهان ا رمهوز
االح م على تنوب شيا ات ا وا ت ف ا.
أنماط الترميز.
**********
ان فاعلية التاويل في الاور الحلمية تقوم على الية التداعي المتلبسة بموج اة االنتقاء الفاعل ،والموصل بهين
اوج الداللة المتوافقة من اجل الوصول بالتاويل الى حيز اال ناب والوا عية .وتتحهرك بوصهلة المعنهى الموج هة
 -1ينظر :موشوعة تفسير االح م .14٥:
 -2لسانياة ال طاب وانساق الفقافة–عبد الفتاح احمديوشف .٥٦:
 -3تعجيل السقيا في تعبير الرؤيا _ جمع وترتيب  :احمد فريد .3٧-3٦:وينظر:منت ب الك م في تفسير االح م _ ابن شيرين
.13-12:احكام تفسير الرؤى واالح م_ اشامة محمد العوحي .41:
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ل ههذا التههداعي فههي كه االتجههاهين العمههودي واالفقههي )،عبههر تفكيههى المحمههول الههداللي المحتمههل للرمههز الحلمههي
وا ضههاع للرؤيههة التوافقيههة الجماليههة المتحركههة حههمن الحيههز العمههودي/االنتقههائي .والممتههد بامتههداد المسههار
االفقي /التناشبي ،ال احع لمويراة التاويهل السهيا ية والفقافيهة مهن اجهل التم يهد للقضهية الجوهريهة التهي تتو هف
علي ا فاعلية تلقي نص الحلم.وهي ضية لم لى المستوى من التوافم الجمالي والداللي بهين مكونهاة صهور
الحلهم والوصهول الهى الداللهة المنطقيهة والوا عيهة للرؤيها مهن حيهم كون ها رشهالة مشهفر  .ان الرؤيها الهنص)
تتشكل من عد رؤى ع ماة) مترابطة فيما بين ا،لتشكل البنية الكلية للرؤيا النص) .فعلى الموول أن تكون
ل القدر على التثليف بين تثوي ة كل الع ناصر الدا لية للرؤيا النص) ،بما يتناشب مع أصهول التثويهل مهن
حيم القو والضعف)).1
ومن هنا .نستطيع ان نلم
التعبير .وهما:

مستويين من مستوياة الترميز .او نمطين من انما الاور الحلميهة .ان صه

 _1الصورة المفردة.
وفي هذا المستوى من الترميز تن ف الاور الحلمية عبرعنار رمزي يرتبه بدالالته التاويليهة ارتبا ها
مبا را .وربما واححا وبينا ،وهي السمة الرالبة على معظم عناصر الترميز في الاور الحلمية.كما نجهد لهى
مف في رمز البوم) والذي يرتبه بدالالة ال راب والفر ة.2وكهذلى الحيهة) التهي غالبها مها تهوول بان ها عهدو
في3.او مار المرأ ) مف  .والذي يرتبه بداللة الستر .4ولذلى ف هو يهوول بهالزوج عهاد  .وغيهر لهى الكفيهر
مما المجال لل وض في واشتقرائ .
_ 2الصورة المركبة:
وفي هذا النمه من الترميز الذي تقوم علي بنية الاور الحلمية..ال تذهب آليهة االنتقهاء التهاويلي الهى الهربه
المبا ر بين العنارالرامز وبين الداللة المحتملة ل وحده .بل البد في مفل هذا النمه المركهب مهن الترميهز مهن
ربه داللة العنار المفرد بالاور الكلية التي ورد حمن تفاصيل ا ومحاولة المسى بتاويل بنية الاور الكلية
واالمساك بدالالت ا المرمز ومن يم تعميم تلى الداللة الكليهة علهى ههذا العناهر البنهائي المفهرد ،والهوارد حهمن
العناصر التشكيلية لتلى الاور .
كما نجد لى مهف فهي رمزيهة النهرد) فهان دالالته المحتملهة والموزعهة حهمن ط ها العمهودي لهن تكهون
مطلوبة في عملية التاويل .فالنرد بحد ات كعنار رمزي د يحمل دالالة المقهامر .او الهرب الهى جانهب داللهة
ال سار  .وكذلى د يتحمهل معنهى االمهل والتر هب وانتظهار مها يسهر....وغيهر لهى مهن المعهاني والهدالالة التهي
يمكن ان تتحمل ا رمزية النرد في هن المتلقي.
اال ان د ول هذا العنار في الاور الحلمية افقده دالالته الذاتيهة ال اصهة ،وا ابه حهمن حركيهة الترميهز
للاههور الكليههة التههي يههرد حههمن شههيا ا المركههب .فلههذلى نجههد ان النههرد يههوول فههي الرؤيهها بالرفعههة .والمكانههة
العالية.و لى ال المت ك هذه اال اراة التاويلية حمن رصهيده الفقهافي.وانمها ألنه مهن م عهب وي اال هدار

 _1الرؤيا والتثويل عند ابن شيرين _ أ.بشير بحري بحم).14٩:
 _2معجم تفسير االح م.1٦٧ :
3موشوعة تفسير االح م.1٦4 :
 _4م.ن.1٨3 :
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)) .1فلمجيء النرد حهمن صهور مركبهة كليهة تتعلهم بم ههي الش اهياة العليها ود وله حهمن او هاة التسهلية
لدي م .ارتبه بداللة الرفعة وعلوالقدر .وهي آلية مذهلة في تشكيل ال الة الداللية الترميزية للعناصر الوا عية
المتلقي ودوره في تأويل الرموز
**********
ترتبه التش ااة النوعية للمتلقي لنص الرؤيا ارتبا ا وييقا و ارا بما يقابل ا من تش ااة نوعية لمادر
الرؤيا..او المرشهل) للهنص الرؤيهوي والمنبفقهة مهن صهميم الفقافهة االشه مية التهي حهددة لنها اال هكال النوعيهة
لمايراه النائم في أح م والتي ارت ا على ي ية ا كال:
 _1الرؤيا الاالحة هللا)
 _2احراخ االح م الشيطان)
 _3حديم النائم لنفس النف )
فقد حددة الفقافة االش مية مكانة المرشل في كهل نهوب مهن االنهواب السهالفة حيهم وردة االحاديهم النبويهة
صريحة في بيان انواب الرؤيا ،والمرشل لكل نوب من ا.
ال رشول هللا ص):
مما يحدخ المرء نفس )) .
2

والرؤيا ي ية :فرؤيا الاالحة بشرى من هللا،ورؤيها تحهزين مهن الشهيطان.ورؤيا

وما يشكل مدار االهمية في بحفنا ههذا ي هتص بهالنوب االول الرؤيها الاهالحة) والقائمهة علهى بنيهة ا هارية
طهاب
مشفر تتجلى بعد روايت ا مبا ر ناا شهرديا مكتنهزا بالاهور المرمهز ،وايحاءات ها .فهنص الرؤيها
حكائي ،ويفترض كل طاب حكائي محكيا ل  ،فيت ذ المنام من المتلقهي موحهوعا له  ،بالقهدر نفسه الهذي يكهون
للمحكي ،وياب المنام نتاج معرفة ،وتحمل الرؤيا تدا وكفافة رمزية.3))،
 .والمائز الهداللي بهين وظيفهة المتلقهي فهي كهل مهن الاهور الحلميهة والاهور االدبية،يتجسهد فهي مايمارشه
المتلقي من لعبة القراء والتدليل التهي تتناحهر بهين كه الموحهعين فها ا كانهت هراء المتلقهي للاهور االدبيهة
راء حر  ،منفتحة ،ل ا أن تحقم مستوى مقنعا من عملية التثويهل على ا هت ل تجليهاة ههذا المسهتوى ،ومهدى
عمق  ،وبسا ت ،ومقبوليت فان راء المتلقي لنص الرؤيا تمن متلقي ا موحهعا واحهحا ومحهددا علهى ار هة
التثويل والترجمة اال ارية لمكنونهاة الاهور الحلميهة..ينطلهم في ها المتلقهي فهي فهى التشهفيرعن م مه الرؤيها
ورموزها من أولياة يقافية واححة تتطلب إحا ة شابقة بكل السيا اة المعرفية والفقافية المويفهة للمحهيه العهام
المكون للبياة النفسية واالجتماعية لااحب الرؤيا.
مرجعيات الترميز
نقههف هنهها علههى مشههارل المشههكلة الجوهريههة التههي يههروم هههذا البحههم معالجت ا،وفههى شههم ا.وتتمفل هههذه
المشكلة في هذا الكم ال ائل من الرموز التي تلبست ب ا اح م البشرية على مر التاريخ وتطور االنسانية.
حيم يحاول البحم تتبع يه التاويل المف ِّ ّكى لبنية الحلهم مهن اجهل الوصهول الهى معرفهة الماهادر االم ل هذه
ال رموز.او المناجم الفكرية التهي ولهدة في ها ههذه الرموز.وارجاع ها الهى اصهول ا التهي انطلقهت من ها فهي عمليهة
 _1معجم تفسير االح م.1144 :
 _2صحي مسلم  .1٠٧٥ :كتاب الرؤيا .الحديم .22٦3 :
 3الرؤيا في طاب االح م و المناماة في االدب العربي القديم _ د.شمر الديوب بحم).111:
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م وتدابٍ.لتنت ي الى معاجم التثويل القابعة في موروياة تفسير االح م.في هذه الحركهة الوالديهة المعكوشهة
ت لّ ٍ
،على الرغم من م مح ا السيميائية الرالبة ،والمتمظ ر في البنيهة الع ماتيهة التهي يقهوم علي ها نهص الرؤيها ،او
الحلم .فنحن نعلم أن الرمز يبدأ من الوا ع.ولكن اليرشم الوا ع بل يردّه الهى الهذاة.وفي ا تن هار معهالم المهاد
وع ات ها الطبيعيهة لتقهوم علهى انقاحه ا ع هاة جديهد مشهرو ة بالرؤيها الذاتيهة)). 1ولهذا فمهن البهدي ي أن
يرتبه ادراك داللة الرمز بادراك السياق الذي يرد في )).2
اننا هنها امهام شهوال م هم جهدا،وهو :مهن ايهن جهاءة ههذه المفهرداة التثويليهة التهي تتضهمن ا مهدوناة تفسهير
االح م؟ وما ههو المنطلهم الهوا عي الهذي أوصهل عمليهة الهربه  ،بهين ههذه المفهرداة التثويليهة وبهين ماهادرها
المزاحة  ،الهى ههذه الدرجهة مهن اليقينيهة والماهدا ية العاليهة؟ .وألن الع مهاة المرئيهة التهي يز هر ب ها الحلهم
الت رج باألشاس عن عاداة و يم الحالم ولرت ،وكذ احالت النفسية إجمهاال ،فإنه هنها يبهدأ يظ هر لنها جليها هياا
فش هياا الرمههز فههي الحلههم ))،3واالمههر الم ههم الههذي يمكههن ان ن حظ ه عل هى هههذه المههدلوالة المت فيههة وراء هههذه
الرموز أن ا ت تلف – في ارتهدائ ا ل هذه الرمهوز -مهن ه ص الهى آ هر،ومن مكهان الهى آ ر.بهل ومهن أمهة الهى
ّ
رى.فكهثن هههذه الهدالالة التههي تحمل ها ،االحه م تحهاور ال ههزين الفقهافي الكههامن فهي الوعههي كهل فرد،وحسههب
ا
ماادر نشوء هذا ال زين ،وا ت فات ا االنسانية.
ولذلى ،فقد ت تلف داللة رمز واحد من ص الى آ ر،او من امة الى ا رى،كما اشهلفنا .فالرموز عبهار
عههههههههههههههههههن أ ههههههههههههههههههياء تههههههههههههههههههدل وهههههههههههههههههههي تشههههههههههههههههههتم معناههههههههههههههههههها ووظيفت هههههههههههههههههها األشاشههههههههههههههههههية
من إجماب الجماعة التي تستعمل ا على مدلوالة معينة ،أي أن التعهابير اإلجتماعيهة لدلالجماعهة ههي التهي تحهدد
األ هههياء والمعهههاني التهههي تهههدل علي ههها الرمهههوز المسهههتعملة لهههدى الجماعهههة 4)).كمههها ان المهههرأ ا ا رأة ان ههها
تزني،والناس يبارون ا ،ف ي ر ردية،ونكد.فان كانت بال ند :دل علهى ان ها تتقهرب ،وتشهت ر بعبهاد  ،وبهر،
ويكون ل ا يناء ملي  ،الن م يتقربون الى هللا تعالى بالزنا)).٥
االمههر الههذي يث ههذنا الههى التعامههل مههع اللرههة التههي ترتههدي ا الرؤيهها بع هدّها لرههة تههد ل فههي نطههاق االنظمههة
السيميولوجية)) .٦و لى الن لرة المناماة لرة مجازية تمت من االنساق الفقافيهة))٧وههي نظهر يتفهرب عن ها
مبدأان م مان يحيل االول من ما لرة نص الرؤيا الى كتلة مهن الع مهاة) التهي تفهرض علهى المتلقهي مقاربت ها
كلرة ايحاء وليست لرة تقرير،في حين يفرض المبدأ الفاني نمطا من التعامل مع هذه الع مهاة كوحهد يقافيهة
تحدد حسب الفقافة السائد للمجتمع،واي ترير يحدخ في يقافة المجتمع شيودي بالضرور الى حدوخ ترير على
مستوى مدلول الرؤيا)) .٨و د حرب ابن لدون) مفاال لترير داللة الع مة وتنوع ا حسب ماتقتضي القهرائن
– علههى حههد وله – بداللههة البحههر) ف ههو ههد يههدل علههى السههلطان فههي موحههع.و د يههدل علههى الرههي فههي موحههع
ا ر.ويدل على ال م في موحع يالم...وهكذا ٩.مبينا أير القرائن الفقافية المحيطة بالع مهة فهي ترييهر داللهة تلهى
الع مة المويفة لنص الرؤيا.

 -1الرمز والرمزية في الشعر المعاصر -د.محمد فتوح احمد.14٠:
 -2المكان نفس .
 -3شيميائية االح م في التراخ العربي_ محرز حمايمي ماجستير) .٧2:
4م.ن.٧٥ :
 _٥واعد تفسير االح م _ ابن شرور.14٥:
 _٦الرؤيا والتثويل عند ابن شيرين _ أ.بشير بحري بحم).1٥4 :
 _٧الرؤيا في طاب االح م والمناماة في االدب العربي القديم.1٠2:
 _٨المكان نفس .
 _٩ينظر :مقدمة ابن لدون _ عبد الرحمن بن لدون .4٧٥ :
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فنص الحلم يمن نفس كبنيهة ع ماتيهة تقتهرح هراء شهيميائية مهن اجهل فهى هفرات ا والتقها المضهمر مهن
دالالت ا.اال ان ا ليست راء منفتحة،ه ميهة،كما اشهلفنا،انما تكهون عمليهة التثويهل مهع الاهور الحلميهة موج هة
بحههدود وابعههاد توج ه الاههيرور الدالليههة لكههل رمههز مههن رمههوز الحلههم ،وتحههدد مساره.وتضههعنا مبا ههر امههام
المدلوالة المرجحة لكل من هذه الرموز.وهي مدلوالة اة شمة هيرمونطيقية متج ة نحهو الوا هع علهى الضهد
من رموز الاور االدبية المتج ة نحو االنفتاح الحر وال محدودية التثويل.
.ومن ل راءتنا لمدوناة تفسير االح م ،والدراشاة التهي تناولهت اال هاراة الع ماتيهة لرموزها ،هديما ف
وحهديفا ف يمكننهها أن نضهع ايههدينا علهى مجموعههة مهن المرجعيههاة المسهاهمة فههي مهن كههل رمهز مههن ههذه الرمههوز
مداليل ا الم تلفة والمتنوعة بحسب السيا اة العامة الحاكمة لمحيه الرؤيا،او الحلم.
واليجههزم الب حههم ان هههذه المرجعيههاة المستعرحههةهنا تمفههل كههل المرجعيههاة المقاههود  ،او اليمكههن الجههزم
بامكانية اكتشهال او اشهتنتاج غيرهها مهن المرجعيهاة ف هذا مها اليمكهن الجهزم به علهى نحهو اليقهين .وانمها تظهل
المسالة ابلة للبحم والتنقيل.و ابلة لتحديد وكشف مرجعيهاة ا هرى ،حسهب توج هاة القهراء وا هت ل زاويهة
الرؤيا ل ذه المدوناة.
ونظههرا ف لذلى فقههد آيههر البحههم االكتفههاء باشههتعراض المرجعيههاة الدالليههة لرمههز واحههد مههن هههذه الرمههوز اة
االمتداد الشاشع التي تز ر ب ا مدوناة تفسير االح م وهو رمز المرأ ) بما تمتلكه مهن اهميهة ومهن حضهور
فاعل وواح في ادبياة هذه التفاشير.وكذلى لحضورها الفاعل عناهرا بنائيها يريها بدالالته وظ له فهي نسهبة
كبير جدا من االحه م وماتحمله مهن عناصهر بنهاء مرمز .وههو مها يعكه ارتبا ها ال طيهر والكبيهر بمويفهاة
الوعي الفقافي للذهنية العربيهة.المتثتي مهن بيعهة السهيا اة االجتماعيهة الحاكمهة للحيها فهي راهن ها اليهومي فهي
الفقافة العربية.
فض عن لى.فاننا شنحاول اشتعراض اهم حيفيهاة كهل مرجعيهة مهن ههذه المرجعيهاة علهى نحهو االجمهال
والتلمي الكا ف.دون السعي وراء الجزئياة او التوشع في بيان مايطرح من ا.الننها بهذلى شهن رج عهن الحهدود
النظامية الدبياة البحم العلمي.وشنكتفي بايراد مايمكن ان يمن رؤيا واحهحة ووافيهة لكهل مقاهد مهن مقاصهد
البحم في متابعة هذه المرجعياة الترميزية.
-１المرجعيات الدينية
وهي المرجعياة التي تستقي مووالت ا من اهم ماادر المعرفة الدينية المكونة للمنظومة الفقافيهة فهي الفكهر
االش مي.ويقف النص القرآني والنص النبوي في المقدمهة مهن ههذه الماهادر.حيم الي فهى االيهر العظهيم الهذي
صهنع الهنص القرآنههي وموج اته المعرفيههة فهي مههنخ بنيهة العقهل  -اصههة -واالشه مي -بشههكل عهام – م محه
المائز والمحدد لمسارات الفكرية والعملية في لم اوصيت الفقافية والحضارية.
هذا الى جانب مها مارشه الهنص النبهوي الشهريف فهي تهث ير وتوجيه ههذه المنظومهة المعرفيهة والحضهارية
بشكل عام.
وشههنحاول ان نتنههاول رمههوز المههرأ الحلميههة لكههل حقههل مههن حقههول المعرفههة الدينيههة االنفههة الههذكر،وربط ا
بمرجعيات ا وماادرها المسكوة عن ا في القراء السيميائية لناوص االح م
1

أ -النص القرآني
ان الحضههور الكبيههر وال فههت لل نظههر للرمههوز القرآنيههةفي ناههوص الرؤيهها ومعههاجم تفسههيرها،يمنحنا تاههورا
واححا عن مدى أير المعرفة القرآنية في تكوين الوعي الفقافي للعقهل المسهلم.الى جانهب بيهان مهدى تشهرب ههذه
 _1لمزيد من اال

ب ينظر :تعجيل السقيا بتعبير الرؤيا_ احمد فريد.41 :
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الرموز في الوعي الفرد المسلم ايضا.فتثتي رموزا مبا ر وشهافر تار ف وتهثتي -تهار ا هرى -احهعة لمنطهم
التهههههههداعي التهههههههثويلي وصهههههههوالف الهههههههى الاهههههههيرة الن ائيهههههههة للمعنهههههههى المو ّجههههههه لتثويهههههههل نهههههههص الرؤيههههههها.
حتههى أننهها ال نعههدم ان ن حه توجه بعههف الدراشههاة التههي بحفههت اوجه التشههاب فههي نمطيههة الترميههز بههين الههنص
القرأني وبين نص الحلم او الرؤيا اهبة الى أن هذين العالمين متشاب ان ومترابطان من بعف الوجوه ،من ا
ان كلي مههها يسهههت دم لرهههة الرمهههز الياهههال المعهههارل الهههى االنسهههان،وان ههههذه الرمهههوز متشهههاب ة فهههي كفيهههر مهههن
1
االحيان،واالنسههان بحاجههة الههى علههم التفسههير والتثويههل فههي المجههالين للكشههف عههن هههذه المعههارل المرمههوز ))
.او ان نجد مولفاة مت ااة في رصد المرجعياة القرانية لرموز االح م.والاور القرانية التي اشتقيت من ا
2
تلى الرموز.
والمرجعية القرانية في ترميز الاور الحلمية الت رج عن دائر حدود المعاني التي لع ا النص القرآني
على المرأ ومتعلقات ا.
وتاتي داللة الستر في مقدمة هذه المعاني النتداعية عن تمف ة صور المرأ في تناصات ا المتدا لة ،والتي
صرحت ب ا االية القرانية هن لباس لكم وانتم لباس ل ن)).3فاللباس هنا يتلب بداللة الستر.الن المرأ شتر
للرجل،تستره عن المعاصي وعن الع اة المحرمة .واللباس شاتر وواق،وكذلى هذه الالة بين الزوجين
تستر ك من ما وتقي )).4ونجد تدا ل داللة الستر ومفردات ا مع صور المرأ بيّنا ف وجليّاف،في الكفير من
التثوي ة التي تضمنت ا طا اة تفسير االح م .فلب الفوب،وااللتحال بلحال في الرؤيا،توول بالزواج
بامرأ .عبر المرور بتداعياة داللة الستر في بعدها القرآني.٥وكذلى األمر في رؤية الرجل لنفس متسترا بعباء
٦
تدفا ..وتستره .او بإزار.ف ي رؤيا الت رج في تثويل ا عن القراء السابقة.
وهذا المنحى الع ماتي هو الحاكم في تثويل الاور الحركية انح ل السراويل) ف ي في بعدها الوا عي
تحمل معنى انعدام الستر،والتكشف أمام أنظار اال رين.أما بعدها التثويلي فنراه يحمل هاجسا ف دراميا ف عبر داللهة
٧
انكشال المرأ وظ ورها أمام انظار الرجال.الن المرأ حرم الرجل،وشتره.
وتههثتي داللههة الزينههة ) ايضهها كعناههر ترميههزي مههن عناصههر الحقههل الههداللي الههذي تحتل ه المههرأ وظ ل هها
المعنونة في النص القرآني وما يرتبه ب ا من رية وبنين يمفلون أهم م م الزينة في الحيا الدنيا .المهال
والبنون زينة الحيا الدنيا)) .٨لذا ن ح أن مو ّج اة التثويهل الحلمهي عهاد مها تتجه نحهو اال هار الهى أوجه
الت ي واالمتزاج بين الكفير من عناصر الزينة والتبرج وبين المرأ وما يلحم ب ا من ابناء.
وأمفلة لى كفير في مهدوناة التثويهل،كلب
٩
رمزية توول بالزواج.

ال هاتم) مف ،ولهب

العقهد لرهرض الزينهة ايضهاف،ف ي عناصهر

 _1دراشة مقارنة للرموز الدالةعلى ال داية والض لة في ك م الوحي وعالم الرؤيا _ علي اكبر مراديانقبادي بحم)– 1٥٠:
.1٥1
 _2ينظر على شبيل المفال :عجائب تفسير االح م بالقرآن _ ابو الفداء محمد عزة محمد عارل.
 -3البقر .1٨٧ :
 -4في ظ ل القران_ شيد طب .1٧4/2
 -٥ينظر:موشوعة تفسير االح م٥٠٠:
 -٦ينظر:م.ن. .3٧4:ودليل الحيران في تفسير االح م_ محمد علي طب.4٧ :
 -٧ينظر:موشوعة تفسير االح م.2٥1:
 -٨الك ف.4٦:
 -٩ينظر_ :موشوعة تفسير االح م.4٠3:
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او د يكون التثويل مشتقا ف -بشكل مبا ر -من ماهدريت القرآنية كرؤيهة اللولو)الهذي يرمهز فهي الحلهم الهى
الزواج بامرأ جميلة1.وهي داللة مث و من ول تعالى وحور عين.كثمفال اللولو المكنون)).2وكهذلى رؤيهة
3
اليا وة التي الت رج عن دائر التثويل بالزواج .كثن ن اليا وة والمرجان))
وا ا تركنهها موحههوب الزينههة ومفردات ا،فاننهها شههنجد صههورا حلميههة تههوول مرجعيات هها القرآنيههة حههمن آليههاة
م تلفة بعض ا مبا ر وبعض ا يتطلب ياا من التثويهل والتحليهل للوصهول الهى لحمهة الع هة بهين الرمهز وبهين
مرجعيت القرآنية.
ويمكن أن نشير الى نما ج من هذه الترميزاة حمن الترشيمة االتية:4
الرمز
البيف
الكوير
جارية
ق المرأ
كشف الساق
االرض

المرجعية القرآنية
التأويل
كثن ن بيف مكنون .الاافاة)4٩:
النساء
انا اعطيناك الكوير الكوير) 1:
بنت انفى
انما اموالكم واوالدكم فتنة  .االنفال) 2٩:
فتنة
وان يتفر ا يرن هللا ك من شعت النساء)13٠ :
غنى
وكشهههفت عهههن شههها ي ا)).
اهههة شهههليمان ب مهههع بلقهههي
زواج
بامرأ حسن النمل.)44 :
دين ا
نساؤكم حرخ لكم .البقر .)223 :
الزوجة

فالع هة واحهحة جههدا به ين الرمهز الحلمههي وبهين مرجعياته القرآنيههة التهي رشه ت الع ههة بينه وبهين داللته
التثويلية في الموروخ الفقافي العربي.وتجليات الفكرية.
ب -النص النبوي
ان اعتماد النص النبوي كمرجعية معرفيهة فهي تثويهل بعهف رمهوزاالح م يضهع امامنها الهدور الم هم الهذي
تمارش ناوص االحاديم ا لنبوية الشريفة في تثييم بنية الفقافة االشه مية ومكونات ها االبسهتمولوجية الراشه ة
يٍ
فههي وعههي الفههرد المسههلم ،وفههي الوعيهه .ولههذلى نجههد ان هههذه المرجعيههة النبويههة للتثويههل مرتبطههة بشههكل جلهه ّ
باالحاديم المش ور والمتداولة التي اصبحت تجري مجهرى االمفهال بهين النهاس.او ان ها اكتسهبت صهفة البداههة
والتثشي البسه مستوياة الفقافة لدى الفرد العادي.
ولعل الرمز االمفل ل ذه الع ة بين مفهرداة الرؤيها اة المرجعيهة المرتبطهة بالحهديم الشهريف يتمظ هر
فههي صههور القههارور ) التههي تههوول بههالمرأ اشههتنادا لقههول الرشههول ال ههاتم ص) المش ه ور رويههدا ف شههو ى
بالقوارير)). ٥أو ما نجده من ارتبا هني بين صور الفثر ) وبين ماتوول ب من داللة على امرأ فاشهقة)
م فواشم يقتلن في الحرم :العقرب ،والفهثر  ،والحهديا ،والرهراب،
اشتنادا الى الحديم الشريف المعرول
 -1ينظر :معجم تفسير االح م.٩٩٦:
 -2الوا عة.23:
 -3الرحمن.٥٨:
 -4ينظر :معجم تفسير االح م:على التوالي4٦ .٥٠٠ .٧3٥ .222 .٩٦٥ .1٦٩:
 _٥صحي مسلم .1٠٩٦ :الحديم ر م.2323:
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والكلب العقور ))1ومن لى ايضا ف رؤية الفراش)  ،المرتبه هنيا بالزوجهة2. .وههذا مايحيهل الهذهن مبا هر
الى الحديم الشريف الولد للفراش.3)) ،
او في الاور التي تمفل رؤيا تظ ر في ا امرأ معلقة بفديي ا 4فان ا توول الى الزنى.ا هار الهى واحهد مهن
مشاهداة الرشول ص) في اة االشراء والمعراج المعروفة في الفقافة االشه مية.حين رأى ص) فهي ج هنم
امرا معلقة بفديي ا،فسثل جبرائيل ب) عن ا فقال ل بان ا زانية! فالمسثلة تبدو وكثن ها مسهثلة تبهادل فهي الموا هع
بين الرمز وبين تثوي ت المرتبطة ب بين الاور الوا عية للرمز الزنى)،وبين دالالت الحلميهة او األ رويهة
التعليم من الفديين).
ان ما تطرح مدوناة تفسير االح م من راء شيميائية لمفرداة الاور الحلمية د تستوجب احيانها اكفهر
مههن فعههل التاويههل المبا ههر ل ههذه المرجعيههة الرامز ،عبههر مسههتوياة تحليههل متدا لههة ،وصههوال الههى ربههه الرمههز
بمرجعيت المعرفية النبوية هنا).ف مار المرا الذي يرتبه بمعاني السهتر والعفهة ،ههو رمهز يهوول بالزواج.لمها
تتضمن صور الزواج من ظ ل تشع ب ذه المعاني وغيره٥ا.
لكن  ،ارتبا ال مار باللون االشود نجده يذهب مبا ر الى معنى الفقر)  !٦من ل ما يلقيه ههذا ال مهار
من شواد يلف الوج  ،يحمل الذهن مبا ر الى الحديم الشريف الفقر شهواد الوجه فهي الهدارين)).٧فالاهور
الحلمية هنا تمزج دالالة متنوعة من اجل الوصهول الهى اللوحهة الع ماتيهة الن ائيهة الموظفهة لمرجعيهاة يقافيهة
م تلفة الماادر وااليحاءاة.
ولعل الاور االبرز التي ترتبه مبا ر عند ايار مستشعراة تلقي ا بمرجعيات ا النبوية تتمفل في صور
الدنيا).هذ ا الرمز المايل بشكل مقلم في احاديم الرشهول ص) .والمطهروح مهن م تلهف الزوايها والسهيا اة ،
وصفا ف  ،وتحديداف ،وبياناف ،و د ارتبطت صهور الهدنيا فهي الكفيهر مهن ههذه االحاديهم الشهريفة باهور الضهر )
.الههى جانههب اال ههت النوعيههة ل هها اآل ههر ) .فكثن مهها حههرتان يتنافسههان علههى جههر االنسههان الي مهها واالنشههرال
باحداهما على حساب األ رى.
وهذا الربه بين صور الدنيا وبين صور المرأ يث ذ في مدوناة االح م ا كاال متعهدد الت هرج عهن ههذا
اال ار التثويلي المايل.
عههروس) . ٩واحيانهها باههور

فمههر تحضههر الههدنيا باههور عجههوز بيحههة) ٨فههي الحلههم ومههر باههور
11
ق المرأ ) معادلة للتاويل بترك الدنيا.
صبية) .1٠وارتبا ا بذلى تكون رؤية

 _1م.ن.٥3٩ :الحديم ر م.11٩٨ :
 _2ينظر :معجم تفسير االح م.٨44:
_3صحيحمسلم .1٦٨٦ :الحديم ر م .٦٨1٧ :
 _4ينظر :االشراء والمعراج _ محمد جودة السحار.٧:
 _٥ينظر:موشوعة تفسير االح م.1٨3:
 _٦ينظر:المكان نفس .
 _٧عوالي الآللي _االحسائي.4٠/1 :
 _٨ينظر  :معجم تفسير االح م.٧٦3 :
 _٩ينظر :م.ن.٧٧2 :
 _1٠ينظر م.ن.٦٧1 :
 _11ينظر .4٠٥ :
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تقابل هذه الاور صور ا هرى يتلهب ب ها المعنهى فهي الحلهم ،وههي صهور الهزواج بهامرأ مج ولهة)،1
فسمة المج ولية هنا تدفع بالذهن التثويلي مبا ر الى ربه المعنى ب اال ر )! .على اعتبار ان الدنيا معروفة
د برها االنسان وعاش في ا.2
 _٢المرجعيات األدبية
يعد االدب بم تلف اجناش الشعرية والنفرية رافدا م ما ورئيسا من روافد الفقافهة العامهة القهار والموشسهة
ل وعي الجمعي الذي ينتمي الي المنتسبون الى امهة مها ،تجمع هم موج هاة ابسهتمولوجية موحهد حيهم يشهتمل
االدب عاد على اموس من الرموز المتداولة التي بلرت درجة من التواتر والتداول جعهل من ها مويفهاة بدي يهة
لمستوياة تلقي وتاويل الناوص االدبية بين ابناء االمة الواحد .كما نلم لى في ادبنها العربهي علهى م تلهف
عا هوره ومراحل ه حيههم نشههاهد مجموع هة مههن الاههور والرمههوز والتوظيفههاة المرتحل هة عبههر عاههور االدب
لتمههارس شههير رمزي هة يزيههدها التوظيههف والتنههاص رشههو ا وتجههذرا فههي الههذاكر االدبي هة .وكههذلى فههي الههذاكر
ال واعية للمجتمع بشكل عام.
مفال لى مانجده في مفرداة معجم الكرم الذي يشتمل على عناصر رامز راش ة التداول في ادبنا العربهي
كالبحر ...والسحاب ..والسيل ..الخ .والتي يلجا الي ا الشاعر عاد في وصف ممدوح بهالبحر ،ووصهف عطائه
.
بالسيل ،ويدي بالسحاب
وكذلى االمر مع موحوب وصف المرا في حقل الرهزل ،والهذي ههو مهدار بحفنها ههذا،حيم يمكهن ان نلمه
مجموعة واشعة من العناصر الرامز  ..و هي محتشهد و مشهكلة للبعهد االيحهائي الهذي تلقيه صهور المهرأ فهي
وعي المجتمع العربي.وفي ال وعي .من لى مف صور الظبي) أو الرزال)،والتي يمكن القهول أن ها مهن أبهرز
مفرداة التشبي الجمالي للمرأ في مدوناة الرهزل العربهي ،بهل ان معنهى تشهبي عهين وجيهد المحبوبهة بعينهي
وجيد الظبية االدماء او العاماء  ،هو معنى ائع في العاهر الجهاهلي وكهذلى فهي العاهر االمهوي))..3يقهول
المن ل اليشكري:
كتنف

ولفمت ا فتنفست

الظبي الررير

4

وهي ع ة ال تتطلب منا مزيد بحهم واشتقاهاء لمها تتسهم به مهن التهواتر والبداههة لكهل مطلهع علهى األدب
العربي،بل والتراخ الفقافي العربي بشكل عام.ولذا فإن ورود هذا الرمز المايهل فهي صهور رؤيها يحيهل مبا هر
إلى المرأ بسبب هذا التداعي الناجم عن االرتبها الراشهخ بهين الاهورتين ،المرأ )،و الرزال).فرؤيت ما تهوول
مبا ر بالجارية الحسناء.٥
ويتعاحد هذا الرمهز الرؤيهوي مهع رمهزين آ هرين يكهادان يوازيانه فهي نسهبة الفبهاة والرشهوف فهي الذهنيهة
األدبية للمتلقي العربي،ونقاد بذلى رمزي االشم ) و القمر) .اللذين يحضران دائمها فهي شهياق تشهبي جمهال
وجه المههرأ وحسههن لت هها وا ههرا ا .و د رمههز الجههاهليون للشههم بههالمرا العاريههة ،و ههكلت المههرأ العناههر
الرئي الذي تثتلف حول وت رج من بقية عناصر القايد اال رى....و د كلت وظيفة اال ااب واالمومهة،
ولذا ا اموا ع ة بين ما المرأ والشم ) فالشعراء لم ياهوروا امهرأ بعين ها يمكهن أن تكهون ل هم صهلة مع ها
وانما وصفوا جمال ههذه المهرأ و هب وها بهالرزال والم ها والن لهة والظبيهة والبقهر الوحشهية،كما هارنوا بين ها
 _1ينظر :م.ن.4٩4 :
 _2لمزيد من اال ب حول مرجعية الحديم النبوي الشريف في تاويل الرؤيا ينظر :تعجيل السقيا في تعبير الرؤيا.4٩ :
3ـ الرزل في العار االموي ـ د.عفيف نايف حا وم.2٩2:
 -4رح ديوان الحماشة.3٨1:
٥ينظر :موشوعة تفسير االح م.433:
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وبين الشم )).1بل ان الشم تشهكل العناهر الجمهالي وفيه تظ هر الشهم مهف اعلهى للبيهاض وههو اللهون
االيير عند العرب في الحسن)).2ولذا نجد أن عر العرب في تشبي المرأ بالشم كفير)).3يقول و الرمة:
لمياء في فتي ا حو لع

كالشم

لما بدة أو تشب القمرا

4

ويقول أبو الطيب:
بابي الشموس الجانحاة غواربا ال بساة من الحرير ج ببا

٥

واالمههر نفس ه نجههده فههي توظيههف القمههر لههدى الشههعراء،ف و حاحههر فههي المههوروخ الشههعري العربههي معههادال
موحوعيا لحضور المرأ .يقول عمر بن معدي كرب:
وبدة لمي

كثن ا

مر السماء ا ا تبدا

٦

وال يريب عنا ول أبي الطيب:
واشتقبلت مر السماء بوج ا فارتني القمرين في و ت معا

٧

وتتحرك آلية التثويل حسب التريراة البنائية في الاور الحلمية،ومايطرأ علي ا من إحهافاة موحيهة تريهر
المعنى فرؤية كسول الشم ) يحيل مبا هر إلهى داللهة مهوة المهرأ )،٨فالشهم الكا هفة المنطفاهة ههي فهي
الحقيقة امرأ يريب ا ظ م الموة .ومن يرى مسا تشرق في بيت فإنما هي صور رمزية المرأ حسهناء تهد ل
لى البيت.٩
واما القمر ف و في مدوناة االح م يرمز لألنوية))،1٠وهو يرمز للزوجة وللجارية ايضا.

11

والهى جانهب ههذين الرمزين،يقهف رمههز يالهم ينافسه ا فهي نسههبة الحضهور وااليحهاء،وهو رمهز الحمامههة)،
والتي الما ارتبطت بالمرأ فهي ر هة المشهي وجماله  ،فنجهد فهي هعر العهرب مهاال يحاهى مهن الاهور التهي
تظ رلنا أن الاقر رمز للرجل وللذكور ،والحمام رمهز للمهرأ واالنويهة))12.يقهول جميهل بفينهة) علهى شهبيل
المفال:13
يبادرن أبواب الحجال كما مشى

حمام ححى في أيكة وغاون

 -1العين في الشعر الجاهلي دراشة ميفولوجية) ـ دعاء هشام بكر ا تية ماجستير).114:
 -2م.ن.11٥ :
 -3المر د الى ف م أ عار العرب.٩٨1/2:
 -4ديوان ي الرمة .11٥2:
 -٥رح ديوان المتنبي_ عبد الرحمن البر و ي.2٥٠/1:
 -٦ديوان عمرو بن معدي كرب.٨1 :
 -٧رح ديوان المتنبي.4/3:
 -٨ينظر :موشوعة تفسير االح م.4٨4:
 -٩ينظر:القادري في التعبير.3٠/1:
 -1٠عالم االح م – د .شليمان الدليمي.23٠:
 -11ينظر :تفسير االح م لإلمام الاادق .٦1:
 -12المر د الى ف م ا عار العرب.٩2٧/2:
 -13ديوان جميل بفينة.43:
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وفي موا ن الندب اصة ،حيم صورة الفقافة الشعبية العربية هديل الحمامة وكثن نواح امرأ مفجوعهة
تندب ولدها،1اال اننا نجهد ل هذا ال هديل بعهدا ا هر فهي الاهور فالحمامهة ترمهز للمهرأ العفيفهة ،الودود .الموافقهة
2
لزوج ا.
،ولعل شمة العفة هذه د ترشبت في الذهنية العربية من بيعة الحيا ال اصة للحمام،حيهم ان الحمامهة مهن
الانف الذي تقترن فيه االنفهى بهذكر واحهد وتلتزمه  .مادامها مترافقين،وتبنهي معه عشها يتناوبهان علهى حمايته .
ورعاية افرا ما معا.
وحين يضال عنار ا ر ك ديل الحمامة الى الاور الحلمية،فان شمة العفهة تلقهي بظ ل ها علهى تهثوي ة
3
هذا العنار،ولذا نجد مدوناة تفسير االح م د ربطت بين هديل الحمامة وبين المرأ العفيفة القارئة للقرآن.
ويستو فنا رمز آ ريرتبه ارتبا ا وييقا بترشباة الفقافة العربية االدبيهة وهو رمهز القهوس) ،والهذي كفيهرا
مانجده معادال موحوعيا للمرأ في المدوناة الشعرية العربية،والتي غالبا ماتشب صوة رنة الوتر بعد انط ق
الس م بنواح امرا ياكل)!.
يقول الشنفرى) في الميت :4
ّ
امرزأ يكلى ُّ
ترن وتعول
ا ا ز ّل عن ا الس م حنّت،كثن
ومفل ول الشماف بن حرار):٥
ا ا انبف الرامون عن ا ترنّمت ترنم يكلى أوجعت ا االجنائز

فنلم الاور الحلمية وهي ترشم صور حركية تنبف بالحيا مهن ه ل رؤيها مهروق السه م شهريعا مهن
القوس فان يرتبه غالبا باور والد المرأ ،فكثن مروق الس م من بطهن القهوس يمفهل صهور معادلهة لمهروق
الطفل من بطن المرأ  ٦،على الرغم من غياب مقوماة الربه ال ارجي بين القوس وبين المرأ .اال ان مرشهباة
الفقافة الشعبية ومرذيات ا الم تلفة،وبضمن ا المرذياة االدبية،تمارس فعل ا الموحد عبر رابطهة الاهوة الشهبي
برنة الفكلى .في حركة ديناميكية ترينا مساراة المعنى التي تتشكل عبرها حيا الع مة في انسا ا االجتماعية.

 _٣المرجعيات اللغوية
وهي الدالل التي ينطلم في ا التاويل من ل الفاظ الرؤيا اوالنص نفسه مراعيها بهذلى اال هتقا اة اللرويهة
التقليبية للفظة او االشم الوارد في نص الرؤيا.وما يمكن ان يشتم عن من معهان ودالالة تكهون ههي العمهاد فهي
عملية التاويل،٧وهي عمليةكفيرا مانجدها معتمد من بل مفسري االح م في مدونات م حيم يلجوون الى ا تقاق
الداللة من لف الكلمةنفس ا كاشم العلم اواشهم المكهان او أي اشهم ا هر يهرد فهي نهص الحلهم ويشهكل جوهرالداللهة
1لمزيد من اال ب ينظر :المر د الى ف م ا عار العرب:
_2ينظر :القادري.2٩٦:
_3ينظر :موشوعة تفسير االح م.332:
 -4ديوان الشفرى ٥٩:
 -٥يوان الشماف بن حرار الذبياني .1٨٧:
 - ٦ينظر:موشوعة تفسير االح م.4٦٧:
 _٧ينظر  :تعطير االنام في تعبير المنام -النابلسي.٧:
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المركزيةللحلم اوالرؤي اكل ا  ،وههذا التثويهل يهتم تحميله علهى ظهاهر اللف ،كرجهل يسهمى ل الفضهل تتثوله
افضاالف ،ورجل يسمى را دا ف تتثول ار اداف ،او ر داف ،او شالما ف تتثول الس مة....الخ)).1
ولذا نجد ان تاويل رموز الرؤيا الواحد د ي تلف با ت ل لرة نص الرؤيا.ومن يم ا ت ل وج اال هتقاق
المت ذ من الداللة اللروية اشاشا ل  .والمنام الواحد ي تلف با ت ل لرتين.كالسفرجل عز وجمهال وراحهة لمهن
يعرل لرة الفرس .الن بلرت م ب اء.وهوللعرب ولمن عا رهم دال على السفر والج ء ال تقا )).2
وفي نص ا ر.نجد صور امهرأ تكشهف عورت ها حتهى يبهين دبرهها3!!..مهع م حظهة ههذا التركيهز والعنايهة
بكلمة دبرها).مما يجعل ل ذه اللفظة ال يمنة االيحائية على الاور كل ا..عبراللجوء الى الربه بين لفظة الدبر
وبين فعل االدبار..وبذلى أ ّولت هذه الاور بان ا أمر مرغوب في يدبر ويولي!!.
او د تمارس آلية التاويل اشتراتيجية تداعي المعاني وصوال الى المعنى الجوهري المراد امساك والسير في
ظل ..كرؤية ال ايتين) في الحلم  ،فقد رأى رجهل كهثن له عشهر كور.وليسهت له اهية .فقهص رؤيهاه
علههى معبههر ،فقههال ل ه  :يولههد لههى عشههر كههور ،وال تولههد لههى انفههى))4.حيههم ان تثويههل هههذا الرمههز الرؤيههوي
ب البنت)٥يدفعنا الى التساؤل عن الرابه الذي يشد هذين المعنيبن هنا..والذي اليمهن نفسه للبحهم والتنقيهب اال
ا ا رجعنا الى االشتعمال اللروي الذي يطلم على ال اهيتين اشهم االنفيهين)! وههذه التسهمية ههي التهي تلقهي فهي
شيا اة ال وعي الجمعي الذي تشكل اللرة مفل هذا الربه بين هذين العنارين .اصة عند ورودهما فهي نهص
تشكل الرؤيا عبر فضاءات ا اال ارية.
ولعل من اغرب الممارشاة التي تمارش ا الية تاويل الرؤيا ما نجده في تاويل الحجامهة بهالزواج..حيهم هد
يتبادر الى الذهن ان الرابه بين هذين العنارين الدالليبن هو روج الدم الذي يحيل الى االفتضهاض مهف ...اال
ان منطم التاويل الحلمي يتجاوزههذا الهربه المبا هر فيهذهب الهى التقها التهداعياة اللرويهة التهي يمكهن ان تبف ها
صور الحجامة..والتي تتضمن حمن تفاصيل ا الة المشر ) ،فيتم الهربه مهن هنها بهين لفظهة المشهر وبهين
ر العقد)٦الذي عاد ما يقوم علي عقد الزواج .عبر ههذا التهداعي اال هتقا ي الهذي يت هذ اللرهة منطلقها اللتقها
المعاني المنضوية وراء تفاصيل نص الرؤيا..
 _٤المرجعيات الصفاتية.
تن ف هذه المرجعية الداللية على اوصية تامة تو رها شمة االنوية التي تربه بين المرا وبهين الكفيهر
مههن الرمههوز المونفههة المشههكلة لبنيههة الرؤيهها .اال ان شههمة االنويههة هنهها تكههون معههزز باههفة ا ههرى تمفههل الركيههز
الداللية االم التي تم من ل ا فعل الترميز بين المرا وبين العنار االنفوي المستدعى في نص الرؤيا.
والرموزالتي ا رة شمة االنوية بداللة رابطة بين الرمز وبهين تثوي ته كفيهر  .من ها علهى شهبيل المفهال
اللبو ) التي تجمع بين صفة االنوية وبين صفة الشراشة.لذا فان ورودها في الرؤيا يشير الى امرا هرير ٧.و
٨
العنز) .التي تمتاز بافة ميمة تتمفل في انكشال عورت ا .لذا ف ي رمز للمرا الذليلة.
 _1عالم االح م .1٠٥:وينظر :تعبير الرؤيا – ابن تيبة.32 :
 _2تعجيل الرؤيا بتعبير السقيا.٧٩ :
 _ 3ينظر :موشوعة ترسير االح م.3٧4:
 _4ينظر :معجم تفسير االح م.3٥2:
 _٥ينظر  :موشوعة تفسير االح م.1٧1:
 _ ٦ينظر :معجم تفسير االح م .2٨٥ :
 _٧ينظر  :موشوعة تفسير االح م.4٩٩ :
 _٨ينظر:م.ن.41٥ :
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او االرنب).التي تشارك المرا ب اصية الحيف .وهي اصية كانت وراء تحريم اكل ا في بعف الفقافهاة
االش مية.مما لم ل ا انطباعا شلبيا في الوعي الجماعي..لذا كانت رمزا للمهرا السهياة1.وكهذلى البرلهة) التهي
تتاف بالعجز عن التكاير..الى جانب صفة الركوب) التي ترتبه في الذهنية االجتماعيهة بهالمرا .كمها شهنبين
2
لى الحقا .فكانت رمزا للمرأ العا ر.
ان هذه السمة المعزز للداللة دترد احيانا مجرد عن صفة االنوية .فتتكفل وحدها ببم الهرابه الهداللي بهين
الرمز وبين مووالت ..فنجد هذه السمة تنطلم حر وب يهود فهي ا تيهار رموزهها الحاملهة ل ها .كمها فهي الاهور
الحلمية التي تربه بين الديباج وبين المرا بافة النعومة..3.وهي الافة التي نجدها وراء الرمزية في ان رؤية
حية ميتة في الفراش توول بموة الزوجة . 4فلعل نعومة الملم هي الهرابه بهين الجهانبين فهي بعهدهما الهوا عي
الحسي.
كذلى تلجا هذه الافة الى ربه المرا برمهوز مهن الطبيعهة .كالفاك هة اة الملمه
٥
مفل ال وف .والكمفرى .والتفاحة .فورودها في الرؤيا يوول بالمرا عاد .

النهاعم والرائحهة الزكيهة.

و د تتعلم هذه المرجعيهة بسهماة ا هرى تعهود الهى الجانهب الشهكلي الظهاهري مهن الاهور المرمهز  .وههن
ايتحقم نوب من التداعي للمعاني والدالالة وصوال الى االرتبا بالمرا عبر جانب معين من جوانهب ايحهاءاة
حضورها في الذهن..فمف ..ان رؤية انكسار غمد السيف تشير الى موة االم او الزوجهة.٦حيهم تجهري المقابلهة
بين احتواء الرمد للسيف وبين احتواء المرا للوليد.
وكذلى رؤية د ول الزر في العهرو ..او د هول ال هيه فهي االبهر ..فكه الاهورتين ترتبطهان رمزيها بداللهة
٧
الزواج .لما في صور الد ول واالندماج من ايحاءاة جنسية.
و د تا ذ المرجعية الشكلية بعدا اكفهر تعقيهدا يمهر بمسهاراة اة احهاالة ا هرى اجتماعيهة او غيرهها .فمهن
٨
راى ان اشنان ناصعة البياض فذلى ا ار الى زواج بامرا حسناء!
وهنا البد لنا من التحليل والتقاي من اجهل الوصهول الهى الحلقهة الدالليهة الرابطهة بهين الرمهز وبهين تاويله .
فجمال االشنان وبياح ا يمفل صور مكشوفة ل عجاب والربطة من بل اال رين .لذا ف هي صهفة جالبهة للنظهر
و ههاد ل نتبههاه وتطلههع االعجههاب .وهههذا التطلههع باعجههاب غالبهها ماتحركه صههور المههرا الحسههناء .المفيههر  .ف ههو
الرابه المرجعي بين صور االشنان الجميلة .وبين صور المرا الحسناء..
وتاتي شمة االحتواء) فيتسع ب ا فضاء الرموز الباية لدالالة حضور المهرا فهي الهذهن.عبهر كهون المهرا
الوعههاء الحاحههن لمههاء الرجههل ..ع ههة االحتههواء هههذه هههي المرجعيههة البرز يههة بههين المههرأ وبههين معادالت هها
الموحوعية من رموز حلمية مفل الجر  ،الهدلو ،القهدح ،القربهة ،ال ابيهة...وغيرهها مهن الرمهوز الممتلكهة لاهفة
احتواء الماء وحمل ..٩

 _1ينظر :م.ن.3٩ :
 _2ينظر :م.ن.٥4:
 _ 3ينظر :القادري في التعبير _ القادري.4٦2 :
 _4ينظر :موشوعة تفسير االح م.1٦4 :
 _٥ينظر :م.ن. 23٠، 4٧3 ، 1٨٦:
_٦ينظر م.ن.2٨٠:
_٧ينظر:م.ن.23 .3٩2:ودليل الحيران في تفسير االح م _ محمد طب.43 :
_٨ينظر :موشوعة تفسير االح م.4٩ :
 _٩ينظر:م.ن.1٧٠ .4٥ .٥٥ .12٧:
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وربما امتدة شمة االحتواء فشملت االبعاد المعنوية والنفسية ايضا..فضه عهن المهاء..فهان رؤيهة الاهندوق
1
ترتبه تثوي بالمرأ ..لكون المرأ صندوق الرجل الحاوي الشراره.وا ص ا يائ ..وممتلكات .
و ريب من لى تاتي صور الحقة) .التي تمتلى ع ة الفة بين ها وبهين المهرا  .تتعلهم بسهمة االحتهواء مهن
جانب.الحتواء الحقة على اال ياء ال اصة والممتلكاة والفياب التي ت فى في ها عهن اال هرين..والرتبها مسهالة
اشتعمال الحقة بمكوناة عالم المرا و فاي االبيهت ال اصهة.ولهذا نجهدها رمهزا وا عها حهمن حهدود حقهل المهرا
2
ومتداعيات ا االيحائية والتثويلية،فكانت معادلة لداللة الزوجة الحافظة)).
 _٥المرجعيات االجتماعية
ترتبه المرجعية االجتماعية ارتبا ا وييقا بالفقافة الشهائعة والعامهة التهي يمتلك ها كهل مجتمهع والتهي تكونهت
عبههر تفاعههل ويههل بههين م تلههف الترشههباة اليوميههة والمورويههة واالنسههاق المعرفيههة القههار فههي اعمههاق ال وعههي
الجمعي لكل امة..اوبكلمةا رى.هي مجموعة السماة الفقافية والمعرفية المكونة لم مه ال ويهة السوشهيولوجية
لمجتمع ما.
ومن هنا نجد ان للمرجعية االجتماعية الدور االكبر واالوح في مد الرؤيا بمنجم اب من الرموز التهي
تمتلى اصية الشيوب واالنتشار بين غالبية ابناء لى المجتمع.مما يس ل عملية الوصول الى الدالالة االيحائية
الملتبسههة بالبنيههة اللرويههة لههنص الرؤيهها .ف طههاب المنامههاة يشههتمل علههى ع مههاة دالههة علههى االنسههاق الفقافيههة،
ويشتمل على بنى معرفية في ا تاريخ رشمي وا ر مضمر ،لى أن طاب المنام على صلة وييقة بالوا ع)).3
وفي حدود بحفنا واشتافاره برموز المرا في مدوناة االح م والرؤى يمكننا م حظة تلى التبادلية المرتد
بين المرا وبين رموزها .وديمومة الحراك السيميائي للداللة بين ما .واشتفمار تلى السمة الع ماتية الرنيهة التهي
تتقما ا المرا في رصيدها السسيولوجي من الوعي الفقافي .ومن ال وعي القار في هن المجتمع.
فنستطيع تمفل هذه الحركة التبادلية عبر حالتين:
الحالةاالولى :وهي حالة االنتقهال السهيميائي المت هذ مهن المهرأ نفسه ا اعهد لحركيهة الداللهة وتشهك ت ا فهي
نص الرؤيا .حيم تهرد المهرا رمهزا وع مهة لداللهة مها .تهرتبه مع ها باهلة شوشهيولوجية صهريحة .او موولهة.
ونستطيع ان نتمفل لى عبر الجدول التالي:4
الرمز
الشابة الناهد
الشابة ال زيلة
الشابة السمينة
الشابة العارية
لبن المرأ

الداللة
ير مرجو وأمل
هم وفقر
شنة م ابة
فضيحة
ير ومال

_1ينظر:م.ن.32٨:
 _2موشوعة تفسير االح م.1٦٦ :
 _3الرؤيا في طاب االح م والمناماة في االدب العربي القديم.1٠1 :.
 _4ينظر :موشوعة تفسير االح م.11٩:ومعجم تفسير االح م..1٠3٥:والقادري في التعبير.1٧٥:
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فمن ل هذاالجدول .توظف الرؤيا المرا نفس ا رمزا حاجا بدالالة اة مرجعية اجتماعية في حهدودها
المعرفية .وماتلبست ب من بعد ت لَّم نتيجة التوا ئ المعرفي والفقافي بين اجيال المجتمع الواحهد.اوالمجتمعهاة
المتعدد .
الحالةالفانيههة يتج ه في هها التشههكل السههيميائي للداللههة علههى عك ه الحالههة االولههى.و لههى باالنتقههال مههن الرمههوز
والعناصر الداللية باتجاه داللة المرأ .عبر مساراة اال ر االجتماعية والفقافية المشكلة ل ا.
والم ح هنا أن هذه األ ر االجتماعية تكون متعدد ومتنوعة بتنوب البعهد الفقهافي المعهاي ل ها فقهد تهاتي
رموز الرؤيا متلبسة ببعد ال دمة).وهو البعد الذي يرتبه في الذهن بالبيت وعمل المهرأ  .ودورهها االجتمهاعي.
و اصة في المجتمعاة الذكورية التي د ناادل في ا وصف ال ادمة) و الجاريهة).ومهن هنها تتحهرك الداللهة
وتتشكل في مسار شيميائي ي واج ة شوشيولوجية وصوال الى الاور الموولهة المتج هة نحهو الوا هع .ا نجهد
في مدوناة التاويل أن رؤية ادواة ال دمة دا ل المنزل،والتي ترتبه ارتبا ا حياتيا و هنيا بما تمارشه المهرأ
من اعمال دا ل بيت ا يوول عاد بالمرأ ،شهواء أكانهت زوجهة أم جاريهة أم ادمهة .مهن ههذه االدواة مهف يهرد
كر الاينية،والحاير،والقدر،والطبم،والطست،والطاشة،واالبريم ،وحتى السجاد ،فان ا جميع ها تشهترك فهي
1
الترميز لداللة موحد ل ا هي المرأ .
و د يكون بعد المنفعة) هو المو ر للرموز المويفة لنص الرؤيا فتكهون اصهية االنتفهاب ههي الرابطهة بهين
هههذه الرمههوز وبههين المههرأ مههن حيههم كههون المههرأ تمفههل غاي هة حسههية وروحي هة كبههرى يسههعى الرجههل المت ك هها
واالنتفاب بعطائ ا ،فتعطيل حرفهة الرجهل اوحانوته فهي الحلهم يشهيرالى ه ق زوجته او موت ها .2النعهدام وجه
المنفعة في الاورتين وهذه المنفعة د تستنبه بطريقة غريبة يبررها منطم تداعي المعاني الذي تنت ج الرؤيها
في صيرورت ا فرؤية ِّرجل) الش ص في الحلم تشير الى امرا اوزوجة.3ولعل المو ّج الداللي ل هذه الاهور
الرجل هي االدا االولى لسعي االنسان في اشتحاال منافع ف و يسعى لكل منفعة برجل .
يرتبه بكون ِّ
و د تنعك الداللة هنا ايضا فيا ذ بعد المنفعة ك ف مضادا ف لما كر آنفا ،ف تاب المنفعهة ههي الهرابه بهين
الرمز وبين داللت المتالة بالمرأ بل يكون غياب المنفعهة ههو المهائز الهداللي ل هذا الهرابه كمها نجهد لهى فهي
رؤية القنا غير المز ّججة) حيهم تهوول القنها المز ّججهة بالولهد ،امها القنها غيهر المز ّججهة فتهوول بالبنهت .4الن
القنا غير المز ّججة التنفع في دفع االعداء وهي حال البنت ايضا.على عك القنها المزججهة ف هي كالولهد –ادا
لدفع العدو و تال .
هذا المائزالتاويلي المرتبه بالموروخ االجتماعي يتجلى نفس في حضور الشفتين) في نص الرؤيها حيهم
يتحكم النسم الفقافي المتحرك في موج اة البعد االجتماعي ليربه داللة الشفة العليا بالولهد،ويربه فهي الو هت
نفس داللة الشفة السفلى بالبنت  ٥،ضوعا ل ذا النسم الذكوري المتحكم في ال وعي الجمعي الفقافي للمجتمهع.
والذي يضع الذكر من االوالد في رتبة اعلى من االناخ.
والحديم عن البعد االجتماعي يجرنا الى الحديم عن الفنائية المكانيهة الموزعهة بهين الهدا ل وبهين ال هارج.
ونقاد بذلى الحد الفاصل بين المنزل كمكان دا لي وبين المجتمع ال ارجي .واليال بين هذين المكانين شوى
مكون و بعد اجتماعي الن يمفهل الوجه ال هارجي للمنهزل والمطهل علهى المجتمهع
رمز واحد هو الباب .فالباب ّ
 -1ينظر  :موشوعة تفسير االح م
 -2ينظر .:م.ن.14٧ :
-3ينظر :م.ن.21٩:
.4٦٦
 -4ينظر.:
-٥ينظر :م.ن.2٩3:

.2٥ .،31٧,1٥٥,4٥٠,3٥٠,3٥1,3٥3:
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وصور هذا الباب وحيفيات وصفات واموره اال رى ههي التهي تحهدد بيعهة الع هة مهع المجتمهع .وورود ههذا
الباب رمزا ف في نص رؤيا يجرنا الى التاويل والد ول في شاحة الحديم عن الاهور االجتماعيهة ل هذا المنهزل،
وهو االمر الذي ياادفنا في تثويل رؤية باب البيت او اشكفت بالمرأ الزوجة) .أشكفة الباب،ودورات  :كل ما
يد ل في من لسان فدال على الزوجة)) 1وماتبف من صور او انطباب ينعك للمجتمع.
الخاتــــــــمة
ا ن من ل ما جرى اشتعراح في صفحاة البحم السابقة تبين لنا ان الحلهم او الرؤيها تمفهل ناها ائمها
على بنية موغلة في التشفير المرتكز على منظومة من الرموز التي تشكل وام الع ماتي ،وان هذه الرموز لم
تاة من فراغ او من عملياة اجت ادية عشهوائية وانما تقهف وراءهها مرجعيهاة يقافيهة شهاهمت فهي ترشهيخ ههذه
الرموز في ال وعي الجمعي العربي اصهة .و هد ا تهار البحهم الرمهوز المرتبطهة بهالمرا بالهذاة نظهرا لكفهر
ورودها في مدوناة تفسير االح م.مكتفيا بتتبع المرجعياة الم مة والم يمنة فهي لهم الهدالالة الرمزيهة لفيمهة
المرا في ناوص االح م.كالمرجعياة الدينية،والمرجعياة االدبية واللرويهة واالجتماعيهة والافاتية.معرحها
عن اال كال اال رى من المرجعياة شية اال الة و روج البحم عن الوج ة اال ارية التي اريدة ل .
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