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 تمهٌد

   نمذ ذؼشفُا فٙ انغذاعٙ األٔل يٍ انغُح انداسٚح ػهٗ خم انًفاْٛى انًرؼهمح تهغاَٛاخ 

انُض، تذأً يٍ نغاَٛاخ  اندًهح، ٔئنٗ نغاَٛاخ انُض، زٛث ذؼشػُا ئنٗ انرؼشٚفاخ 

انًخرهفح؛ يٍ انطشذ انهغٕ٘ ٔاالططالزٙ ، يشٔسا تانًشازم انرٙ لطؼرٓا،ٔاَرماال يٍ 

يظطهر  انهغاَٛاخ انُظٛح ػشف ذؼذدا اندًهح ئنٗ انُض، ٔأششَا فٙ ْزا انظذد ئنٗ أٌ 

ٔاخرالفا فٙ ذسذٚذ ياْٛرّ،ئر ػشفّ كم يٍ ذؼشع ئنّٛ ؽثما نهضأٚح انرٙ َظش يُٓا ئنٗ 

   لكٔنز.ْزا انرخظض يٍ زٛث  ٔخٕدِ ،أٔ شكهّ ٔخظائظّ، أٔ يٍ زٛث ٔظٛفرّ

 نغاَٛاخ  بمفهومأٔلم.ؽشزُا خًهح يٍ انرغاؤالخ انًرؼهمح ترسذٚذ ياْٛح ْزا انؼهى 

أْى ْٙ ٔيا   يا انُض؟ ٔيا انخطاب؟ا ٔٔظائفٓا؟ ثى أْذافّا؟ كزا َشأذّلظح انُض؟ ٔ

     .انمؼاٚا انرٙ ذرُأنٓا نغاَٛاخ انُض؟

  وهنا أشرنا بالضرورة إلى اللسانٌات العامة ؛ وإلى ما قدمه كال من االتجاه البنٌوي، 

حٌث عالجنا .واالتجاه التحوٌلً التولٌدي فً هذا الصدد، إلى أن استقرت على وضعها الحالً

إشكالٌة النص واالنص؛ فً الثقافتٌن الغربٌة والعربٌة، وفً هذا السداسً سٌتم  تقدٌم ما تبقى 

. من المحاضرات  
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 . النص فً المنظور الغربً–     :عةسابلاالمحاضؤة *
  

                                   :األصل اللغوي- 1

الذي ٌعنً " tex’tus"فً الثقافة الغربٌة مؤخوذ من األصل الالتٌنً " texte"النص 

كما ٌطلق على الكتاب المقدس، أو كتاب القداس، وعلى ترابط " tissus" ،"tex’ture"النسٌج 

منظومة من العناصر اللغوٌة ذات العالقة، والتً تشكل " أي النص"حكاٌة أو نص، أو هو 

(                                                                      24)مادة شفوٌة أو مكتوبة

لذلك نجد فً المعجم اللسانً للعلوم واللغات اإلشارة إلى أنه ٌمكن تعرٌف النص بؤنه 

ٌمثل نموذجا - إذا–المطروحة للدراسة، فالنص " أو اللغوٌة"مجموعة من العناصر اللسانٌة 

(Syn Corpus)، ٌمكن أن تكون مكتوبة أو شفوٌة (أو لغوٌة)لحالة لسانٌة 
( 25)

مما ٌعنً أنه . 

أو إنتاجا مادٌا مكتوبا ٌتطلب كاتبا ... ٌمكن أن ٌكون خطابا شفوٌا مباشرا بٌن متكلم ومستمع

.                                                                                         وقاربا له

 بالذي ٌحٌل عن الجمع والتركً" tissu"ٌدل فً أصله اللغوي على النسٌج - إذا–فالنص 

والتشكٌل، وحٌاكة الثوب من خٌوط، مما ٌعنً التماسك والترابط والتالحم بٌن تلك الخٌوط 

المنسوجة التً شكلت نسٌجا مادٌا محكوم النسج، وكذلك النص ٌتشكل نسٌجا من الكلمات أو 

العناصر اللغوٌة المنظومة المتآلفة، بفعل ضم بعضها إلى بعض فً ترابط محكم التعالق 

تصنعه الكتابة، التً تجمع عناصر النص المختلفة فً نسق موحد شبٌه بما ٌصنعه الناسج 

(.26)حٌن ٌركب خٌوط نسجه بعضها فوق بعض فً نسق بدٌع،
  

وكذلك ٌفعل الكاتب أو 

إن   .                                    المبدع حٌن ٌحبك أجزاء نصه أو حكاٌته فً شكل ما

مع ما جاء فً المعاجم اللغوٌة العربٌة، ٌفضً إلى أن " tissu" "tex’ture"مقارنة المفهوم 

النص ال ٌدل فً هذه األخٌرة على النسٌج صراحة، وإنما على معان أخرى، منها الجمع 

ولو ما أن النص مصطلح أدبً متداول الٌوم بٌن العرب لما كان له فً "والتركٌب والترتٌب، 

"أصل الوضع اللغوي أي داللة اشتقاقٌة قاطعة متالبمة مع الوظٌفة األدبٌة التً ٌنهض بها
 

(27)
 على حد تعبٌر عبد الملك مرتاض، غٌر أنه ٌذكر فً بعض كتاباته أنه من الممكن 

االهتداء إلى ذلك المعنى األدبً عبر التؤوٌل والتخرٌج لما ورد فً المتن المعجمً، بؤن 

ٌنسج ملفوظات أو "–الناص حٌن ٌكتب أو ٌتكلم، فإنما ٌنص أي ٌظهر شٌبا من الكالم 

 لم ٌكن من قبل ظاهرا فكؤنه ٌستخرج من نفسه فخٌاله وقرٌحته، أقصى ما فٌهن –" منطوقات

ٌّلً باإلعنات الفكري واإلجهاد التخ
 (28)

 ولكن فوق ذلك كله، فإن المعنى الذي ٌحٌل علٌه لفظ 

"texten " وهو النسٌج الذي ٌعنً جمع األشٌاء وتركٌبها وترتٌبها، وحٌكها وفق نسق معٌن

 .                                               متضمن فً اللفظ العربً، كما سلفت اإلشارة إلٌه

تتقاطع وتتالقى فً " النص"ولذلك ٌرى بعض الباحثٌن العرب المعاصرٌن أن معانً   

الثقافتٌن العربٌة، والغربٌة، ومن تم كانت محاولة استخالص مواصفات النص بمعناه النقدي 
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حسب –الحداثً مما ورد فً التراث المعجمً العربً عن طرٌق التؤوٌل والمقارنة، فالنسٌج 

"اإلنشاء والتنسٌق فً ضم الشتات، والتنضٌد"بمعناه الواسع ٌعنً - أحمد الحذٌري وغٌره
 

(29)
النص فً المتن العربً كذلك "وٌحٌل .  وٌوحً بالجملة والقصد، وباالستواء واالكتمال

على االستواء واالكتمال،  وعلى معنى النسج أٌضا على الرغم من أن صاحب اللسان لم 

(ن، ص، ص)ٌشٌر إلى ذلك فً مادة 
( 30                                                                                    .)

أن غٌاب النص تعرٌفا وحضوره ممارسة نقدٌة أمر متبع  (منذر عٌاشً)وفً ها الصدد ٌرى 

للتعرٌف بقضٌة ما،  (la négation)فً التراث العربً، بل وٌجٌزه استخدام مفهوم السلب 

فالممارسة تعرٌف بالشًء وبرهان على وجوده واستمراره، بل وانفتاحه على قراءات 

وكتابات ال تنتهً
( 31)

                                                                                .

غٌر أن هذه القراءة لمفهوم النص فً المتن العربً قد ٌكون فٌها تمحال فً التؤوٌل وتولٌدا 

فسرٌا فً التفسٌر قد ال تحتمله المادة المعجمٌة، ومع ذلك تبقى وجهه نظر قابلة للتداول، 

وأٌا كان األمر . ولربما لو أتت فً وقتها لشكلت تطورا هاما لمدلول النص فً الثقافة العربٌة

فً المعجم العربً جاءت دالة على ما دل عٌه األصل الالتٌنً، " ن، س، ج"فإن مادة 

واستعملت بمعنى اإلٌداع األدبً، والتؤلٌف، والكتابة، وكثٌرا ما أطلق أسالفنا مصطلح 

بالتعبٌر النقدي " النص"تعبٌرا عن صناعتً النثر والنظم قاصدٌن به مسمى *  النسج

.                                                                                             الحدٌث

فً أصل الوضع اللغوي العربً لم تؤت دالة على المعنى الذي دل  (ن، ص، ص)خالصة القضٌة أن مادة 

تدل فً أصل " ن، س، ج"وبما أن مادة " النسٌج"فً اللغات األوروبٌة، وهو  (texte( )text)علٌه اللفظ 

بما فً ذلك جمع الحروف والكلمات، وضم بعضها .. وضعها اللغوي على جمع أو ضم الشًء إلى الشًء

حتى ٌؤتلف النص، فإن ذلك ٌعنً تشكٌل النص أو تجسٌده فً نسٌج معٌن، وهو ما ٌعنً تحقق . إلى بعض

إن كان )وبالتالً إبرازه وإظهاره فً شكل محسوس، تدركه الحاسة البصرٌة . الوجود المادي للنص

(.                                                                  إن كان أصواتا، أو مقروءا)، والحاسة السمعٌة (مكتوبا

فً  (أي الظهور، والبروز)وعلٌه فهو ظاهر فً شكل أو هٌبة ما، لمتلقٌه، وهذه هً المٌزة األولى للنص   

 ٌشترطون الكتابة لتحقق أصل الوضع اللغوي العربً، وهً المٌزة التً تجسدها الكتابة بالنسبة للذٌن

فالفارق إذا هو داللة النص صراحة على معنى  .فً المفهوم الحداثً- على األقل–النص 

وإن . فً المفهوم اللغوي العربً- صراحة–النسٌج فً المفهوم الغربً، وغٌاب هذه الدالة 

 .    كانت تحتمله مجازا وعلٌه فهً قضٌة اصطالحٌة، وال مشاحة فً االصطالح

 :النص فً الطرح النظري الغربً- 2  

سلفت اإلشارة فً مستهل هذا المبحث إلى صعوبة الظفر بتعرٌف جامع مانع للنص، 

وذلك لما ورد فً المعاجم الموسوعٌة من وجهات نظر مختلفة متباٌنة حول هذا المفهوم، 

 .ولذلك أعرج هنا على بعض اآلراء ألخذ تصور ما، عن هذا المصطلح

I - النص عند ٌمسلٌف"Hjelmslev:" 
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بمعنى واسع جدا أو أكثر شمولٌة، " النص" "Hjelmslev"ٌستعمل هذا العالم اللغوي 

فٌطلقه على أي ملفوظ منجز، طوٌال كان أو قصٌرا، قدٌما أو حدٌثا، مكتوبا كان أو منطوقا، 

نص، فكل مادة " الوردة: "كما أن رواٌة بكاملها مثل رواٌة" نص"عنده " قف"كلمة : فمثال

لغوٌة مدروسة تشكل نصا مهما كانت اللغة المستعملة فٌه، وهو ٌحتاج للتحلٌل، وٌإول إلى 

تقسٌمات أخرى، بغٌة الوصول إلى مجموعة من االحتماالت المتفرعة منه
 (32)

 

II -النص عند تودوروف ودٌكرو: 

على أنه " النص"فً المعجم الموسوعً لعلوم اللغة " Ducrot"و" Todorov"ٌقدم 

تمظهر لفظً حٌث ٌعتبرانه عبارة عن سلسلة ملفوظات لسانٌة تركب وترتب لتكون مجموعا 

وبكونه كذلك،  (أسلوبٌة)، ٌكون متصفا بخصابص صوتٌة، ونحوٌة، وتركٌبٌة "النص"هو 

.                                                                                           بروابط لغوٌة مختلفة(33)فهو دال على وحدات نصٌة تتمٌز بوجود عالقات تربط فٌما بٌنها

فالنص وفقا لهذٌن التعرٌفٌن، ٌشمل أي نشاط لغوي قابل للوصف، والتحلٌل، بغض النضر 

أو كتابا بكامله، ولكنه متمٌز عن مفهوم الجملة أو القضٌة، - كان–عن حجمه، جملة واحدة 

وحتى الفقرة، ألنه ٌقوم على أساس استقاللٌته، وانغالقٌة، فهو ٌإلف نظاما خاصا به ال ٌجوز 

تسوٌته مع النظام الذي ٌتم على أساسه تركٌب الحمل، ولكن أن نضعه فً عالقة معه هً 

)عالقة اقتران وتشابه
 

فالتمٌٌز (                                                                                                 34

ولكن لٌس من . الصوتٌة، والتركٌبٌة، والداللٌة: بٌن جٌن المقومات ذاتها- حسب تودروف–

نفس المستوى، أي ال ٌكون لها نفس القٌمة فً تحلٌل النص، ومن تم ٌحدد مظاهر التحلٌل 

  :                                                                                 على النحو التالً

     .وهو مإلف من العناصر الصوتٌة والقاعدٌة التً تإلف جمل النص: المظهر اللفظً- أ

        أي -الذي ٌتركز التحلٌل فٌه على العالقات بٌن الوحدات النصٌة: المظهر التركٌبً-ب

                                                                                       -الجمل ومجموعات الجمل

(35)وهو نتاج معقد للمضمون الداللً توحً به العناصر والوحدات مجتمعة : المظهر الداللً-ج
 

                                                                                   .

أنه ٌسمح بتجاوز حدود الجملة التً كانت تعد أكبر " للنص"وٌبدو أن أهم ما فً هذا التحدٌد 

وحدة لغوٌة قابلة للوصف والتحلٌل فً منظور لسانٌات الجملة، إذٌري بلومفٌلد 

"Bloomefield "(36)أن الجملة هً الصورة اللسانٌة األكبر بموجب أي تركٌب
 

مما ٌعنً . 

أنها وحدة لغوٌة مستقلة فً بنابها مكتفٌة بذاتها، غٌر أن الجمل فً النص، لٌست كذلك عند 

ومن ثم عرفوا النص بؤنه ما تجاوز الجملة، أو . علماء النص، وإنما هً جزء فً بنٌته الكلٌة

.                                                                           هو متتالٌة جمٌلة خطٌة

III - فبرٌنكر(P.Brinker                                                                      :)

ٌرى أن النص تتابع متماسك من عالمات لغوٌة، أو مركبات من عالمات لغوٌة ال تدخل 

 منها، بحٌث ال ٌمكنه أن ٌكون جزء من كل أي (37)"أشمل"تحت أٌة وحدة لغوٌة أخرى 

وٌتوافق مع هذا التصور للنص كل . محتوى فً غٌره من الوحدات اللغوٌة، باعتباره األكبر
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. ، وهالٌداي، ورقٌه حسن وغٌرهم(P.Ricoeur)وبول رٌكور  (R.Harweg)" هارفج"من 

.                        ممن ٌرون أن النص متتالٌة خطٌبة من الجمل تحكمها عالقات ترابط وتماسك

وبناء علٌه فالنص فً النقد الغربً المعاصر حدد من خالل مجموعة من التمظهرات، 

كالتمظهر الفٌزٌابً، والكتابً الخطً، والفكري اإلنتاجً، وبجملة من الخصابص، 

كالتماسك، واالنسجام، واالتساق وغٌر ذلك من المٌزات، والمحددات التً نتعرف على 

.                                                                               بعضها فٌما سٌؤتً

هذا وٌنهج بعض المنظرٌن النصٌٌن نهجا شمولٌا فً تعرٌفهم للنص، اعتمادا على مضمونه 

أو مكوناته الداللٌة، فٌربطونه باإلنتاج الفكري بعامة واإلنتاج األدبً بخاصة، وٌؤتً فً 

 Roland)، وروالن بارت (Julia Kristeva)" جولٌا كرٌستٌفا"مقدمة هذا االتجاه كل من

Barthes)  وغٌرهما ممن تؤثروا بهما فً منح النص فضاءات معرفٌة، وأبعاد فكرٌة

.                                                                                 واجتماعٌة متعددة

IV - النص عند كرٌستٌفا(Kristeve:) 

تعد تحدٌدات كرٌستٌفا للنص رابدة طموحة فً مجال علم النص، حٌث جعلت منه 

لذلك حظٌت أفكارها باهتمام خاص، ألنها لم تكتف بالنظر إلى السطح اللغوي . فضاء منفتحا

وأبرزت ما فٌه من شبكات متعالقة فهً ترى أن النص أكثر من مجرد خطاب أو  (النص)

قول، وإنما هو موضوع للعدٌد من الممارسات السٌمٌولوجٌة التً ٌعتد بها، على أساس أنها 

إذ النص . (38)ظاهرة عبر لغوٌة، مكونة بفضل اللغة لكنها غٌر قابلة لالنحصار فً مقوالتها

بواسطة الربط بٌن الكالم  (langue)جهاز عبر لسانً ٌعٌد توزٌع نظام اللسان "عندها 

(parole) علٌه ةالتواصلً بهدف اإلخبار المباشر، وبٌن أنماط عدٌدة من الملفوظات السابق 

 .وبالتالً فهو عملٌة إنتاجٌة. والمتزامنة معه

، ٌعنً أن عالقته باللسان (أي عملٌة إنتاجٌة)وعلٌه فإن تحدٌد النص باعتباره كذلك 

ولذلك فهو قابل للتناول أو المعالجة  (هدم وبناء)الذي ٌتموقع فٌه هً عالقة إعادة توزٌع 

بمقوالت منطقٌة، أكثر من المعالجة بمقوالت لسانٌة خالصة، هذا من جهة، ومن جهة أخرى 

ٌعد النص محصلة تبادل أو تراسل نصوص، أي تناصا ففً فضابه تتقاطع أو تتنابذ 

(                                                                      39)ملفوظات عدٌدة مؤخوذة من نصوص أخرى

فالنص إذا ووفقا لهذا التوصٌف، ٌقوم ببنابه الذاتً المتمظهر عبر اللسان، أي انطالقا من 

المكون اللغوي باعتباره نظاما من العالمات، والعالقات، حٌث ٌتخذ من اللسان وسٌلة وأداة 

إلعادة بناء مقوالته، مشكال بذلك نظامه اللغوي الخاص أو نحوٌته الخاصة به التً تمنحه 

تلك الصفة، وبالتالً فهو إنتاجٌة شخصٌة، أي إنجاز فردي ٌعٌد التركٌبة اللغوٌة والمنظومة 

السٌمٌابٌة وٌوزعها توزٌعا جدٌدا وفق حاجاته التعبٌرٌة ورإٌته الجمالٌة، وعن طرٌق هذه 

إعادة بناء، ٌقوم النص بعملٌة احتواء وامتصاص بعض العناصر /توزٌع: العملٌة االزدواجٌة 

، وٌنسق بٌنها، وقد تنتمً هذه العناصر إلى ثقافات متباٌنة (الخارجٌة عنه)النصٌة األخرى 
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وأجناس أدبٌة مختلفة بمعنى أنه ٌعٌد إنتاج تلك النصوص جزبٌا، بإضافة بعض الخصابص 

التجدٌدٌة لها حتى ٌضمن خصوصٌته، وٌفلت من الذوبان فً كٌلتها
 

 وأٌا ما كانت (40) 

النصوص الممتصة سابقة على النص المنتج أو متزامنة معه فإنه ٌقوم بتحقٌق التحٌٌن لها، 

.                                                                وجعلها راهنا عبر هذا التولد الجدٌد

اإلٌدٌولجٌم، وتعنً به الوظٌفة التناصٌة  "(كرٌستٌفا)إن هذا التداخل النصً هو ما تطلق عٌه 

التً ٌمكن قراءتها وهً تتمظهر مادٌا على مختلف مستوٌات بنٌة كل نص، فتمتد عبر 

واعتبار النص . صٌرورتها، مانحة إٌاه كل ما ٌشكل سٌاقه التارٌخً واالجتماعً

التً تنظر إلى - فً دراستها للنص كتناص–إٌدٌولوجٌمٌا هو الذي ٌحدد عمل السٌمٌولوجٌا 

النص من حٌث خصوصٌته اإلنتاجٌة، ال بوصفه منتوجا بل بوصفه دلٌال منفتحا متعدد 

.                  الدالالت، على عكس المقاربات التقلٌدٌة التً تراه عمال مغلقا محدد الداللة

وهو  (Signifiance)" التدلٌل"وتلجؤ كرٌستٌفا إلى البحث عن تعدد الدالالت عبر ما تسمٌه 

إلى منطق " األنا"النص من منطق " ذات"ٌختلف عن الداللة ألنه عملٌة تنفلت من خاللها 

آخر ٌتم فٌه تجاوز المعنى وتحطٌمه، على اعتبار النص نمطا إنتاجٌا داال ٌحتل مكانة هامة 

(                                                                                                                         41) فً التارٌخ

ٌنطلق من اللسانٌات لكون ( كرٌستٌفا)الذي تتبناه  (semanalyse)والتحلٌل الداللً السٌمٌابً 

بسبب أنه لٌس مظهرا لسانٌا أي داللته المبٌنة ال –النص ٌنتج بواسطة اللغة، ثم ٌتجاوزها 

تولٌد النسٌج اللسانً : (التولٌد)إلى - (بنٌة مسطحة)تقدم فً إطار متن لسانً منظورا إلٌه 

فٌه والمسجل عن طرٌق الطبع غٌر قابل للقراءة  (phenol-texte)الذي ٌصبح النص الظاهر 

تكوٌن مقوالته اللسانٌة من جهة، وتكوٌن  (genese)إال بالصعود عمودٌا عبر التكوٌن 

النسٌج اللسانً واألنا )-توبولوجٌا الفعل الدال من جهة ثانٌة، وتسمً الباحثة عملٌة التولٌد 

عن طرٌق مضاعفة النص إلى ظاهر،  (geno-texte)هذه بالنص المكون - (الذي ٌتموقع فٌه

ومكون، أي سطح وعمق، بحٌث ٌغدو النص موضوعا دٌنامٌا ٌبحث فٌه التحلٌل الداللً 

(42) مستفٌدا من السٌمٌوطٌقا، والتحلٌل النفسً، والعلوم الرٌاضٌة، والمنطقٌة واللسانٌة
 

مما . 

ٌعنً أن النص لٌس إال حقال مشتركا لهذه المفاهٌم وغٌرها، وشبكة من المعطٌات أو 

وبناء .  المعارف المتداخلة التً تسهم بتفاعالتها مع نسٌجه اللغوي فً بنٌته وتحقٌق إنتاجٌته

" اإلنتاجٌة"قد بنت تصورها للنص على مفاهٌم أساسٌة مثل " كرٌستٌفا"على ما تقدم فإن 

".                                                           التصحٌف"أو " التناص"و" والتمدلل

عمال له، فاتحا بذلك مسافة بٌن لغة " اللغة"إما اإلنتاجٌة فتعنً بها أن النص ٌتخذ من اللسان 

أي ٌفكك لغة االتصال، أو )االتصال، وبٌن الممارسات الداللٌة، إذ ٌعتمل النص اللغة 

.                                                    لٌعٌد بناء لغة أخرى بحٌث تثمر نصا أخر (التعبٌر

فالمقصود به محاورة - الذي لٌس هو الداللة–( la signifiance)أو التمعن " التمدلل"وأما 

المعنى، وتشقٌقه لٌتفرع عبر تشعبات تكاد ال تنتهً، فهو الالنهابً العملٌات فً حقل معٌن 

داخل النص لٌتابع المعنى، فتؤخذه الكلمة  (الكاتب، القارئ)من اللغة، حٌث ٌتموضع الفاعل 
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ومن هنا ٌؤتً تقمص التمدلل للمتعة، وٌصبح  (la spéléologie)فً علم استكشاف المغاور 

بواسطة متصور التمدلل- (لدى بارت)–النص شهوانٌا 
 

. ( 43                                              )

التصحٌفات " دوسوسٌر"فٌبدو أنها قد استلهمته مما أسماه  (lintertextualite)وأما التناص 

(Anagrammes) * كما أشارت هً إلى ذلك، وكما استفادت أٌضا من أعمال الشكالنٌٌن

كل عالقة "وٌعنً بها " الحوارٌة"الروس؛ وبخاصة مٌخابٌل باختٌن الذي أطلق علٌه اسم 

تحكم ملفوظا بملفوظات أخرى
 

 (44)                                                              .

متجلٌا فً كتابات " كرٌستٌفا"لقد جاء هذا التصور لماهٌة النص بالمفاهٌم التً روجت لها 

بشكل أكثر وضوحا، فهو وإن كان ٌستفٌض فً حدٌثه عن  (R.Barthes)" روالن بارت"

النص، وٌمحصه من مختلف الجهات تمحٌصا مجهرٌا فإنه كثٌرا ما ٌتكا على هذه المفاهٌم 

 .التً روجت لها كرٌستٌفا من قبل

V - النص عند بارث"R.Barthes                                                          :"

التعرض لتحدٌد ماهٌة النص من جوانب شت، " Roland Barthes"حاول روالن بإرث 
وهو ٌعترف فً كتابه . الذي سلفت اإلشارة إلٌه" كرٌستٌفا"ومنها التحدٌد الذي اقتبسه من 

بصعوبة تحدٌد ماهٌة النص، بل ٌنفً إمكانٌة ذلك، إال من حٌث " درس السٌمٌولوجً"

المفهوم المجازي


                                                                                     .
السطح الظاهراتً للنتاج األدبً أي أنه الكلمات المنظومة التؤلٌف "ومن تعرٌفاته للنص أنه   

المتناقسة النظم التً تفترض شكال ثابتا، ووحٌدا وهو بخصوصٌة هذه لٌس فً نهاٌة األمر 
مدركا بالحاسة البصرٌة"" أو شٌبا " جسدا"إال 

 
 (45                     ) 

إلى أن العلماء العرب قد استخدموا تعبٌرا باهرا ورابعا هو الجسم " بارث"وقد تنبه 

الحقٌقً، عندما تحدثوا عن النص
 

 فً إشارة منه إال ما تعلق بتشكالته الداللٌة من (46)

.                                                             ظهورٌته فً أشكال وأجناس مختلفة

من تحدٌدات للنص ٌقف على مجموعة من القضاٌا المتعلقة " بارث"إن المتتبع لما طرحه 

:                                                                             بماهٌته وحدوده منها

النص لٌس إال تشكال مادٌا باعتباره السطح الظاهراتً للنتاج األدبً ٌبدو فً شكل نسٌج : أوال

أن " le plaisir du texte" "لذة النص"وقد صرح فً كتابه . متآلف من الكلمات المتواصلة

، ولكونه كذلك فقد اعتبر على الدوام بمثابة منتوج أو ستار مهٌا جالنسً: المقصود بالنص

، وبتفعٌل المفهوم التولٌدي الذي ٌرى أن "الحقٌقة"ٌتوازى خلفه بشكل خفً نسبٌا المعنى 

وعلٌه . النص ٌهٌؤ وٌنجز من خالل تحبٌكات متواصلة، شبٌهة بنسٌج العنكبوت، وصنٌعها فٌه

على اعتبار أن كلمة "  علم النسٌجune hypologie"بؤنها " النص"ٌمكننا تعرٌف نظرٌة 

"hypnos "(47) تعنً النسٌج وبٌت العنكبوت                                                    .

التؤسٌس لمفهوم النص من خالل ربطه بالمعنى األصلً الذي اشتق منه " بارث"لقد حاول 

، إنه ربط بٌن المعنى األصولً، ومعنى مشاركة النص فً األثر (textus)وهو النسٌج 
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 عبر عملٌة تمظهر (48)األدبً باعتباره نسٌج اللغة فً تقاطعها وتداخلها وتوزٌعها أٌضا

 النص إنتاجا أدبٌا متموقعا فً اللسان

 


اثنتٌن على : "أن النص الشعري مجال لتقاطع عدة شفرات مختلفة: فً كتابها علم النص" كرٌستٌفا" لقد صرحت  

تجد نفسها فً عالقة متبادلة، وأن مشكل تقاطع وتفسخ عدة خطابات دخٌلة فً اللغة الشعرٌة قد تم تسجٌله من ". األقل
 paragramme" التصحٌف"وأنها من خالل هذا المصطلح . (Anagrammes)فً التصحٌفات  (سوسٌر)طرف 

 أي امتصاص  paragrammatismeاستطاعت بناء خصٌصة جوهرٌة الشتغال اللغة الشعرٌة حددتها باسم التصحٌفٌة
 .78س، ص.متعددة داخل الرسالة الشعرٌة م (معانً)نصوص 

  بصعوبة تحدٌد ماهٌة النص، حٌنما ٌصرح بأن مفهوم " درس فً السٌمٌولوجٌا"فً كتابه " بارث"ٌعترف

إذ أننا سرعان ما نجد أنفسنا عرضة للنقد " نص"فال أعتقد أن بإمكاننا حالٌا تحدٌد كلمة ... النص مازال ٌبحث عن ذاته

عبد  (تر)درس فً السمٌمٌولوجٌا . "الفلسفً للتعرٌف، وكل ما فً إمكاننا أن نعمل على التعرٌف المجازي لمفهوم النص

 .48، ص1986، ص2توبقال للنشر الدار البٌضاء المغرب، ط: السالم بنعبد العال، دار

   
النص ما تجلى كتابة، ألنه ال ٌكتسب مساحة ظاهراتٌة إال عبر التمظهر الكتابً : ثانٌا

فهو من حٌث إنه نسٌج مرتبط بالكناٌة، وٌشاطر التؤلٌف المنجز به هالته الروحٌة، وذلك ألنه 

- حسبه– بل إن النص (49)بصفته رسما بالحروف فهو إٌحاء بالكالم، وأٌضا بتشابك النسٌج

هو الذي ٌوجد الضمان للشًء المكتوب، جامعا وظابف صٌانته فً االستقرار، واالستمرار 

ومقاومة ضعف الذاكرة من جهة، وشرعٌة الحرف الذي ٌتعذر االعتراض علٌه من جهة 

إن ربط النص هكذا بالكتابة ٌجعل منه موضوعا مإسساتٌا مرتبطا تارٌخٌا بعالم بؤكمله . ثانٌة

وهلم جرا فالكتابة إذا أمر مإسس ... (50)فً القانون، والدٌن، واألدب والتعلٌم: من النظم

كما هو عامل من عوامل الضمان للشًء المكتوب، وكؤنما - حسب بارث–لوجود النص 

هنالك تبادل مهام بٌن الكتابة والنص، وعلٌه فهل كل ما هو مكتوب ٌسمى نصا وٌكتسب 

إن    مشروعٌته؟                                                                               

–لٌست مجرد ربط بٌن العبارات، بل هً أسلوب تعبٌري "- بارث"وكما ٌرى –الكتابة 

 ولكنه جامع بٌن األجناس (51)غٌر مقٌد بجنس، وال بنوع أدبً معٌن- (إنتاجٌة نصوص)

واألنواع فً نسج واحد، بمعنى أنه ٌزٌل الحدود والفوارق بٌن األنواع، وٌلغً التقسٌم 

التقلٌدي لألجناس األدبٌة لكونها تتقاطع كلها فً هذا األسلوب التعبٌري


                  .

افتراض النص شكال ثابتا ووحٌدا، افتراض ٌفضً بالضرورة إلى أن للنص معنى : ثالثا

ًجا بالحروف ومنضبطا بالكتابة، فهو أحادي التفسٌر والتؤوٌل، ألنه بوصفه مكتوبا ٌشبه  ٌَّ ُمَس

( Signifian" )دال"من حٌث التركٌب، ومن ثم ٌتمفصل إلى  [Signifian] (الدلٌل)العالمة 

وحدة منغلقة على ذاتها، - وفقا للمفهوم الكالسٌكً–، غٌر أن هذا الدلٌل (Signifié)ومدلوال 

وهذا االنغالق ٌوقف المعنى، أو ٌضبطه وٌمنعه أن ٌكون متعددا، وكذلك الحال فً النص، 

                                                           

فً الكتاب ذاته إلى أنه بمجرد أن نخوض فً ممارسة الكتابة، فإننا سرعان ما نكون خارج األدب " بارث" ٌشٌر  

 .49وأعنً ممارسة تهدف إلى خلخلة األجناس األدبٌة، ص" نصا"بالمعنى البرجوازي للكلمة، وهذا ما أدعوه 
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ٌختم العمل األدبً وٌوثقه إلى حروفه


: ، ٌظهـر هذا فً كون النـص موضـوع عملٌتٌـن همـا

والعملٌتان معا . (l’interprétation)، والتؤوٌل (la restitution)التحقٌـق أو االسترجاع 

تسعى إلى تحقٌق النص وتدقٌقه،  (phrilologi)ترتبطان بتصور محدد للنص، والفٌلولوجٌا 

. للحصول على الدال الموحد، والتؤوٌل ٌحاول حصر معنى المدلول بضبط المعنى األحادي

وهذا تصور تقلٌدي مإسستً شابع للنص، مرتبط بنزعات ما وراء الطبٌعة أي بوهم الحقٌقة 

 .(52)"بارث"كما ٌرى 

" النص"لكن مع ظهور المناهج الحدٌثة تغٌرت النظرة إلى العالمة، وبالتالً إلى 

بتجاوز ما ورابٌة المعنى، وانتهاء أزمة العالمة، حٌث أصبح للسانٌات دور فً مقاربة 

كارناب "و" روسل "وخاصة مع . النصوص، مستعٌرة بعض أدواتها اإلجرابٌة من المنطق

–Carnap " وغٌرهما، حٌث عودت اللسانٌات الباحثٌن على إحالل معٌار الصحة محل معٌار

الحقٌقة، وتخلٌص القول من حكم المضمون، وعلى اكتشاف الثراء، وإن صح التعبٌر 

 .التحوالت الحشوٌة الالمتناهٌة للمقال، عبر التطبٌق التقعٌدي لالستنباط

وأعمال جاكبسون  (مle cercle de prague( )1920)ثم ذلك بفضل حلقة براغ 

(Jakobson) دوسوسٌر"، باإلضافة إلى ما قدمه( "F.D.saussure)  فً علم العالمة، وتحلٌل

الخطاب األدبً، وغٌرهم من المنظرٌن فً هذا الحقل، غٌر أن هذه المناهج ال تخلو هً 

، وبالتالً تحدٌد النص (53)األخرى من هٌمنة الجانب الوضعً التقعٌدي على الدراسة النصٌة

وتفسٌره من خالل بعض المباحث والمناهج الدخٌلة علٌه، أي تفسٌره، تفسٌرا نفسٌا أو 

 .اجتماعٌا، أو بنٌوٌا، أو جعله منفتحا مابع الداللة من غٌر نهاٌة

التمٌٌز : بارث بشؤن النص"من المفاهٌم التً ٌطرحها : النص والعمل األدبً: رابعا

فالعمل األدبً عنده " كرٌستٌفا"بٌن النص، واألثر، أو العمل األدبً، على غرار ما فعلت 

ٌمكن حمله باألٌد، أما النص فهو حقل " رفوف المكتبات مثال"شًء مادي ٌمأل جبزا فٌزٌابٌا 

منهجً غٌر قابل لإلمساك بالٌد، ولكن تمسكه اللغة، وهو موضوع التحلٌل الداللً الذي ال 

عنده تنظر إلى العمل األدبً " نظرٌة النص"ٌقٌم تمٌٌزا بٌن األنواع األدبٌة، وذلك ألن 

بوصفه دلٌال منتهٌا، بٌنما تنظر إلى النص بوصفه إنتاجا دابما، وتلفظا مستمرا، تتصارع فٌه 

ذات الكاتب وكذا ذات القارئ، لهذا السبب تدخل نظرٌة النص القارئ فً – (األنا)الذات 

داخل النص، هو الذي ٌعطً النص دٌنامٌة  (انفعاله) (األنا)، وتصارع الذات (54)اعتبارها

وذلك بفضل مماسة - كما ٌرى أصحاب هذا المصطلح–مستمرة، وٌجعله ذا تمدلل ال متناهً 

التً تمنح النص نتاجٌته، وبالتالً حركٌة ال  (إعادة التوزٌع)عملٌة التفكك أو التهدم والبناء 

                                                           

 
 نفسه بما ٌقرره فً مسألة التمدلل، حٌث النص " بارث"عند هذه القضٌة إلى أن هذا التصور ٌنسخه " مرتاض" ٌشٌر

كما ٌشٌر إلى .. ٌكون متعدد القراءة منفتحا على التأوٌل وأن الثبات على داللة واحدة، هو من محض اجتهاد فقهاء اللغة
أن عامة المنظرٌن األوروبٌٌن المعاصرٌن ٌذهبون إلى انغالقٌة النص األدبً ألن انفتاحه ربما ٌحمل مغالطات مذهلة، 

 .235ٌنظر الكتابة من موقع العدم، ص. والحاصل أن هذه مسألة بالغة التعقٌد
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.                                                                                                               متناهٌة

عن النص، وهناك مفاهٌم أخرى ال ٌتسع المقام " بارث"إن هذه المفاهٌم هً مجمل ما قدمة 

وقد تمت اإلشارة إلى . وغٌرها" لمتابعتها، مثل التمدلل، اإلنتاجٌة، التناص، وانفتاح النص

ولذلك فإعادتها من قبٌل التكرار خاصة وأن . وغٌرها" جولٌا كرٌستٌفا"هذه المفاهٌم مع 

.                                   قد تشعبت تعرٌفاته حول النص من مختلف جوانبه" بارث"

 بغض النظر عن الطول والقصر، فهما هو وحدة داللٌة :هالٌداي ورقٌة حسن النص عند

ل ك" أن ى ٌذهبان إلو (55) فٌهاقق بواسطتها، أو مشفرحٌت ،بلجمللاب ٌتعلق ال"رانه بٌعت

قات، وتتم هذه الجمل عه العناصر هذن شرٌطة أن تكون بًا جمل تشكل نصلمتوالٌة من ا

ن عنصر ومتتالٌة يحقة، أو بالملة جملة سابقة أو جي ف عنصر وآخر وارد نقات بًالالع

ها بقق حي ٌتت الوسٌلة الالجمل إللٌة، ولٌست اال، فالنص وحدة د...حقة البرمتها سابقة أو 

لوسابل اجموعة من مفلكً تكون لكل نص صفة النصٌة ٌنبغً أن ٌعتمد على ... النص، 

 ما هتساق عندالأخذ اي وعلٌه (56)ي وحدته الشاملةفحٌث تساهم هذه الوسابل باللغوٌة، 

  .    معجم والصوتلٌب ، واكرت ال وىنمعلرتكز على اي فالًالدمفهوما 
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 .معاٌٌر نصٌة النص –     :ةثامنلاالمحاضؤة *
                            

" :                                                    دي بوجراند"معاٌٌر نصٌة النص عند 
أن النص حدث تواصً، وٌقترح سبعة من المعاٌٌر النصٌة " روبرت آالن دي بوجرابد"ٌرى 

(textuality)  التً ٌجب توفرها لتحقٌق نصٌة النص، بل ٌعدها أساسا مشروعا إلٌجاد

، وهً على النحو (57)النصوص واستعمالها، وإذا تخلف واحد منها، زال هذا الوصف عنه

:                                                                                               التالً

أو الربط النحوي، وهو ٌترتب على إجراءات تبدو بها العناصر  (cohesion )السبك-1

على صورة وقابع ٌإدي السابق منها إلى الالحق، بحٌث ٌتحقق لها  (surface)السطحٌة 

ووسابل النضام أو السبك كثٌرة منها . الترابط الرصفً، وبحٌث ٌمكن استعادة هذا الترابط

.   ، وإلحالة المشتركة والحذف والروابط وغٌر ذلك(proforms)التكرار واأللفاظ الكنابٌة 

أو التماسك الداللً، وٌتطلب من اإلجراءات ما تتنشط به عناصر  (cohérence )االلتحام-

:                         المعرفة إلٌجاد الترابط المفهومً، واسترجاعه وتشتمل وسابل االلتحام على
.                                             العناصر المنطقٌة كالسببٌة والعموم والخصوص- أ

.                                     معلومات عن تنظٌم األحداث واألعمال والموضوعات والمواقف- ب
.                                     السعً إلى التماسك فٌما ٌتصل بالتجربة اإلنسانٌة- ج

.                وٌتدعم االلتحام بتفاعل المعلومات التً ٌعرضها النص مع المعرفة السابقة بالعمل

وهو الهدف من إنشاء النص، وٌتضمن موقف منشا النص من  (intentionality )القصد-3

كون صورة ما من صور اللغة قصد بها أن تكون نصا ٌتمتع بالسبك وااللتحام، وأن مثل هذا 
.                         النص وسٌلة من وسابل متابعة خطة معٌنة للوصول إلى غاٌة بعٌنها

من النص ( أو المتلقً)وٌتعلق بموقف المستقبل  (acceptability )القبول، أو المقبولٌة- 4

من حٌث قبوله أو رفضه، أي تتوفر فٌه شروط المقبولٌة من حٌث هو ذو سبك والتحام، أم ال 
.                                                                    فتإدي المواقف إلى االرتباك

وتتعلق بمناسبة النص للموقف، أو  (situationality )رعاٌة الموقف أو المقامٌة-5

الظروف المحٌطة به، أي العوامل التً تجعل النص مرتبطا بموقف سابد ٌمكن استرجاعه، 
.                                  وٌؤتً النص فً صورة عمل ٌمكن له أن ٌراقب الموقف وأن ٌغٌره

، وهو ٌتضمن العالقات بٌن نص ما ونصوص أخرى (intertextuality )التناص- 6

مرتبطة به، وقعت فً حدود تجربة سابقة، سواء بواسطة أم بغٌر واسطة، فالجواب فً 
المحادثة أو أي ملخص ٌذّكر بنص ما بعد قراءته مباشرة، ٌمثالن تكامل النصوص بال 

.       واسطة، وتقوم الوساطة، عندما تتجه األجوبة، أو النقد إلى النصوص فً أزمنة قدٌمة

وتتعلق بؤفق انتظار المتلقً وتوقعه للمعلومات الواردة فً : (informativity )اإلعالمٌة- 7

النص، وهً عامل مإثر بالنسبة لعدم الجزم فً الحكم على الوقابع النصٌة، أو الوقابع فً 
فاإلعالمٌة تكون عالٌة الدرجة عند كثرة البدابل، وعند االختٌار الفعلً لبدٌل من . عالم نصً

خارج االحتمال، ومع ذلك نجد لكل نص إعالمٌة صغرى على األقل تقوم وقابعها فً مقابل 

.                                                                                       (58)عدم الوقابع

بوجرابد أن هذه المعاٌٌر لٌست جدٌدة، ولكن عالجها كان ضرورٌا لبٌان ماله صلة "وٌقر 
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حٌث الحظ أن المعاٌٌر الثالثة، السبك - وثٌقة منها بالنص وماله صلة بما هو خارج النص
رعاٌة الموقف، : وااللتحام واإلعالمٌة لها عالقة وثٌقة بالنص ومضمونه، وثالثة أخرى هً

، (المتلقً)والمخاطب  (المرسل)والقصد، والقبول، لها عالقة بخارج النص، بالمتكلم 

.               (57 )(الموقف)والموقف بكامله، أما التناص فهو مشترك بٌن النص، والخارج 

وانطالقا من أن النص ذو وظٌفة تتركز بالدرجة األولى على االتصال االجتماعً فإن 
:                                                   صٌاغة حد للنص ٌنبغً أن ٌكون مشتمال على

"                                                         منطوقا أو مكتوبا"الطابع اللغوي للنص -
الطابع التتابعً لمكوناته، والعالقة بٌنهما                                                         -
.                                                                                        حجم النص-
".                                                                          الموقف"عالقة النص بالخارج -

منجز لغوي ذو عالقات ترابطٌة فٌما بٌن "وبناء علٌه ٌمكن وضع تصور شامل للنص بؤنه 
مكوناته المتتابعة، وذو َغرٍض إبالغً، وبٌنه، وبٌن الموقف عالقة حضور متبادل تؤثر 

 (59)"وتؤثٌر

من نفق بعض اإلشكاالت التً  تتعلق - على األقل-وبهذا التحدٌد ٌمكن الخروج 

أو تحدٌد ماهٌته ودراسته وتحلٌله، كإشكالٌة ربطه بالتمظهر الفٌزٌابً، " النص"بمفهوم 

وبالتالً تحدٌده باعتباره كمٌة أو حجما معٌنا، أو جعله مجرد تتابع شكلً من الكلمات، أو 

الجمل، أو الفقرات، بال وظٌفة، وال غاٌة أو هدف، ودون اعتبار لمنتجه، وال لمتلقٌة، وال 

لسٌاقات إنتاجٌته المقالٌة، والمقامٌة التً لها عالقة بالواقع والتارٌخ وسابر األحوال المختلفة 

المحٌطة بإنتاجه وتلقٌه ذلك أن اعتبار النص منجزا لغوٌا تحكمه  (نفسٌة واجتماعٌة وثقافٌة)

تلك العالقات المتعددة ٌجعله ٌتجاوز اإلشكاالت السابقة، أو بتعبٌر آخر ٌتجاوز المواصفات 

أو التحدٌدات الشكلٌة إلى أبعاد ومواصفات وظٌفٌة إبالغٌة تواصلٌة ذات مضمون فاعل 

وبمواصفاته هذه ٌمنح المتلقً دورا فً إنتاجٌته، . ومإثر، ٌحقق الغاٌة والمقصد من وجوده

عبر عملٌة بناء المعنى وإنتاجه، وذلك عن طرٌق ممارسة الفهم والمحاورة النصٌة، 

. فً عالقة حضور متبادل- حقٌقة- والتؤوٌلٌة للمنجز اللغوي، وهو األمر الذي ٌجعل النص 

 .  كان هذا مجمل ما ٌتعلق بالطرح النظري الغربً حول النص
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 النص فً التنظٌرالعربً الحدٌث تاسعةلاالمحاضرة 

  

    أشرنا فً تنولنا المتقدم لمفهوم النص إلى بعض الجهود المتقدمة للغوٌٌن العرب،وإلى أن 

 النقدٌة أما بالنسبة للدراسات.  الدراسة النصٌة قد وجدت ممارسة وإن لم توجد مصطلحا

العربٌة الحدٌثة والمعاصرة، فال نكاد نعثر على شًء  ذي بال سوى إٌثار هذا الرأي أو ذاك؛ 

وهذه .  أو التؤثر بهذا االتجاه أو ذاك، مما ورد لدى اآلخر، ومحاولة االنتصار لرأي أو آلخر

:                                                                                                         آراء طابفة منهم

                                                                         : النص عند عبد الملك مرتاض: أوال    

و أنه ال ٌدل على ذلك . (tex’tus)ٌنطلق من داللة النص فً الالتٌنٌة على معنى النسٌج       

صراحة فً المتن المعجمً العربً ثم   ٌحاول استثمار المادة المعجمٌة العربٌة الستنباط 

فإذا كان النص فً العربٌة ٌعنً . مفهوم ٌقترب من المفهوم المعاصر فً الثقافة الالتٌنٌة

الرفع واإلظهار واالستخراج، فإن الناص او الكاتب حٌن ٌكتب أو ٌتكلم فإنما ٌنص أي ٌظهر 

وهذا من باب ربط الحداثٌات . لم ٌكن من قبل ظاهرا (ٌنسج ملفوظات)شٌبا من الكالم 

بالتراثٌات
( 60)

. 

من حٌث تشكله وإنتاجٌته أدبٌا فهو مكون من مواد تشبه أدوات " لٌقرر بعد ذلك أن النص 
إذ أنه تشكٌل وتركٌب من الحروف والكلمات - ٌقصد بذلك مواد الكتابة وإنتاج النص–النساج 

إنه نسٌج . تشبه تماما تشكٌل وتركٌب خٌوط النسجاة، ونسجها وتشبٌك بعضها فوق بعض
فً ذاتها، إنه نسٌج األلفاظ بجمالٌة  (الناطقة)أنٌق من األلفاظ الصامتة التً تحمل المعانً 

ٌراجع ما ذكرناه بتوسع فً محاضراتنا التً  ]*.االنزٌاح، وأناقة النسج وعبقرٌة التصوٌر
   * .[بحوزتكم

                                                             ***: النص عند سعٌد ٌقطٌن: ثالثا

إن النص بنٌة داللٌة، تنتجها ذات فردٌة أوجماعٌة، ضمن بنٌة نصٌة  : "ٌعرف النص، فٌقول

منتجة، وفً إطار بنٌات ثقافٌة واجتماعٌة محددة
( 62.)

            : ومكونات هذا التعرٌف هً

العنصر البنٌوي                                                                                          * 

:                                                                            العنصر اإلنتاجً* 

:                                 لٌصل فً النهاٌة إلى اختزال بنٌة النص فً مكونات ثالثة هً

.                                                    النص بنٌة داللٌة تنتجها ذات: البناء النصً- 

.                                                       ضمن بنٌة نصٌة منتجة: التفاعل النصً- 

 فً إطار بنٌات ثقافٌة، اجتماعٌة، محددة                        : البنٌات السوسٌونصٌة- 

" تحلٌل الخطاب الروابً"وهكذا تبدو مكونات النص هنا امتدادا لمكونات الخطاب فً كتابه 

 وهً الزمن، والصٌغة اللغوٌة، والرإٌة المؤخوذة أصال من تودوروف فً كتابه شعرٌة 

النثر
(63.)

.****                
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سلسلة من الجمل كل منها ٌفٌد السامع فابدة    " ٌعرف النص بؤنه:   سعد مصلوح:رابًعا

               (64)" ٌحسن السكوت علٌها ، وهو مجرد حاصل جمع للجمل الداخلة فً تشكٌله 

محمد حماسة عبد  فً حٌن ٌسمٌه (  65) أن النص وحدة داللٌة ٌرى محمد خطابً: خامًسا

وهو النص الذي لم ٌصنع من أجل التمثٌل النحوي : "  بالنص اللغوي الحً ٌقول اللطٌف

لغرض من أغراض التعلٌم ، ألن التركٌز فً المثال التعلٌمً فً النحو منصب على جانب 

جوانبه هو جانب العالقات النحوٌة ، ومن هنا ننسى صلة الشاهد ببقٌة النص ، فٌفقد واحد من 

 وهو هنا ٌركز على الجانب الداللً ، وضرورة ربط (66)" الشاهد الموقف ، وٌصبح بارداً 

  .أجزاء النص وتماسكه
 

 

 

 

 

 

 (السبك والحبك):االتساق النصًمعاٌٌر  العاشرةالمحاضرة 

 

:                                               تمهٌد       :                        
 النص الذٌن حاولوا أن علممن أوابل علماء " روبرت دي بوجراند"اللغوي األمرٌكً ٌعد    

   " ٌحددوا معاٌٌر النصٌة، لتؤتً شاملة لكل تعرٌفات النص على اختالفها ، وقد ضمنها فً 

عـام الـذي نشـر فـً   rocess and Discourse, Text   "  لنص والخطاب واإلجـراء اكتابه

       م المعاٌٌر التً ٌكونمرة أخرى لٌقد" روبرت دي بوجراند" ثم عاد (164.)1980

فً.( Wolfgang Dresslerf ولفجانج درٌسلر" نصا، مع زمٌله    بهـا الكـالم   

  .   Introduction to text Linguistics  " " مدخل إلى علم لغـة الـنص" كتابهما  

( 1983عام)  

وسٌقتصر حدٌثنا هنا على .   وقد تقدمت اإلشارة إلٌها فً مبحث التعرٌف بالنص الذي سبق

.        ماٌهم الطلب فقط  

هذه المعاٌٌر إلى معٌارٌن تبدو لهما صلة " روبرت دي بوجراند"صنف  : تصنٌفها -2  

، واثنان نفسٌان ،وهما "(النسجام)  والحبك، (االتساق)،السبك"وثٌقة بالنص، وهمـا معٌارا 

القصدٌة "، وترك المعٌارٌن المتصـلٌن بمنتج النص ومتلقٌه، وهما "المقامٌة والتناص"معٌارا

 (.1)لتقدٌر لمنتج والمتلقً" اإلعالمٌة"من دون أن ٌصنفهما، وترك أٌضا " التقبلٌة" و"

واستند سعد مصلوح ـ فٌما ٌبدو ـ إلى التصنٌف السابق، مع شًء من التحوٌر فقد صـنف 

                                                                                المعاٌٌر السبعة إلى
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"                                      السبك والحبك" ما ٌتصل بالنص فً ذاته، وهما معٌارا-1

 "              القصدٌة والتقبلٌة" منتجا ومتلقٌا، وهما معٌارا.ـ ما ٌتصل بمستعملً النص 2

 والمقامٌـة، ،اإلعالمٌة" ما ٌتصل بالسٌاق المحٌط بالنص، وهً المعاٌٌر الثالث المتبقٌة- 3

(.                                                                                       2.)والتناص

ٌمثالن صلب النص، فاألول منهما ٌختص بدراسة الروابط " السـبك والحبك"معٌـاري إن 

اللفظٌة فً ظاهر الـنص ـ أي سطحه ـ والثانً ٌختص بدراسة الروابط المعنوٌة والداللٌة فً 

، فتتجلى فٌهما العالقة " والتقبلٌة القصدٌة"عالم النص ـ أي باطن الـنص ـ أما معٌارا 

 التواصلٌة بٌن منتج الـنص ومتلقٌـه، وتـرتبط المعاٌٌر األخرى بالسٌاق الذي تولد فٌه

        (.                                                                              3)النص

 الدراسة تتطلبهن الفصل بٌن معٌاري النص ـ السبك والحبك ـ إنما هو إجراء منهجً  إ

 تمثلتوسابل السبك، ف الكشف عن وسابل الترابط النصً، النحوٌة والداللٌة، بغٌة، النصٌة 

 الروابط اللفظٌة التً تظهر فً المستوى السـطحً للـنص ، وأمـا وسابل الحبك، فإنها ، فً

 صفة النص  إذ إن،(ذًثم فٙ انرشاتؾ انذاخهٙ نهُضأي ) ،قارة فً المستوى العمٌق للنص

(     المفهومًالترابط)،والحبك(الترابط اللفظً)تطلق على الـنص نتٌجـة اتحاد جانبً السبك 

والخارجً ال ٌمكن الفصل بٌنهما فهما كوجهً العملة  فالجانبـان النصـٌان الـداخلً

فإن ذلك ٌمثل البنٌة السطحٌة القابمة على بنٌة   وعندما نحدد عناصـر السـبك (.11.')الواحدة

(12)تحتٌة تعمل أساسا لها، وهً الحبـك  

  

 

االتساق واعناصره  :المحاضرة الحادٌة عشرة   

 

  Cohésion    "(السبك)االتساق : "    

:"Cohésion   "(السبك)مفهوم االتساق:   أوال 

؛  والتمام ؛االنتظام: ومن معانٌها   (ق.س.و)مؤخوذ من مادةاالتساق فً اللغة ٌطلق 
َتمَّ : اجتمع، واتَّسق األمر؛ أي: أي" والضم، فاتَّسق؛  والحمل؛والكمال،والجمع

ْنَضم:  وٌتَّسق  ،والطرٌق ٌؤتسق            وتكاَمل ٌَ  .فقد اتسق: كل ما اْنَضمَّ " و أَي 

إذا : االنضمام واالستواء؛ كما ٌتَّسق القمر إذا تمَّ واستوى، واستوسقت اإلبل االتساق"و

تْ  (                                  1.)اجتمعت وانضمَّ  
 الشدٌدٌن  والتجانستماُسكٌك فٌعنً ال الداللة اللغوٌة؛ فال ٌبعد كثٌرا عن أما فً االصطالح،    

،اعتمادا على (مفرداته، وجمله) بٌن عناصر النص:بٌن األجزاء المشكلة لنص ما، أي
ذلك من ٌتؤتى سمح بتلقًِّ النص وفْهمه، ومجموعة من العالقات والروابط اللغوٌة؛ التً تَ 
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اإلحالة، :  مثلته؛ُتحقِّق نصًف  تصل بٌن عناصر النص  اللغوٌة التًوسابلخالل العدٌد من ال
ٌُّزه بداللة جامعة ُتحقق َوحدته النصٌة الكلٌة؛ . وبقٌة وسابل الربط األخرى  باإلضافة إلى تم

ا باعتباره : أي َوحدًة لغوٌة ُمهٌكلًة، َتجمع بٌن عناصرها عالقاٍت وروابَط "ما ٌجعله نّصً

(  2".)معٌنة  

ذلك التماسك الشدٌد بٌن األجزاء المشكلة لنص  " بؤنه االتساق:محمد خطابً ومن هنا ٌعرف 
 المكونة لجزء ،(الشكلٌة)التً تصل بٌن العناصر وٌهتم فٌه بالوسابل اللغوٌة ما، أو خطاب 

ته (.  3.)من خطاب أو خطاب بُرمَّ  
ٌُعرف مفهوم االتساق بمصطلحات كثٌرة؛ منها  وَتجدر اإلشارة السبك والربط والتماسك،: و

جَمَع تحت مصطلح التماسك مجموعًة من " التلقً والتؤوٌل"إلى أن محمد مفتاح فً كتابه 

 (.                         4 )المفاهٌم المتقاربة، ومنها التنضٌد واالتساق واالنسجام والتشاُكل

تٍٛ أخضاء انُض التماسك و انرداَظالكٌفٌة التً ٌحدث بها ٚؼُٙ  ئًراتاالذغاق  نًمظٕدفا 

ترابط عناصره، وهو مفهوم داللً ٌحٌل إلى العالقات المعنوٌة القابمة داخل و ،ٔيكَٕاذّ

عدداً من ب مفهوم االتِّساق  ٚرسك وتمنحه صفة النَّصانٌة، و،النص، وهً عناصر تحدده

لضمابر، واإلشارة والحذف باكاإلحاالت  ،(يؼُٕٚح) ٚالٛحانظ أٔ،(نفظٛح) الشكلٌةالمنسقات 

.  اإللُاعٔانٓذف ْٕ انٕطٕل ئنٗ ألظٗ دسخاخ(.5)واالستبدال والوصل واالتِّساق المعجمً

                                                                                                                  

بوساطة الترابط الرصفً " روبرت دي بوجراند"لدى ٌتحقق السبك أو االتساق   معٌارئٌ 

 ، حٌث المساحة للجمل، والتراكٌب، والتكرار،على النحـو فـً بنٌته السطحٌةالقابم 

، ومبدأ الهٌؤة "شارول"، والحذف، والروابط، وهـو بذلك ٌشتمل على التكرٌر عند واإلحاالت

القابم على " محمد خطابً"حسب ما ـ ٌراه ب- ، إنه المنظور اللسانً الوصـفً"كراٌس"عند

    (.                                                                                   6 )-االتساق

:                                                      فً كتابهما" هالٌداي ورقٌة حسن"وقد ذكر 

لمفردات، وعلٌه فقد أشارا عبرا ٌتحقق عبر النحـو ، وجـزءا  أواالتساقأن جزءا من السبك

: إلى أن السبك ٌنقسم على قسمٌن هما  
 "Cohesion Grammatical   النحــويأواالتساق الســبك 

،. "Lexical Cohesion ،" (9) المعجمــً أواالتساق والســبك  

 الصوتً، الذي أفاده من  أواالتساقوأضاف بعض الباحثٌن قسما ثالثا هو السبك   

ه من المحاور الصوتٌة  الذي عد" التنغٌم"أمام مصطلح"  ، دي بوجراند روبـرت"توقف

  (.10)الربٌسة لمصطلح السبك
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                                   :هً ثالثَة أنواع ( السبك)وتؤسٌسا علً هذا فإن االتساق 

اتساق نحوي، ومعجمً، وصوتً، وله وسابل وأدوات كثٌرة ٌتحقَّق بها فً النصوص، 

ها  . التَّكرار، وواالتساق المعجمً، والوصل، االستبدال واإلحالة :وأهمُّ

    :                                                                                             السبك النحوي: األول

وٌعد المظهر األول من مظاهر السبك فً النص، وٌتحقق من خالل الوسابل اللغوٌـة، التـً   
تربط عناصر النص، وهذا ما دعا بعض الباحثٌن إلى أن ٌقصر علم النحو على دراسـة 

فكرة التماسـك " محمد خطابً"وأوضح  .اللغوٌة المتحققة نصٌا والعالقات بٌنهما الوسـابل
" و"رقٌة حسن "النصـً مـن خالل اإلشارة إلى أدوات السبك التً تكلم علٌها كّل من

                                                                         : ومنها(11)،"هالٌداي

(réferencr  )       العام لهذا الفعل هو صدر الفعل أحال إحالة، والمعنًم  : اإلحالة -1 

                    (12).أو التنبٌه على مكان للرجوع إلٌه.التغٌٌر ونقل الشًء إلً شًء أخر
ٌن العبارات من جهه، ؛تقع بالعالقات الموجودة فً النصهً  عالقة -هنا  -و فً األصطالح

فالعالقة . وبٌن األحداث؛ و األشٌاء؛ والمواقف؛ فً العالم الخارجً الذي تشٌر إلٌة العبارات
فاألسماء تحٌل إلً ". جون الٌنو"حسب . بٌن األسماء والمسمٌات هً عالقة إحالة

(13).المسمٌات  
 ْٙ ػاللح دالنٛح تٍٛلم ٔأ هً إشارة عنصر داخل النص إلى عنصر آخَر،:   فاإلحالة

اللفظة ال تقوم مستقلّة بذاتها عن سابر مما ٌعنً أن ،  يسال ئنّٛ ػُظش يسٛم ٔػُظش

لة للنص ،وإّنما  عودِة بعض عناصر الملفوظ تتسق مع غٌرها بالمكونات المورفٌمٌة المشكِّ
  وسابل وتتحقق بمجموعة من ال ن نقدرها داخل السٌاق، أعلى عناصر لفظٌة أخرى ٌمكن 

                              (14.)أسماء اإلشارة، والضمابر، وأدوات المقارنة: ؛ مثلاللغوٌة 

    :  ئنٗ لغًٍٛوتنقسم اإلحالة: أقسامها  

داخم   آخش( يؼُٗ) / ئنٗ ػُظش ػُظش ذشٛش/زٛم٘ػُذيا ٔرنك  :إحالة نصية أو مقالية -أ  

 من تفرع بدورهاتٔػهّٛ فٓٙ . انُض ْٔٙ ئيا أٌ ذذل ػهٗ يؼُٗ عاتك أٔ ػهٗ يؼُٗ الزك

  : فرعٌنجهة أخرى إلى

    (Référence Anaphorique)    قبلٌة  حالة نصٌةإ -1 

؛ولذلك تسمى  علٌه(متقدم)  سابق،رآخ شًء ئنٗ المحٌل شٌري /زٛم٘ ْٙ انرٙ لثهٛحالزانح  اإل

 وهـً اإلحالة بالعودة إلى السابق،أي إحالة أو إشارة عنصر لفظً الحق إلى آخر سابق له،

القاريء إلى الجمل أوالخطابات السابقة حتى /فً النص ، فهً توجه المستمع. شٌوعا،األكثر 

أحال إلى ( اولها)فالضمٌر فً    ( انكالوْا ئٌ انسشب أٔل : )مثل   (15).ٌتسنى له الفهم

.                                                                                     (الحرب)ماسبقه وهً 

آٚاذّ أٌ خهك نكى يٍ أَفغكى أصٔاخا نرغكُٕا ئنٛٓا ٔخؼم ومن )): ومثل قوله تعالى

زٛث .[ 21سورة الروم اآلٌة ](16)،"تُٛكى يٕدج ٔسزًح ئٌ فٙ رنك ٜٚاخ نمٕو ٚرفكشٌٔ

 (ئزانح لثهٛح)ػهٗ يا ذمذو يٍ خهك األصٔاج " رنك"أزال اعى اإلشاسج 

 .(ئل خهك األصٔاج نكى يٍ أَفغكى(يٍ آٚاذّ):تمٕنّ (ئزانح تؼذٚح )ٔعثمرٓأ

https://ar.wikipedia.org/w/index.php?title=%D8%A7%D9%84%D8%B3%D8%A8%D9%83&action=edit&redlink=1
https://ar.wikipedia.org/w/index.php?title=%D8%A7%D9%84%D8%B3%D8%A8%D9%83&action=edit&redlink=1
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   : (cataphorique   Référence )ة بعديحالة نصٌة وإ- 2

  .ا تّ الزكٚكٌٕ  آخش( يؼُٗ) / ئنٗ ػُظش ػُظششٛش٘/ٚسٛم ْٙ انرٙ تؼذٚحالزانح اإلٔ  

فً ذات .(الالحقة)القارئ إلى الجمل أوالفقرات اآلتٌة/  فهً توجه المستمعٔتانرانٙ فٓٙ

أحال إلى ما (ذكري)فضمٌر المتكلم فً". ذكري فً رمضان الإله إال هللا"مثل.الخطاب

 : انؼًائش تإَٔاػٓأيٍ انٕعائم انهغٕٚح انًؼرًذج فٙ اإلزانح .(الإلهإالهللا):بعده،وهو

. كما أسلفت اإلشارة، واالسـم الموصـول، ٔأعًاء،انًرظهح ٔانًُفظهح  
 اإلحالة النصٌة هً عالقة قابمة بٌن األسماء والمسمٌات وهً تعنً العملٌة :وبتعبٌر آخـر 
التً بمقتضاها تحٌل اللفظة المستعملة إلى لفظة متقدمة علٌها، أو متؤخرة عنها ، والعناصر 

واستعمال اإلحالة إضافة إلى ..المحٌلة كٌفما كـان نوعهـا ال تكتفً بذاتها من حٌث التؤوٌل

    .  فنؤتً بالضمٌر بدال عن إعادة االسم (17االتساق وضمان وحدة النص ٌجنبنا التكرار

: (Exophorique )(المقامٌة)اإلحالة السٌاقٌة-   ب   

 (حال أوسٌاق) شًءوٌقصد بها اإلحالة إلى من اإلحالة هً اإلحالة المقامٌةالقسم الثانً 
 تدخل فـً طار السبك، وإنما ننظر إلٌها فً فهً ال خارج  النص ، أو إلى غٌر مذكور،

وتعتمد اإلحالة لغٌر " :حٌث ٌقول تمام حسان   (.18)،إطار سٌاق الموقف الخاص بالنص

(.19) مذكور فً األساس على سٌاق الموقف  

.   .  وقفأن ثمة تفاعال متبادال بٌن اللغة والم (السٌاقٌة )وكما ٌبدو من اإلحالة لغٌر مذكور 

Context(20) .إلى أن اإلحالة المقامٌة تسهم فً خلق " هالٌداي ورقٌـة حسن"ذهب قد و

النص ، لكونها تربط اللغة بسٌاق المقام، إال أنها ال تسهم فً اتساقه على نحو مباشر، فً 

المإلفان معٌارا لإلحالة   ال فً سبك النص ، لـذا ٌتخـذها حٌن تقوم اإلحالة النصٌة بدور فع

 (..22).  اإلحالة وقد وضع الباحثان مخططا ٌوضح تقسٌم(.21.)ومن ثم ٌولٌانها أهمٌة بالغة

 اإلحـالة

 

   (النصٌة)                                                             (المقامٌة          )
 

   النصحالة إلى داخل                                    إحالة إلى خارج النص      
 

( إلى الحق)               (إلى سابق  )                                                         
    بعدٌة                      قبلٌة                                                          

 

عملٌة تتم  هو استبدال عنصر لغوي بعنصر آخر له نفس المدلول، فهو :االستبدال- 2    
وٌنقسم " ذو طبٌعة معجمٌة ونحوٌة، فهو النص بآخـر  تعوٌض عنصر فًعبر داخل النص

   (.22.)االستبدال االسمً، واالستبدال الفعلً، واالستبدال القولً: االستبدال إلى ثالثة أقسام
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ن إ من حٌثفرًق بٌن اإلحالة واالستبدال ال، إلى (حمدم)وفً هذا الصدد أشار الخطابً
العالقة بٌن عنصري اإلحالة ـ المحٌل والمحال إلٌه ـ هً عالقة تطابق ، والعالقة بٌن 

تقتضً إعادة التحدٌد واالستبعاد .ل ـ عالقة تقابل ل والمستبدِ  عنصري االسـتبدال ـ المسَتبدَ   

      (:سبك الصوتًال)أو. االستبدال الصوتً

وغٌرها  (الفونٌمات ، والمورفٌمات) هو الذي ٌمكن بواسطته التمٌٌز بٌن الوحدات الصوتٌة 

 ؛والصرفً  والجناس، والتوازي الصوتً؛ٌتحقق هذا النوع بالسجعمن األصوات؛و

 فاالستبدال الصوتً هو وسٌلة من وسابل الكشف عن الوحدات الصوتٌة التً . (كاإلبدال)

 قال، وكذلك بٌن نال ومال، وبٌن صاح وساحتعٌن علً التفرٌق بٌن المعانً، فالفروق بٌن 

تبٌن لنا أن السٌن والصاد وحدتان مختلفتان، وكذلك - وهً فروق صوتٌة- ؛ قٌل وقال أو قادو

وهو اإلعالل واإلبدال الذي نلفٌه . المٌم والنون، ومثلهما الالم والدال، وكذلك ألف المد وٌاإه

فً بعض الكلمات كاستبدال . فً علم الصرف حٌث ٌتم استبدال األصوات بعضها ببعض

بعد الكسر،  (و هً ساكنة)فالٌاء تستبدل بالواو إذا وقعت الواو: الٌاء والواو إحداهما باألخرى

مٌزان فؤصلها موزان، ومٌعاد أصلها موعاد؛ وتستبدل الواو بالٌاء إذا وقعت الٌاء وهً : مثل

 (.                                                                              25)ساكنة بعد الضمة نحو موقن، فؤصلها مٌقٌن، مثل موسر فؤصلها مٌسر، ألنها من أٌسر

   االستبدال النحوي
ٌكون علً مستوي التركٌب اللغوي حٌث ٌتم أستبدال كلمة بكلمة واحدة تقدمت علٌها فً 

التركٌب أو كلمتٌن أو أكثر، أو أستبدال كلمة بجملة، طلبا لالختصار، ومنعا للتكرار،على 
.غرار مثال الفؤس السابق  

 
 الطرٌقة التً تترابط بها أجزاء -:كما ٌرى هالٌداي ورقٌة حسن-هو و: أوالوصل:الربط- 3  

وٌعنً ذلك اشتمال النص على جمل .(27)السابقة بشكل منظم ومتماسك،مع النص الالحقة 
 ، ولكً تدرك وحدة متماسكة ، فإنها تحتاج إلى عناصر رابطة أو متتالٌات متعاقبة خطٌا،

 دٌفٌد "ا ي ٌعتبرهت، الالعطف  أوالوصلأدوات : منهاو(.28.)متنوعة تصل بٌن أجزاء النص

 أول وسٌلة ٌتَّسق بها النص، ثم تؤتً بعده الوسابُل ي من أهم وسابل االتساق، فه"كرٌستال

( 29) والعالقات المعجمٌةوالتكرار، كاإلحالةاألخرى؛    
سـوف ألقً نظرًة على أربعة أنواع من الربط : "فب هذا الصدد"دي بوجراند" ٌقول    

(.                                                                                           30:)هً

ٌربط بٌن صورتٌن أو أكثر من صور المعلومات بالجمع بٌنهما ، وٌمكـن : مطلق الجمع- 1

.                                                                فً هذا النوع" ، الواو" استعمال 

     وٌضم صورتٌن من صور المعلومات بٌنهمـا عالقـة تعـارض ، وٌمكـن :االستدراك- 2
.                                                                      لكن ، بل"استعمال األدوات 

 وٌشٌر هذا النوع من الوصل إلى العالقة بٌن صورتٌن بٌنهمـا حالـة تـدرج، :التفرٌع- 3

 ما دام، من ؛ألن: " وتحقق إحداهما ٌتوقف على تحقق األخرى، وٌستعمل لذلك، أدوات منها
."                                                                                       حٌـث، ولهذا

وٌلحظ أن أنواع الوصل المذكورة آنفا تإدي وظابف متماثلة ، ولكن معانٌهـا داخـل      
الـنص مختلفة ، فقد ٌعنً الوصل تارًة معلومات مضافة إلى معلومات سـابقة ، وتـارة 
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معلومـات مغـاٌرة للسابقة ، أو معلومات تمثل نتٌجة مترتبة عن معلومات سابقة ـ سبب ـ تارة 
ثالثة ، إلى غٌر ذلك من المعانً ، وألن وظٌفة الوصل هً جعل الجمل المكونة للنص 

 وسٌلة مهمة من وسابل السبك فً النص أو الخطاب مترابطة متماسكة ، فإنه ال محالة ٌعـد

(31.)                                                                                               

lexical recurrence   ٌتحقق هذا االتساقو  (      :) المعجمً(  السبك)االتساق -4   
   التضامُّ  والتَّكرار :خالل وسٌلتٌن؛ هما  من 

: وهوالرجوع، وإعادة الشا مرة بعد مرة، والعطف والكرة: من  الكر: والتكرار لغة -أ

فالتكرار فً المعجم العربً ٌدور حول المعانً اآلتٌة . البعث، والتجدٌد، والخلق بعد الفناء

 (.32)(الرجوع، واإلعادة، والعطف، والبعث)

 عنصر معجمً  ٌتطلب إعادة،المعجمًاالتساق   شكل من أشكال:أما فً االصطالح فهو

(. 34). عاما أو ورود مرادٍف له، أو ِشبه مرادف، أو عنصًرا مطلًقا، أو اسًما. (.33)

 (تكرار اللفظة الواحدة باللفظ أو بالمعنى)

 ٌلفت األنتباه، ومظهر من مظاهر التماسك المعجمً؛ حٌث ٌقوم ببناء فالتكرار تشاكل لغوي
شبكة من العالقات داخل المنجز النصً؛ مما ٌحقق ترابط النص وتماسكه، إذ إن العناصر 

المكررة تحافظ علً بنٌة النص، وتغذي الجانب الداللً، والتداولً فٌه، وذلك من خالل 
تكاثر المفردات وكثافتها؛ مما ٌحقق سبك النص وتماسكة، وإعادة تؤكٌد كٌنونته، واستمرارٌه 

.واطراده  
ن من أربع درجات   سلماً ٌتكو ذكر البالغٌون أنواعا عدة من التكرار، وهً تمتل هذا وقد

(                                                                             35: ) اآلتًعلى النحو

                    Repetition of Lexical item                  إعــادة عنصــر معجمً -

                   Hear Synonym(synonym                   الترادف أوشبه الترادف   -

                                 Super ordinate                -         االسم الشامل - 
             General Words    الكلمات العامة                       

 

 التام ـ المحض ـ أي تكرار ( اللفظً) ، وٌقصد به التكرار العنصر المعجمًـ إعادة1    

 إذ ٌتجاور فٌه :القرٌبالتكرار : وفٌه نوعان، الكلمـة فـً النص ، أكثر من مرة وبال تغٌٌر
فٌوجد البعٌد أما التكرار . [القٌامة ]،(أَْولًَ لَك فؤًْولًَ): اللفظان المكرران، كما فً قوله تعالى

فاصل بٌن المكررٌن سواء أكان متوسطا أم طوٌال، وهذا النوع شابع فً الكالم، وعلى ذكر 
إما بالزٌادة :   وهو من أنواع الجناس، وفٌه نوعان التكرار الناقص،التام ٌشٌر البالغٌون إلى

 (نبؤ): ، وهو المردد، وإما بتغٌٌر أحد حروف   الكلمة، مثل(مساق)ساق و): والحذف، مثل
.                                                                              ، وهو مردوف(سبؤ)و

.                            ، وٌشمل الترادف وشبه الترادفتكرار المعنى واللفظ مختلف-  2

ة أسماء ، فٌكون شامالً لهـا   ، وهو اسم ٌحمل معنى مشتركاً بٌن عدتكرار االسم الشامل- 3

أسـماء  فهـذه " الناس ، الشخص ، الرجل ، المرأة ، الولد ، البنت ، الطفل: "، مثل األسماء
".                                                                            اإلنسان "ٌشـملها اسـم

االسم الشامل "وهً تقترب فً معناها ـ إلى حد ماـ من درجة :  تكرار الكلمات العامة-  -4
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إذ هً كلمات فٌها من العموم والشمول ما ٌتسع بدرجة أكبر من الشمول الموجود فً االسم 
مثاالً ، ترجمته العربٌة ـ بحسب بعض الباحثٌن ـ " هالٌداي ورقٌة حسن"الشامل ، وٌسوق 

". رأى هنـري أن ٌستثمر أمواله فً مزرعة ألبان ، أنا ال أدري ما الذي أوحى إلٌه بالفكرة"

 (36) فً الجملة األولى" هنري"وقد أحالت ـ هنا ـ إلى ما رآه  كلمة عامة ،" الفكرة"فكلمة 
:أثرالتكرار فً التماسك النصً  

:                                 ٌدعم التكرار التماسك النصً من خالل قٌامه بالوظابف التالٌة
إن تكرار كلمة معٌنة ٌسهم فً تتابع النص واستمرارٌته وترابطه، وبالرغم : االستمرارٌة - 

من تكرار الوحدة المعجمٌة نفسها، إال أن الكلمتٌن المكررتٌن ال تحمالن الداللة ذاتها         
.                                        وسبكه من خالل هذا االستمرار واالطراد: شد النص - 
      .كثافة الكلمات المكررة داخل النص، إذ إن الكلمة المكررة تكتسب المعنى كثافة أعلً- 
تواُرد زوج من الكلمات بالفعل أو بالقوة؛ نظًرا إلى ارتباطهما بحكم  "وفه: التضامُّم أما -   

 صلٌت فً ":مثل  (.37.)من العالقات؛ كعالقة التضاد والتنافر، وعالقة الجزء بالكل عالقة 
أي  (الجامع):فالمسجد األول موصوف بصفة هً". الجامع. صلٌت فً". -  "الجامعالمسجد 

.         فً المثال الثانً.هو الجامع نفسهو. الذي ٌجتمع الناس فٌه للجمعة  

 لماذا ٌتلوى هذا الولد طوال :المثال اآلتً :" هالٌداي ورقٌة حسن"وبهذا الشؤن ساق    

ـ فً المثال المـذكورة آنفا ـ لٌس لها المرجع الذي  (البنات )الوقت؟، البنات ال تتلوى، فكلمة 

فً الجملة األولى ، ومن ثم لٌس بٌنهمـا عالقـة تكـرار معجمً ، ومع هذا تبدو  (الولد )لكلمة 

هاتان الجملتان منسبكتٌن ، فما الفاعل فً هذا السبك؟ ، الفاعل ـ بحسب مـا ذكر هالٌداي 

هً  وهذه العالقـة ( البنات ، )و (الولد )ورقٌة حسن ـ هو وجود عالقة معجمٌة بٌن لفظتً 

وٌدل هذا على أن ثمة أزواج من األلفاظ متصاحبة دوما ، بمعنـى أن  (.38)عالقة التضاد

.                                .ذكـر احدهما ٌستدعً ذكر اآلخر ، وهذا ما ٌسمى بالمصاحبة المعجمٌة 

(.                                                              42:)وفً ضوء ما تقدم ٌمكن تقسٌم التضام المعجمً على األقسام اآلتٌة  

ولد بنت ، أم كان : /التضاد بجمٌع درجاته سواء أكان بٌن الكلمتٌن تضاد كامل ، مثل -  1 

  .        أطاع/أمر: أكره ، أو كان بٌنهما تعاكس ، مثل/أحب: بٌنهما تخالف أو تناقض ، مثل

.                          .....السبت ، األحد ، االثنٌن ، الثالثاء ، :لدخول فً سلسلة مرتبة ، مثلا -2

 ...... .                   باب/نافذة/بٌت: عالقة الكل ـ الجزء ، أو الجزء ـ الجزء ، مثل  -3

طاولة ، كرسً ، وقد ٌتسع التضام لٌشـمل مجموعـة مـن : االندراج فً قسم عام ، مثل- 4

 .أسلوب/قارئ/ كاتب/أدب/ شعر:"الكلمات ال زوجاً واحداً ، مثل

: الحذف-5    

إسقاط : اإلسقاط، ومنه حذفت الشعر إذا أخذت منه، واصطالحا-: كما ذكر الزركشً- غة   لالحذف     
(                                                                                             43).جزء الكالم أو كله لدلٌل

وفد أنطلق النحاة فً ظاهرة الحذف من قاعدة أساسها مفادها أن التركٌب اللغوي البد له من طرفٌن   
 .أساسٌٌن هما المسند والمسند إلٌه، فإذا استغنً المتكلم عن أحداهما قدر محذوفا لتتم به الفابدة أو الجملة

أنزل " فالمحذوف هنا هو  (45)(وقٌل للذٌن اتقوا ماذا أنزل ربكم قالوا خٌرا): ومن أمثلة ذلك قوله تعالى

وفً ذلك مرجعٌة قبلٌه بٌن مكان العنصرٌن المحذوفٌن من الجملة . (أنزل ربنا خٌرا):أي قالوا"ربنا 

https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AD%D8%B0%D9%81
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AD%D8%B0%D9%81
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ماذا ): كما فً اآلٌة القرآنٌة- فً الغالب- قبلٌه  . وبٌن المذكور فً الجملة األولً" أنزل ربنا " الثانٌة 

 .وإحاله بعدٌه قلٌال، .  مرجعٌة قبلٌة+ تكرار ": أنزل ربنا خٌرا " قالوا  (أنزل ربكم

 

 

 وعناصره. االنسجام 12: المحاضرة ال

    

                                                        : Cohérence ا   ًٌ      : (الحبك )أو  ،االنسجام: ثان

 أوقطران الدمع، "أصله ِمن السٌالن،  ْٕٔ ػى انشٙء ئنٗ انشٙء، :االنسجام فً اللغة

. ثم ُنِقل بالمجاز لمعانً التوافق، والتناسب، والتالإم  وغٌره ، من الماء السابلوصب الشًء

 وقد أُضٌفت هذه المعانً إلى الكالم، فؤصبح انسجام الكالم (1)والدمع والتناسق، واالنتظام،

انتظم ألفاًظا وعباراٍت ِمن "ٌعنً توافَُق أجزابه وعدم تعاُرِضها، فالكالم المنسجم هو الذي 

.                         (2)متوافًقا فً األفكار والشعور والمٌول غٌر تعقٌد، وكان سلًسا أنًٌقا،

األبنٌة الداللٌة المحورٌة الكبرى وهً أبنٌة :االنسجامفٌراد ب :،أما فً االصطالح  

 ٌتمثل فً األبنٌة  الذيبخالف االتساق،فهو ٌتعلق بالجانب الذاللً، عمٌقة تجرٌدٌة

 النحوٌة الصغرى

انؼًهٛاخ انظاْشج ٔانخفٛح انرٙ ذدؼم لاسئ /  ْٕ يدًٕع ٜنٛاخ                          

أشهرها   عدة ترجمات له فً اللغة العربٌة،وقد وردت  ،خطاب يا لادسا ػهٗ فًّٓ ٔذأٔٚهّ

 واإلحكام الشد:  فً اللغة معناهالَحْبُك،و .                       الداللً والتنسٌق الَحْبُك، والتماسك

واحتبك بإزاره، ،  الحبك الشد:)منظور      ٌقول ابن ، وتحسٌن أثر الصنعة، على إجادة النسج والعملو

{اْلحبك والسماء َذات }:قال تعالى. ه إلى ٌدٌه احتبك به، وشد  

 المحكم الخلق، من حبكت الثوب إذا أحكمت :والمحبـوك. والمحبوك ما أجٌد عملـه ... الَخْلِق الحسن"

ن أثر الصنعة فٌه أجاد نسجه: وحبك الثوب ٌحِبكه وٌحُبكه حبكا... نسجه (178 )وحسَّ  

فه محمد مفتاح، و فعلى ماذا ٌقوم هذا. (4)ا الجمل؛  العالقات المعنوٌة والمنطقٌة بٌن " بـٌُعرِّ

المعٌارإًذا؟                                                                                    

على الترابط الفكري أو المفهومً، الـذي " روبرت دي بوجراند"ٌقوم هذا المعٌار عند    

السببٌة والعموم :تحققـه البنٌة العمٌقة للخطاب ، وتظهر هنا عناصر منطقٌة ، مثل 

والخصـوص وغٌرهـا ، وهً تعمل على تنظٌم األحداث والوقابع داخل بنٌة الخطاب ، وعلى 

"  عند" "الترابط"قد شمل مبدأ"  هـذا ٌكـون مفهـوم التـرابط عند روبرت دي بوجراند ،

.      عند شارول" "التعالق"، و"  براون وٌول:المعنـوي عنـد" التماسك"،ومضمون "كراٌس  



24 
 

نرسذٚذ انؼاللاخ انخاطح تاالَغداو ؟انًثاد٘ء انرٙ ٚؼرًذ ػهٛٓا   أٔ/ْٙ اٜنٛاخ    فما  
فُها المتلقً لقراءة النص وبناء      ٌُوظِّ ٌعتمد االنسجام على عملٌات ضمنٌة غٌر ظاهرة، 

                                                                                         : انسجامه؛ مثل

 ، ٔٚرشكم يٍ ػاللح انُض تانماسئ يًا ًٚكُّ يٍ ذسٛذ ظشٔف انمؼٛح ٔصيآَا ٔيكآَا:مبدأ السياق- 1 

 ًٔٚكٍ ذظُٛف خظائظّ  وهو ٌشمل المتكلم أو الكاتب، والمستمع أو القارئ، والزمان والمكان،

                                                                                            :فًٛا ٚهٙ(ْاًٚظ)زغة

.                                                       وهو المتكلم أو الكاتب الذي ٌنتج الكالم: المرسل- ا   

وهو المستمع أو القارئ الذي ٌتلقى                                                                : المتلقً- ب

.            ٌساهم وجودهم فً تخصٌص الحدث الكالمً.وهم مستمعون آخرون حاضرون: الحضور-  ج

.                                                                     وهو مدار الحدث الكالمً: الموضوع-  د

وٌشمل زمان ومكان الحدث التواصلً، والعالقات الفٌزٌابٌة بٌن المتفاعلٌن، : المقام- هـ 

....                                                                    كاإلشارات،واإلٌماءات،وتغبٌرات الوجه

إشارة                                                        / كتابة/كالم: الكٌفٌة وطرٌقة التواصل :القناة- و

 يٕػٕع انُض جػشفؤٚشذثؾ تمشائٍ انُض انرٙ ٚإٔل تؼؼٓا تؼؼا ،ف: ٔٚم انًسهٙ يثذأ انرأ- 2

ٌُعد هذا المبدأ تقًٌٌدا لتؤوٌل المتلقً من    ْايح فٙ ذأٔٚهّ، ٔنزنكٔانؼاللاخ ٔانمشائٍ انرٙ ذشتؾ تٍٛ ػُاطشِ

م مإشًرا لتؤوٌل  ٌُقدِّ خالل خصابص السٌاق، فالمتلقً ال ٌنتج تؤوٌاًل بعًٌدا عن السٌاق، ما دام السٌاق ال 

ٌَفرض مبدأ التؤوٌل المحلً أن األب هو : آخر، فمثاًل فً قولنا ثت مع األب،  ذهبُت إلى بٌت األسرة، وتحدَّ

  . أب األسرة التً ذهبُت إلٌها، ولٌس أب أسرٍة أخرى، فالمتلقً هنا ال ٌفترض تؤوٌاًل ال ٌدل علٌه السٌاق

 ٔٚرى رنك ػثش ذشاتّ انُض يغ َظٕص أخشٖ فٙ ٌقوم هذا المبدأ على تشاُبه النصوص: يثذأ انرشاتّ- 3   

فترض أو ٌتوقع تؤوٌاًل ما لنصٍّ انمؼٛح انرٙ ٚماستٓا ٌَ ، وتراُكم تلقٌِّها عند المتلقً؛ حٌث ٌصبح بإمكانه أن 

. انُفغٛح انذساعاخ معٌن، انطالًقا ِمن استحضار َتلقٍّ سابٍق لنصٍّ آخَر،    

انز٘ ٚرًسٕس زٕنّ انخطاب  [انُٕاج انشئٛغٛح]/ ٔٚمظذ تّ انًٕػٕع انشئٛغٙ: يثذأ انرغشٚغ- 4 

ٌمة النص من أجل تكوٌن تؤوٌٍل معٌن، ولو كان تض على استناد المتلقً ل ٌعتمد مبدأ التغري،انًذسٔط

ا، وال ًٌّ  ومعلوم أن لكل خطاب بداٌة ٌنطلق منها؛فً شكل متتالٌات من ٌمة هً بداٌة قول ما،تتؤوٌاًل أول

 ما ى تؤوٌلبالطبع هذه البداٌة ستإثر فو...  أو جملة البداٌة ، العنوان:| البداٌة فقد تكونالجمل المتدرجة،

ٌَّر ٌلٌها من الكالم، كما ٌكون لها تؤثٌر على ٌَّر مثاًل عنوان نصٍّ أو خطاٍب ما، فقد ٌتغ  المتلقً، فإذا تغ

ًفا مع العنوان الجدٌد ٌُّ       ( 18.)تؤوٌُل المتلقً له تك

 إلى تحٌل ٌشٌر إلى الكلمات الوظٌفٌة الموجودة فً النص، والتـً  إًذا "التغرٌض"مفهوم ف "

المفاتٌح الظاهرة التً تشـٌر ،وتعد هذه الكلمات بمثابة "أو موضوع الخطاب" البنٌة الكبرى"

العناوٌن الربٌسة ، والعناوٌن الفرعٌة ، واسم :للـنص ، وذلـك مثل" البنٌـة الكبـرى "إلـى 

    ومن هذا المنطلق  التراكٌب والعبارات االفتتاحٌـة أو العنوان االستهاللٌة الكاتب ،وبعض

 تهٌا المتلقً لبناء تفسٌر مثالً ـ بما ٌقدمه من وظٌفة إدراكٌة مهمـة  العنوان ٌمكن أن ٌعد

 عالقـة وثٌقة مع موضوع الخطاب لهمفهوم التغـرٌض ف. للنص ـ جزءاً من البنٌة الكبرى 

."تعبٌراً ممكناً عن الموضوع" العنوانفً كونتتجلى العالقة . ومع عنوان النص  
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 :منهجٌة عامة لتحلٌل نص أدبً: المبحث الثالث عشر

المقصود بالتحلٌل هو القراءة العمٌقة للنص ، أي اإلحاطة بالمقاصد والمعانً    ذكرنا أن 

والدالالت التً ٌسعى النص لتبلٌغها للمتلقً الذي تتفاوت قدراته القرابٌة ، القراءة السطحٌة 

.                                                                                    و القراءة العمٌقة

تتوقف عند حدود العالمات و المإشرات الظاهرة فً النص من أفكار :  القراءة السطحٌة     

 تتجاوز الحدود الوهمٌة للنص وتسعى لتحلٌل العالمات وتحدٌد دالالتها :القراءة العمٌقة 

التصرٌحٌة و اإلٌحابٌة للوصول الى ما وراء السطور وفهم ما لم ٌفصح علٌه النص صراحة 

 .فً البنٌة السطحٌة/ 

 :الٌةت بالخطوات الٌمكن اتباعلتحلٌل النص :    خطوات التحلٌل

 :مالحظة النص من الخارج- أ

تحدٌد داللة العنوان التصرٌحٌة و اإلٌحابٌة - 1 

ربط العالقة بٌن العنوان و الصورة المرافقة للنص بعد تحدٌد مكوناتها و داللتها - 2

التعرف على صاحب النص واهتماماته ، هل هو كاتب رواٌة ، كاتب قصة ، كاتب - 3

ألخ ...نسانٌة ، علمٌة أو اقتصادٌةإذا كان كذلك ، ما هً اهتماماته ؟ اجتماعٌة إمقاالت ، 

أخذ النص من مجموعة قصصٌة أو مقطع من رواٌة ؟ أم أخذ من  هل: مصدر النص - 4

مجلة أو مإلف ؟ 

هذه المإشرات المؤخوذة من خارج النص ستضع التحلٌل فً المسار المناسب ألنها ستساعد - 

 ، نسبٌا ، فً فهم النص و تحدٌد نوعٌته الستحضار مٌكانزمات النوع أثناء القراءة

 :على النصالعمل - ب

قراء النص قراءة واعٌة ٌتخللها شرح الكلمات شرحا سٌاقٌا و تحدٌد أفكاره مضامٌنه - 

تصنٌف النص من حٌث نوع الخطاب و تحدٌد الخصابص الممٌزة لموضوعه و لغته و - 

أسالٌبه 

شبكة تحلٌلٌة للنص تتحدد من خالل نوع الخطاب و مقوماته ، ان كان /     وضع خطاطة 

ن كان مقالٌا وجب العمل بالخطاطة المناسبة ، إلخطاطة السردٌة و اسردٌا ٌجب العمل ب

 ألخ... الخطاطة التفسٌرٌة أو الحجاجٌة 

 :تحلٌل النص الشعري-  ج
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دبٌا مع توضٌح السٌاق التارٌخً الذي تبلورت فٌه أوٌتم فٌه تؤطٌر النص  :تقدٌم -1

وبعد تحدٌد السٌاق والظروف التً ساهمت فً تؤسٌس هذه  ....، أو االتجاه األدبًالمدرسة

رسة الشعرٌة نطرح تساإالت عن مدى قدرة هذا النص على تمثٌل المدرسة الشعرٌة دالم

 .لٌها وما هً الوسابل الفنٌة والتعبٌرٌة التً توسل بها لتحقٌق هذا الهدفإالتً ٌنتمً 

                                                     :           وفٌه ٌتم التطرق الى العناصر التالٌةا :العرض- 2

                                                                                                                                   الحقول الداللٌة-أ

 -  .                                    حٌث ٌتم استخراج الحقلٌن الداللٌٌن المهٌمنٌن فً النص

 (الذات و  المدح او الفخر او الوصف)ففً القصٌدة اإلحٌابٌة مثال قد تكون الهٌمنة لحقلً 

                    .بحسب الكلمات التً تهٌمن والتً ٌمكن ان ٌتم جمعها فً حقل داللً واحد

حقل الذات، وحقل الطبٌعة، او حقل )نسٌة فالحقول غالبا ما تكون اما فً القصٌدة الرومأ- 

.                                                                                              (الحزن

                        - .  وفً القصٌدة المعاصرة نحدد الحقول حسب طبٌعة المعجم المهٌمن-

 كما وضح عالقة هذا .ثم نبٌن العالقة بٌن الحقلٌن الداللٌٌن مع تعلٌل وشرح هذه العالقة

.                                                                 لٌهإالمعجم بالتٌار األدبً الذي ٌنتمً 

ن معجمها قدٌم محافظ على الكلمات القدٌمة المتوارثة والتً تعبر أ ٌبدو .لقصٌدة اإلحٌابٌةفا  

                                                    . عن االنتماء لعصور سابقة الن الشاعر ٌقلد

 نسٌة ذات مصطلحات مبسطة وسهلة ٌهٌمن علٌها معجم الطبٌعة ان القصٌدة الرومأفً حٌن 

  .  لغة القصٌدة المعاصرة قابمة على االنزٌاح وخرق المؤلوف على  مستوى اللغةبٌنما

ومحسنات  (التشبٌه واالستعارة والكناٌة)وتنقسم الى محسنات بٌانٌة :  الصور الفنية- ب
مع ضرورة تحلٌل األمثلة التً تعبر عن كل أسلوب وتوضٌح مدى  (الطباق والمقابلة)لفظٌة 

. النصلٌهإقدرة هذه الصور بؤن تعبر عن التٌار الشعري الذي تنتمً    

  :إلىوهو الجانب الموسٌقً وٌتنوع :  االيقاع -ج

ظاهرتً وفً هذه المرحلة ٌجب استثمار  (التكرار والجناس والتوازي)ٌمثله   ٌقاع داخلًإ- 

-                                             .التكرار والتوازي وتطبٌقهما على النص المدروس

البحر والقافٌة ) وٌتشكل من  اإلٌقاع الخارجً،فهو اما النوع الثانً  :اإلٌقاع الخارجً

لٌه مع مراعاة إ حٌث استخراج روي القصٌدة وقافٌتها والبحر الذي تنتمً .(والروي

ن القافٌة والروي والبحر فً أ باعتبار ، أو االتجاه األدبً،خصوصٌة كل مدرسة شعرٌة

على الشاعر االلتزام و لفا،محددة س قواعدالالقصٌدة اإلحٌابٌة موحد وٌخضع لكل لضوابط و

نسٌة قد جددت بعض الشًء فً هذا الجانب ونوعت فً ان القصٌدة الرومأفً حٌن . بها

ما القصٌدة المعاصرة فد تمردت عن القوالب الجاهزة وتحررت من وحدة أ .الروي والقافٌة

.                                                                        حمد الفراهٌديأالروي والقافٌة والبحور الخلٌلٌة نسبة الى الخلٌل بن 
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 دراسة الظواهر األسلوبٌة التً هٌمنت على بناء النص األ وٌتم من خاللها  :األسالٌب-د

 توضٌح األسالٌب التً اعتمد علٌها الشاعر فً التعبٌر عن قضٌته والتًالشعري، ومن ثم 

 . استطاع أن ٌحاجج بها لٌوصل رسالته إلى المتلقً، وٌقنعه منخاللها

وتؤتً على شكل استنتاج عام ٌتم من خالله توضٌح مدى قدرة الشاعر ان ٌعبر  :خالصة

عن التٌار الشعري الذي ٌنتمً الٌه سواء على مستوى اللغة او الصور او االٌقاع او 

 .باختصار وإٌجاز مع ابداء الرأي الشخصً فً النص… االسالٌب

 : خطة ثانٌة

بداٌة النظر إلى النص الشعري باعتباره  كٌانا  كلٌا موحدا كٌف ما كان بناإه، لذلك ٌنبغً      
أن ٌكون التحلٌل نصا ثانٌا، ٌفترض فٌه التماسك والترابط ولتحقٌق ذلك ال بد من مراعاة 

:المالحظات التالٌة  
.تجاوز األحكام النقدٌة الجاهزة المسبقة،أو إصدار حكم دون تعلٌل أو تبرٌر-   

 الحفاظ-  على عناصر الربط سواء اللغوٌة منها أو المنهجٌة 

:التصوٌر المنهجً لتحلٌل نص شعري ولتحقٌق ذلك ٌنبغً االلتزام بماٌلً وضوح -   

 
قنطرة توصلنا إلى الموضوع ٌتم التركٌز فٌها المقدمة عبارة عن  على   : المقدمة- أ  فٌها 

: هما    عنصرٌن 
اإلشارة / السٌاسٌة/ وضعٌة الثقافٌة: العامة الذي اإلطار العام  ٌتم فٌه الحدٌث   عن الظروف 

 الشعر قبل النص
ؽشذ اإلشكانٛح     

.مالحظة ٌنبغً أن ٌتوفر عنصر الربط بٌن التقدٌم وما ٌلٌه من مرحلة  
:  ٌتضمن ثالث مراحل وهً:  العرض- ب     

الظاهرة فً النص كالعنوان/ترتبط بالمإشرات الخارجٌة  مرحلة مالحظة النص -  :  

                              .. ,/ غٛاتّ /   ُْٔذعرّ  أٔ شكم انُض زؼٕسِ: مثال   

مرحلة نستطٌع من خاللها أن نبرز مدى فهمنا لمضامٌن النص،  ولذلك  وهً: مرحلة الفهم- 
...الوحدات الداللٌة, الغرض’نركز على استخراج الموضوع   

لك ٌنصب=فٌها تفكٌك النص الى مكوناته البنٌوٌة ل  مرحلة ٌتم: مرحلة التحلٌل-    
:التحلٌل على  

 المعجم اللغوي
 تصنٌف داللٌة الكلمات الى حقول

 تحدٌد الحقل المهٌمن وعالقته بالموضوع
 طبٌعته  

يا ٔظٛفح انسمٕل فٙ انُض ؟:  ؽشذ انغإال انرانٙ  
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 :                                                - ٔٚمغى انٗ َٕػٍٛ: اإلٚماع    

:                                                    ذسذٚذ انٕصٌ ، انثسش ٔذفؼٛالذّ:اإلٌقاع الخارجً

.                                                                                              انمافٛح ، َٕػٓا

,ؽثٛؼرّ انظٕذٛح, انشٔ٘  

ْٕٔ ئٚماع خاص تانُض نّ اسذثاؽ ٔثٛك تانٕالغ انُفغٙ ٚرُأل فّٛ          : اإلٚماع انذاخهٙ - 

:                                                                                        انظٕاْش انرانٛح       

.                                                يمطغ شؼش٘/تٛد/ خًهح/ كهًح /طٕخ /انركشاس - 1

. الجناس- 2  

  -انطثاق 3 

ٙ4- انرٕاص٘ انظٕذ   

 5 -انًماتهح  

يالزظح ٚشطذ انرهًٛز  تانداَة  انظاْشج انرٙ فشػد زؼٕسْا فٙ انُض ٔيسأنح ستطٓا

.                                                                              انؼاؽفٙ نهشاػش/ انشؼٕس٘

’  األعطٕسج ’ انًداص’ االعرؼاسج’انرشثّٛ : ذفكٛك ػُاطشْا ٔيكَٕاذٓا:انظٕسج انشؼشٚح  

يا ٔظٛفح :                                                                    انغإال انرانٙػٍ ذى اإلخاتح

. (...ئٚسائٛح/ خًانٛح /ذؼثٛشٚح  )انظٕسج فٙ انُض؟   

ٚرى انرؼايم فٙ ْزا انًغرٕىًغ انُض تاػرثاسِ سعانح ُٚثغٙ ذُأل انؼُاطش : انًغرٕٖ انرذأنٙ

...انؼًائش األعانٛة ؽثٛؼح اندًهح: (ػشع انٕعائم انًرٕعؾ تٓا إلتالؽ انشعانح/ انًشكهح   

   تؼذ االَرٓاء يٍ دساعح ْزِ انًكَٕاخ ٚرى ذدًٛغ انُرائح انًرٕطم ئنٛٓا يٍ أخم انٕطٕل  

 ئنٗ ذظُٛف انُض انٗ خطاب يؼٍٛ

يشزهح  : انخاذًح -ج   

/ تُاء انًٕػٕع ٚرى فٛٓا ذمٕٚى انُض يٍ زٛث يغاًْرّ فٙ اإلفظاذ ػٍ خطاتّ َٓائٛح      

ئيكاَٛح ؽشذ ئشكانٛح خذٚذج / يغاًْح انردشتح انؼايح فٙ ذطٕٚش انشؼش  

  االعرؼاَح تثؼغ اٜساء انُمذٚح  

  السرديمنهجٌة تحلٌل النص    

لتحلً النص مستواٌات متعددة تتكامل فٌما بٌنها وتتآلف لتنتهً الى قراءة تحلٌلٌة تحاول    

 أن تستوفً النص أهم حقوقه فً القراءة و الفهم المإدٌٌن الى تحدٌد بنٌتٌه السطحٌة و العمٌقة

 التحلٌل على مستوى المثن الحكابً  
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تتكون من عناصر أساسٌة فً السرد الذي ٌعتمد على سرد حدث أو  : الخطاطة السردٌة - 

واقعة 

 بدٌة النص السردي تتسم غالبا بتقدٌم حالة االستقرار ، وضعٌة مستقرة و متوازنة :البداٌة 

ٌتخللها تقدٌم الشخصٌاتاألساسٌة و تقدٌم الوصف البانورامً لألماكن التً ستدور فٌها 

األحداث و وصف الشخصٌات 

 الحدث الطارئ الذي ٌحدث خلال فً حالة التوازن التً عاشتها وضعٌة  :الحدث المحرك

البداٌة تتفاعل معها بعض أو كل الشخصٌات و تتولد عنه أحداث تتخذ مسارا أو مسارات ألن 

الشخصٌات الربٌسٌة أو العوامل  فً النص تتدخل من حٌن آلخر لتغٌر المسار الذي كانت 

تتخذه 

هً مجمل ردود الفعل التً نتجت عن الحدث المحرك لذى الشخوص ، هنا نقف : العقدة 

عندالمواقف المعبر عنها و األفعال و األعمال التً قامت بها كل شخصٌة الستعادة حالة 

التوازن أو لالستمرار فً حالة اختالله 

ٌجب التعرف على العوامل التً مكنت الشخوص من حل الزمة واستعادة حالة  : الـحـــل

االستقرار هل كان ذالك مقابل التنازل عن المواقف أو الحقوق ؟ أم كان متفقا علٌه بٌن 

أطراف الصراع ؟ أو كان نتٌجة انتصار البطل عن القوة المعاكسة له ؟ قد تكون هذه القوة 

شخصٌة أو عوامل طبٌعٌة أو أشٌاء 

نهاٌة الحدث تكون مفتوحة على عدة احتماالت ، اما أن تنتهً نهاٌة سعٌدة  : وضعٌة النهاٌة

أو مؤساوٌة أو تراجٌدٌة وذلك ٌتوقف على البطل و النتابج التً حققها فً صراعه من أجل 

العودة الى وضعٌة االستقرار و التوازن، اما أن ٌتوفق أو ٌخفق 

بعد جرد األفعال و األحداث الواردة فً النص ٌمكننا أن نالحظ من هً  : الشخصٌات

الشخصٌة التً قامت بؤكبر عدد من األفعال و كانت حاضرة فً أغلب األحٌان ، هذه 

                                                                              الشخصٌة تكون شخصٌة البطل

من هً الشخصٌات التً تفاعلت مع األحداث اما الى جانب البطل أو ضده وكان لها دور فً 

تغٌٌر مجرٌات األحداث ؟ هذه شخصٌات ربٌسٌة 

من هً الشخصٌات التً كانت حاضرة فً النص و لم تشارك فً األحدات بشكل مباشر ولم 

تعبر عن مواقفها و لم تعمل من أجل استرجاع حالة التوازن و االستقرار ؟ انها شخصٌات 

ثانوٌة 

ٌتضمن النص مإشرات دالة على الزمن ، لذلك ٌجب تعٌٌن المإشرات الدالة على  :الزمن

زمن أحداث الحكاٌة ، المإشرات الدالة على تغٌر الزمن ، من الماضً الى المضارع مثال 

أو العكس 

أحداث الحكاٌة تدور فً مكان أو تتنقل بٌن أمثر من مكان واحد ، لذا نعمل على  : المكان

: جرد المإشرات الدالة على المكان أو األمكنة التً جرت فٌها األحداث ، هل هً مغلقة 

و تحدٌد العالقة ... الشارع ، الحً ، القرٌة ، المدٌنة : أو مفتوحة ... غرفة ، سجن ، بٌت 
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القابمة بٌنها و بٌن الشخوص 

 مستوى الخطاب السردي  الرؤٌة السردٌة- 

من ٌقوم بفعل السرد ؟ هنا ٌجب أن نعلم أننا حٌن نكون بصدد تحلٌل النص ال نتحدث عن 

اذا . الكاتب اطالقا ، ألنه ٌوجد خارج النص وٌنوب عنه الراوي وهو الذي ٌقوم بفعل السرد 

ماهو الضمٌر الذي ٌستعمله الراوي لسرد األحداث ، وهل هو مشارك فً األحداث أم ٌكتفً 

. بالسرد ؟ اذا اذا كان الضٌر للمتكلم و الراوي مشارك فً األحداث ستكون أمام سٌرة ذاتٌة 

واذا . واذا كان الضمٌر للغابب والراوي غٌر مشرك فً األحداث ، فؤنت أمام سٌرة غٌرٌة 

هل ٌعرف : كان الضمٌر للغابب والراوي مشارك وحاضر وجب تحدٌد الرإٌة السردٌة 

الكتب أكثر مما تعرف الشخصٌة ، ٌعرف عن طرٌق ما تعرفه الشخصٌة ، ٌعرف أقل مما 

تعرفه الشخصٌة 

 قمت بجرد أحداث النص فً الخطوات السابقة ، عد الى هذه األحداث وقارن اٌقاع السرد

بٌنها ورتبها حسب الحٌز المكانً لكل حدث ، أي ما هو الحدتث الذي استعمل أكبر عدد من 

الكلمات و الجمل، وما هً األحداث التً ٌقف عندها لوصفها و التفصٌل فٌها وما هً 

األحداث التً ٌمر عنها بسرعة ؟ 

حٌنما ٌسرد الواوي األحداث ٌلجؤ الى بعض الثقنٌات ،كالتذكر و ٌسمى  : نمط السرد

ٌتوقع الراوي ما سٌقع من  : االستباقاالسترجاع ، استرجاع بعض الذكرٌات أو األحداث ، 

 حدف بعض الكلمات و االشارة الٌها بنثقط الحدف الثالت: أحداث أو نتابج ، الحدف 

هل تتحاور الشخصٌات فٌما بٌنها و ما هً مستواٌات اللغة التً تستعملها  : استعمال الحوار

غٌر مباشر، / كل شخصٌة ؟ هل هو حوار مباشر أم حوار منقول 

 ماذا ٌصف الراوي ؟ وصف األماكن و وصف الشخصٌات ، وصف األحاسٌس ،  :الوصف

نوعٌة الوصف ، هل هو وصف دقٌق وعمٌق أم وصفا عابرا . وصف األفعال و السلوكات 

وسطحٌا ؟ ما هً الدالل التصرٌحٌة للموصوفات وما هً داللتها اإلٌحابٌة ؟ 

ٌنقل األحداث :  اللغة التقرٌرٌة :مستواٌات اللغة ى حدإٌستعمل النص السردي  : لغة السرد

 أو ٌستعمل لغة رمزٌة ٌوحً من خاللها الى أشٌاء .كما وقعت بلغة واضحة و صرٌحة 

الٌمكنه أن ٌصرح بها خوفا أو خجال من ذكرها بلغة مباشرة         

                       

 

 

 

 

 

 

 



31 
 
 

.نموذج  لتحلٌل  نصً. 14المبحث   

 : تحت عنوانسحنون أحمد: للشاعر  نص شعري

                                         سحنون أحمد لدى  الشعري الخطاب والخفيُّ في الظاهر     

 "   لنص القرآن والسلطان"نصٌة أسلوبٌة،،موضوعاتٌة:مقاربة          
                                                                

 تقدٌم

سٌظل استنطاق الخطاب عامة والخطاب األدبً بخاصة والشعري بشكل أخص مثار اهتمام 

عملٌة التلقً، وسٌظل ما ٌشغل للمتلقٌن لٌس استنطاق المعنى  بل متابعة  وتعقب   ما خفً 

أو تخفى من المقاصد والمرادات المتوارٌة خلف  قشرٌة األدوات التعبٌرٌة والفنٌة، هذه 

وتوّشحت بوشاح بٌانه، فإن المعنى ’  األدوات التً  وإن خضعت قسرا لسنن النظم وقواعده

ه ـــــالمراد سٌظل هاربا عبر مساربها، خاصة إذا تعلق األمر بالخطاب الشعري، فإن بنٌت

تخفً أكثر مما تظهر، وتغمض أكثر من أن تلمح، وتلمح أكثر مما تفصح، وتبهم أكثر مما 

.                                          توضح، وتعم أكثر مما تخص، وتطلق أكثر مما تقٌد  

وعلٌه بات من المعقول تسخٌر مجمل المعارف ذات الصلة لمحاورة النص وما وراء   

ومن ثم لم ٌعد مجدٌا قصر .النظم، بغٌة تعقب المعنى الهارب عبر فجاج اللغة الشاعرة

ضمن - حٌن مقاربته-  وإنما فرض واقعه أن نضعه االهتمام على الخطاب فً ذاته ولذاته،

ٌّاته، أو . مختلف سٌاقاته، والنظر فً كل مالبساته بعضها على بكل ذلك بغٌة الظفر بقصد

 وتتنوع المقاربات،ذلك ،إذ الخطاب الشعري بطبعه مكون قابل ألن تتعدد إلٌه المداخل.األقل

هدفا فً حد ذاته،بل تحقٌقا لقصد المتكلم،وتلبٌة لحاجات - عادة- أن إنتاج الخطاب ال ٌكون 

االتصال والتلقً، فهو ٌستهدف عبر اللغة مضامٌن وعً لدى المتلقً ٌرٌد إحداث أثر معٌن 

وما ٌرٌد الناص إحداثه ال ٌمكن الوصول إلٌه إال إذا استطاع المتلقً الوصول إلى مراد  .لدٌه

.   المتكلم من خطابه  

 ،الخطاب/تكمن فً الصراع الخفً بٌن سلطة النص- حٌنبذ–       وإشكالٌة تداول النص 

ممثلة فً حركٌة البناء الشعري ونظام تكوٌنه العام والخاص،وبٌن الذات المبدعة التً جاءت 

وبٌن الذات المتلقٌة التً من وظابفها استكمال المعنى .لغة الخطاب لتعّبر عن واقعها من جهة

:تتؤتى من جانبٌن- عندبذ-ومتعة التلقً.عبر البحث عن فجواته  

.                                          لذة البحث عن المراد وسبر أغوار المعنى: أحدهما -  

لذة الكشف عن المراد والظفر بما خفً من المقاصد، وهذا مبتغى ٌسعى إلٌه كل : وثانٌهما- 

                                                      .                              متلق للخطاب
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ٌطرح إشكالٌة  (القرآن والسلطان):والموسوم ب’والخطاب الشعري الذي نحن بصدد مقاربته

العالقة بٌن أطراف العملٌة االتصالٌة المشار إلٌها آنفا، والتً على أساسها كان للنص نظاُم 

:لذلك سنقاربه من حٌث.تكوٌنه الخاص  

.   ثنابٌة العنوان-   

                   (تفكٌك بنٌة النص فً إطار عالقتها بالعنوان). قراءة فً عالقتها بالنص- 

.  هٌمنة الثنابٌة على الفضاء النصً -   

مقتضى البعد الداللً للعنوان -   

: النصعنوان – أوال   

القرآن "   إن أول ما ٌسترعً نظر المتلقً إلى هذا النص الشعري هو عنوانه المثٌر،

 وقد اختاره الشاعر وْسًما لقصٌدته، األمر الذي ٌدعو إلى وقفة تؤملٌة إزاءه، "والسلطان

خاصة وأن العنوان أصبح ٌمثل قضٌة محورٌة فً الدراسات النصٌة ، وذلك بوصفه جزءا 

من كل،بل هو الجزء الهام الحٌوي الذي ٌعبر عن النص كله، وكؤنه دال ومدلوله باق النص 

إذ النص وعنوانه ٌشكالن بنٌة متعادلة،ومن ثم  .هو مدلول ٌفسر دال النص كله:،أو العكس

وذلك باعتبار أحدهما "الموازي (1)النص"أو " المناص" أطلق على هذا األخٌر مصطلح 

ومن هنا غدا العنوان مفتاحا ضرورٌا ومدخال أساسٌا ٌعبر من خالله . متولد عن األخر

ألنه أول ما ٌواجه  (2).القارئ إلى أغوار النص ومساربه البعٌدة، كً ٌستنطقها وٌتؤولها

القارئ وٌغرٌه بالمتابعة،بل ٌستفز رغبته وٌثور لدٌه أسبلة القبل له باإلجابة عنها إال إذا قام 

                             . بتثوٌر معانً النص الظاهرة والخفٌة،القرٌبة والبعٌدة على السواء

العنوان عالمة لسانٌة تتموضع على رأس النصوص وتطلع  "غرٌفل شارل"من هنا اعتبر

:         بدورٌن  

 وظٌفة التسمٌة من أجل تمٌٌز النصوص وتحدٌد هوٌتها،األجناسٌة وتعٌٌن   :األول

                                                                                         .  مضمونها

.أو بالنص المعنون له.(3)جلب انتباه القارئ وجعله ٌهتم بالكتاب :والثانً  

 وهو بهذا التوصٌف ٌمارس وظٌفة استدراجٌة تحفٌزٌة إغرابٌة؛ تثٌر فضول القارئ وتستفز 

شهٌة المعرفة لدٌه، وتدفعه إلى مزٌد من االستقصاء المعرفً من النص المعنون له، باعتباره 

فوجود العنوان على رأس النص الفنً هو  (4).عتبة تحٌل على النص، كما ٌحٌل النص علٌها

وهو من باب تسمٌة الشًء بما ٌدل .من قبٌل الداللة على فحواه،واإلشارة إلى محتواه العام

.                                                         علٌه  
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التً اختارها الشاعر عنوانا " القرآن والسلطان"إن الثنابٌة :    وبناء علٌه ٌمكننا القول

لقصٌدته هً بنٌة محورٌة أساسٌة فً تشكٌل القصٌدة، وفً تناسلها الداللً،فهً ذات طابع 

مهٌمن على الفضاء الكلً لها على المستوٌٌن التركٌبً، والداللً، بل وعلى مستواها 

فقد روعً فً صٌاغته أن تكون دالة على النص المعنون له، وكاشفة عن .التوقٌعً الجمالً

 انصً ) محتواه العام،ألنه باختصار مستولد منه،حتى وإن بدا فً ظاهره أنه بنٌة مستقلة،

:    وعلٌه سنقاربه من النواحً التالٌة.  ونصٌة العنوان تنبنً على تركٌبته اللغوٌة.(موازٍ   

:بنٌة العنوان اللغوٌة  

: معطو فٌك علٌه، هما  ومعطوفٌك   ٌتكون العنوان من بنٌة تركٌبٌة مختزلة ٌإدٌها  

من غٌر  (5)العطف، وهً تفٌد مطلق الجمع(واو)اسمان ٌربط  بٌنهما " السلطان"و"القرآن"

وبالتالً تإشر تركٌبة العنوان إلى أن المفردتٌن كلتٌهما تتمتعان بكٌان  .ترتٌب وال تعقٌب

 ،كما ٌدل التركٌب بوضعه على أن ثمة دوال محذوفة. وتتسمان بوسم الدال المركزي مستقل،

. للحكم على الدالٌن المركزٌٌن،أو إتمام داللتهما. ٌقتضى المقام استدعاءها لزوما  

 هً اإلٌجاز بالحذف وفقا للمنظور البالغً،أو االنزٌاح عن األصل، :فالسمة األولى للعنوان

، وهو ما (6)إذ ٌشترط النحو فً اعتبار الكالم أن ٌكون مفٌدا فابدة ٌحسن السكوت علٌها

فإذا  تفتقر إلٌه بنٌة العنوان،حٌث نجد بٌن طرفٌه فجوة ناتجة عن حذف خبر كل منهما،

وإذا اعتبرناه خبًرا فالبد من تقدٌر مبتدٍأ له ’  فالبد من تقدٌر خبر لهأً مبتد"القرآن "اعتبرنا 

.كذلك  

ومن ثم اتسمت ثنابٌة العنوان بالاّل نحوٌة ألّنه ال ٌشّكل " السلطان" والحال ذاتها تنسحب على 

إال بتقدٌر، والبّد حٌنبذ من اللجوء إلى  جملة مفٌدة ٌحسن السكوت علٌها فً اعتبار النحاة

عدول المتكلم عن ذكر عنصر أو أكثر من "ألن الحذف هو.،عملٌة تقدٌر المختزل أو المغٌب

له أي العامل الخارجً، أو تفسٌر النص   المقام، هوومستند تفسٌره (7").الكالم اختصاًرا

أي تقدٌره بناء  ’أي البد من دلٌل لفظً علٌه، أو تفسٌر النص له نحوٌا فقط.  ونحوٌامعجمٌا

    فهذا                                  .  وقد أشرنا إلٌه سلفا (8)على الصناعة النحوٌة،

الحذف والّتغٌٌب فً طرفً التركٌب ٌفتح آفاقا قرابٌة متعددة االحتماالت،وهً مٌزة تطبع 

  على مستوى المدالٌل واالّتساع ’  بنٌة العنوان بطابع التكثٌف على مستوى الدوال من جهة

حٌث   عدم تكافا المركب اللغوي مع الناتج الداللً عنه،الاّل نحوٌةمن جهة أخرى، إذ تعنً 

لتشتغل ،  ٌتسع هذا األخٌر عن عناصر الحضور وعالقاته، ومن ثم عن حدود التركٌب

إذ ٌسمح الحذف أو  (9).عالقات الغٌاب بصورة أكثر فاعلٌة فً تؤسٌس ذلك النتاج الداللً
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بتعدد القراءات،وٌفسح المجال واسعا لمختلف " ؟...الّسلطان "و "؟..القرآن"اختزال التركٌب 

.  التؤوٌالت  

هً إمكانٌة التقدٌم والتؤخٌر فً تركٌبة العنوان اللغوٌة، فالواو هنا ال تستوجب :ة الثانيةـــالسم

والعطف بها غٌر واضح الغرض كبقٌة  ’ وإنما تفٌد مطلق الجمع والربط؛ترتٌبا وال تعقٌبا

تولٌد عنوان آخر مواز - فً المنظور اللسانً - مما ٌترتب عنه (10). األدوات األخرى

:"  بتقدٌم ".القرآن"و" السلطان:" فٌصبح على النحو اآلتً.عن طرٌق االستبدال’لألول

الذي هو الدال األول " القرآن"على  (مبتدأً ) الذي هو الدال الثانً  فٌصبح هو األول "السلطان

. ، وبالتالً تغٌرفً المد لولٌةاألمر الذي ٌنتج عنه تغٌر فً رتبة االهتمام.  فٌصبح هو الثانً

   .وإن اشتركت معها فً العناصر اللغوٌة. ألنه حٌنبذ ٌعد تركٌبة جدٌدة مغاٌرة لألولى تماما

ة ـــــــــالسم                                                                                      
 هً والعهد ٌة ة، ـــوإما جنسً وهً إما عهدٌه،’التعرٌف(أل)هً اقتران كل منهما ب:الثالثة

 :، وإذا قلنا  لدى كل من المخاطب والمخاَطب (11) .التً تكون للحقٌقة الحاصلة فً الذهن

 التً تحٌل على مذكور قبلها مصاحب لها، وبالتالً فهً فهل هً للعهد الذكري؟ ،عهدٌه

م لمصحوب "علمً"أم هً لعهد ذهنً.وهذا مستبعد هنا علمٌك ومعرفةٌك به فً ذهن " أل"؟ تقدَّ

 (12)"إذ يبايعونك  تحت الشجرة :"دون أن  ٌكون له ذكر فً الكالم،كقوله تعالى’ المستقبل

وهً شجرة سمرة بالحدٌبٌة، "].فالشجرة معروفة فً أذهان المخاطبٌن من السٌرة الشرٌفة

 أم هً لعهد حضوري؟ بؤن ٌكون ([.13)"التً تمت تحتها بٌعة الرضوان

فالقرآن معلوم ’  العنواناألخٌران ٌحتملهماوهذان  (13).حاضرا وقت الكالم"أل"مصحوب

                                                       . وبالقوة،وهو كذلك حاضر بالفعل’ للمتلقً

وٌراد به هنا الحاكم المسلم، حضوره  ’ كل حاكم ذي ملك:أما السلطان فالمعهود عنه هو

الجنسٌة فهً التً تدخل على نكرة، وال "أل"أما .ضروري فً كل زمان لحفظ نظام المعاش

( 14)أي استغراق أفراد الجنس’  بل لتوضٌح حقٌقة الجنس أو استغراقها،ٌراد بها معٌن

فهً تفٌد " السلطان" المتمثلٌن فً صفة شابعة بٌنهم، وهذه الحقٌقة ٌمكن انطباقها على

.      والشمول لكل األفراد الذٌن لهم سلطان ووالٌة أمر على األمة اإلحاطة  

      :            تتجلى جمالٌة العنوان، من خالل األبعاد التالٌة:للعنوان البنٌة الجمالٌة - 2 

:         وتبرز عبر السمات اآلتٌة:جمالية البعد التركيبي- أ  
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فجمالٌة النظم بالغٌا هً اإلٌجاز ودخوله فً الكالم ٌفٌده بالغة وٌكسبه  :اإليجاز بالحذف- 1

كما هً الحال فً تركٌبة هذا العنوان، فحذف الخبر  (15)فصاحة، وٌقع بالقصر،أو بالحذف

هنا فّعل حالتً اإلقناع واإلمتاع معا، ومارس على المتلقً الغواٌة وأغراه بالوقوف إزاء هذه 

- 2                       .                  متؤمال لها متحاورا مع بنٌتها (16)الثنابٌة الضدٌة 

ٌِرد فً مقابل " فالسلطان"حٌث تتبوأ العنواَن ثنابةٌك ضدٌةٌك، : والداللً لفظيلالتشاكل ا

ن لفظً،."القرآن" ٌعاضده ما توافر فً الطرفٌن من ترصٌع   والضدٌة مكون جمالً ومحسِّ

إضافة إلى ما تقتضٌه الضدٌة من تكامل داللً سواء على  (تجانس األطراف)وتجنٌس 

.      أم السلبً إذ بضدها تتماٌز األشٌاء وٌتوّضح مدلولها المستوى اإلٌجابً ،  

أي فً   تظهر فً التشكٌل المقطعً والمٌزان الصرفً للكلمتٌن،:جمالية البعد البصريب ــ 

~ /ل ط ا/س/ ا س: /تطابقان صرفٌا فهناك يحٌث الطرفان  هندسة العنوان وتصمٌمه،

: فً المشجر التالً كما/.0ا/0ا/0ا/.- / ن~/ ا/ق ر/ال:/ تقابل/ 0ا/0ا/0ا/0ا/./ن  

 

" السلطان "ـ تتجلى فٌما تحققه من تناغم وانسجام عالٌٌن، ف:مالية البعد اإليقاعيج -ج

اعُتمد فٌه على تناسق الحركات   متطابق األطراف؛ ٌإدٌان إٌقاعا متشاكال" القرآن"و

وتقومان على التناسب الصوتً المشبع بالنبر والتنغٌم؛على  والسكنات، فالكلمتان تتوازٌان ،

مستوى المقاطع الصوتٌة، فالنبر الذي هو إشباع مقطع بتقوٌة ارتفاعه الموسٌقً، أو شدته 

حٌث  ("لطآن" س/ "رآن"ق)وامتداده، نجده متجلٌا فً إشباع المقطع األخٌر من الكلمتٌن 

والتنغٌم هو تتابع النغمات الموسٌقٌة،أو التشكٌل الصوتً للجملة أو . إطالة الصوت وامتداده

.   وعنه ٌنتج التنغٌم( 17).ألن حصٌلة  األْنبار هو تشكل المجموع الصوتً للجملة العبارة،

إن ال نحوٌة العنوان هنا القابمة على اختزال التركٌب بالحذف على :  الداللٌةلعنوانا ةبنً- 3

تجعله ٌمتاز بكثافة الداللة المتولدة عن ذلك، " ؟...الّسلطان " و"؟....القرآن"المستوى النحوي

.معٌنفاالسمان كالهما وضع علما لمسمى معنوي   
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ومن – صلى هللا علٌه وسلم - فالقرآن اسم للكتاب السماوي المعجز المنزل على النبً محمد  

( 18).إلخ...مقروء، ذكر، حكم،’ أزلً، إلهً،منزل،معجز’ الكتاب، الوحً،كالم هللا: سماته

 مصدر  أٌضاوهو ٌعتبر مرجع المسلمٌن فً كل شؤن من شإون المعاش والمعاد، وهو

 فله سلطانه األقوى من كل سلطان ...االستمداد فً العلم، والحكم، والقوة، والعزة، والسلطان

.دون ما إكراه على القلوب والنفوس،  

فهو من ’له ملك وقوة،وله حٌز مكانً’حً،حر’ إنسان’ كابن: أما لفظ السلطان فمن سماته   

 فهو متعدد الدالالت،ومن معانٌه (19)المشترك اللفظً،الذي ٌنطلق على مسمٌات مختلفة، 

والقوة، والحجة والدلٌل، وأغلبها ٌحمل معنى القهر ’ والسٌطرة’ والوالٌة’ والحكم’ الملك

 والهٌمنة، ومن إٌحاءاته السٌطرة  والتسلط، واالستٌالء، والقهر،والغلبة، اإلكراه المادي،و

                               إلخ...والسٌادة،والنفوذ

  :عالقته بالنص-ثانٌا-  

باعتباره بنٌة كبرى توازي أو تعادل - فالنص ٌتعالق النص مع عنوانه تعالقا لغوٌا وداللٌا، 

 ,ٌتمحور بؤجمعه حول ثنابٌة العنوان الضدٌة التً تمثل صلب الداللة -بنٌة العنوان الصغرى

وبغض النظر عن جدلٌة – إذ ٌبدو ظاهرٌا .(البنٌة الكلٌة) (20)، مدلوه النص/وكؤنها دال

أن النص ٌتناسل لغوٌا وداللٌا من العنوان فحضوره متواجد بكل مستوٌاته فً - األولٌة بٌنهما

( 21):نسٌج النص،إذ تتؤسس بنابٌة القصٌدة علٌه ابتداء من مطلعها  

لو آمن  الّسطان  بالقرآن                                  *    مآ أحوج  القرآن  للسلطان     

وهكذا شكلت ثنابٌة العنوان المفتاحٌة  األساس التً تؤسست علٌها الهوٌة الجمالٌة       

ٌُولّد النص   ’للقصٌدة،فهً األكثر تواترا فً نسٌجها وعلٌها ٌنبنً المدار الداللً الذي 

.كلّه،ومن ثم غدت تبسط هٌمنتها على فضاء القصٌدة بتمامه  

                                                          : ىيمنة الثنائية على فضاء القصيدة- ثالثا

صنعت مهٌمنا أسلوبٌا على " القرآن و السلطان"إن ثنابٌة : انطالقا مما سبق ٌمكن القول

. الفضاء النصً سواء بذاتها، أو بما تولد عنها من بنٌات، و مواقف فكرٌة، و عالقات داللٌة

ولذا فإن ’فكانت بذلك تمثل نقطة المركز التً انبثقت منها القصٌدة، والبإرة األساس فٌها

.وهٌمنتها تتجلى.عناصر النص جاءت مرتبطة بها وتدور فً فلكها  

وهو لفظً أو ’وهو اإلتٌان بعناصر مماثلة فً مواضع مختلفة من العمل الفنً: التكرار-أ

معنوي، وٌعد اللفظً أساسا لنظرٌة القافٌة فً الشعر، وسر نجاح المحسنات البدٌعٌة كما هً 

 مما ٌعنً (22).ورد العُجز على الصدر’ والتفرٌق، والجمع مع التفرٌق’ الحال فً العكس

أو شبه تردف أو ’ أو ترادف’أوإعادته باستخدام كلمة عامة’ إعادة العنصر المعجمً نفسه

ومهما كان بسٌطا فإنه لٌس مجرد منوال لغوي ال .أي العام المستغرق( 23)باالسم الشامل
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إذ ال ٌوجد فً المنجز الكالمً  شًء ال ضرورة له، فزٌادة على وظٌفته التعلٌمٌة ’أهمٌة له

البٌداغوجٌة األساس التً تتمثل فً تعزٌز الفهم والتفاهم، هناك وظابف حٌوٌة أخرى منها 

وتحقٌقا لمختلف الوظابف التً ٌإدٌها؛ تنوعت ( 24). تعزٌز االتصال والتواصل بٌن الناس

:   مستوٌاته فً القصٌدة  

فقد تكررت الثنابٌة بتمامها خمس مرات فً النص،وذكر القرآن منفردا : المستوى اللفظي - 

( 32’9’6’3’1):مرتٌن، فً األبٌات  

طان  بالقرآن   مآ أحوج  القرآن  للسلطان    1                 لو آمن  السُّ

  ٌنهار ما قد شٌد من  بنٌان     وبغٌر قرآن وسلطان معا  3         

الناس بالقرآن و السلطان فً    عزوفً حرز و ظل أمان6          

              رآن  برء الجهل والعصٌانــــــــــ*ـــــــــوالجهل والعصٌان علتنا وفً الق9      

أي اتفاقها يف ادلعىن ’وىو داللة عدة ألفاظ على معىن واحد: المستوى الترادفي-     
وبو ميكن التعبري عما يسكن النفس من ’وىو عامل ىام من عوامل التوسع اللغوي’واختالفها يف الشكل

حكم ):وقد تنوعت ادلرادفات الدالة على القرآن كثريا ومنها. أو سآمة وابتذال( 25)ادلعاين دون حرج 
ادلاء ’الربىان’تعاليم السماء ؛الدين احلق’نوراذلدى’النهج القومي’ ينبوع اذلدى’منهج الرمحان’ اإللو

( . الشعب ’الناس’.ادللوك’ذوي التيجان’ادللوك’احلاكمون:) و كذلك مرادفات السلطان مثل (’مبذول
واإلحالة عبارة عن ألفاظ ترد يف  نص لغوي ال تفهم إال بواسطة عالقتها : ادلستوى اإلحايل-(26)

،وتنقسم  (27).معارف عامةسياق أو أو بعالقتها بالواقع اخلارجي من ’بألفاظ أخرى داخل النص

وفد تكون فبلٌة أو ’تحٌل إلى عنصرمذكور فً النص’وإحالةنصٌة’إلى إحالة مقامٌه خارجٌة

أو غريىا( 28)’أو أدوات المقارنة ’أو أسماء اإلشارة’وتكون بالضمابر’بعدٌة  . 

إذ بلغ ’ بشكل بارز ملفت للنظرالقصيدة بضمري الغائب على العنوان يف ىذه وقد كثرت اإلحالة 
فعلى ما تدل ىذه الكثافة يف اإلضمار؟ وماذا . بعضها ظاىر وآخر مسترت’  ضمريا30رلموعها حوايل

 ميثل ادلغيب ؟ وما العالقة بينو وبني الذات اجلماعية؟  
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حضور القرآن كتابا مقروءا ’إن كثافة اإلحالة بضمري الغائب ىنا تؤشر على جدلية الغياب واحلضور
قضية شغلت بال الشاعر واستقطبت اىتمامو، . وغيابو أو تغييبو عن واقع احلياة نظاما وحكما وتشريعا

ولعل الشاعر يهدف إىل استدعاء ادلغيب، و التذكري .فحشد ذلا ما وسعو من الدوال اليت شكلت النص
كما تؤشر على تواشج العالقة بني . بو، ولفت االنتباه أليو،و اإلحلاح على متثلو والسري على هنجو

ومن مث فإن لعبة الضمائر تفضي إىل تفاعل القارئ مع النص وتأويلو، كما تؤدي دورا . العنوان والنص
فأما اخلفة فتحقيقا لقمة االقتصاد ( 29).وتوظيفها لالختصار أو اخلّفة  ودفع اللبس.يف صناعة النص

 إضافة إىل (30)وأما دفع اللبس ففي اإلحالة على صاحبو ’وحفظا للطاقة الذاتية’ اللغوي وكلفة الزمن
. أو التحقري بالنسبة لغري القرآن. ما ىنالك من دالالت التعظيم  والتلميح  

بفضابل القرآن و السلطان***    لكننا لغبابنا لــم  ننتفــــع                   

و زٌادة فً الفضل و اإلحسان***   و هللا لم ٌنسخه تكرٌمــا لنـا          

(31)عنه بإغواء من الشٌطان ***    و لكن نسخنا حكمه بعدولنــا           

إن هذا الحضور القوي لهذه الثنابٌة ٌدل على أنها تشكل البإرة األساس فً النص التً تشع 

ومن ثم . منها بنابٌته، وتمثل بحق نقطة االرتكاز فً انطالق معناه التؤسٌسً المتواصل الداللة

.جاءت عناصره مرتبطة بها؛ خادمة لها؛ و تدور فً فلكها  

سواء على المستوى األفقً أو على المستوى    ,وهذا االستخدام المكثف لها منذ بداٌة النص

العمودي، ٌعمل على تؤسٌس قٌمة إٌقاعٌة مهمة، تقود إلى إحداث تركم داللً، ٌإدي غاٌة 

سعى الشاعر إلى إبرازها عبر اإللحاح على بنى لغوٌة محددة أو مختلفة، أخذت موقعها 

مكانٌا و زمنٌا داخل فضاء النص الشعري؛ فً محاولة لتصوٌر الواقعة المراد التعبٌر 

 و التً هً لٌست سوى التؤكٌد على أهمٌة العالقة بٌن القرآن باعتباره منهاج (32)عنها،

المإمن الذي ٌمثل ظل هللا " السلطان"الخالق إلى المخلوق، و شرٌعة الحق إلى الخلق، و بٌن 

ا َداُود إَنا َجعلناَك :"قال تعالى.فً األرض، و خلٌفته فً تطبٌق منهاجه و تحكٌم شرٌعته ٌَ

ٌُِضلًَك عن سِبٌِل هللا’ َخلٌَفًة فً األرِض فاحُكم َبٌَن الَناس ِبالَحقِّ  (  33)"وال َتًتِبع الَهَوى ف  

 و بناء علٌه ٌصبح وجود السلطان على الصورة المذكورة ضرورة ملحة و حتمٌة 

مفروضة، ألنه ال ٌمكن إقامة أحكام القرآن و تطبٌقها فً المجتمع إال بقٌام السلطان،وبهما 

معا ٌتحقق وجود المجتمع الحصٌن المتماسك البنٌان، الذي ٌنعم بالسعادة، و ٌرفل فً حٌاة 

أّما إذا اختل أحد طرفً هذه المعادلة، بانعدام أحدهما، أو بحصول . العز والعدالة و األمان
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انفصال و انفصام بٌنهما، فإن نظام الحٌاة فً المجتمع سٌختل، و ٌنهار بانهٌار ما كان قد 

و لعل . أنجز و بنً فٌه من رقً حضاري، وبالتالً تعم الفوضى التً ال استقرار معها

نكرة فً سٌاق النص مقصود لغٌره، لٌستغرق بداللته كل ما ٌصلح أن " بنٌان"مجًء كلمه 

فٌعم كل بناء فً نظام الحٌاة اجتماعٌا، و اقتصادٌا، و . ٌطلق علٌه لفظ بنٌان حقٌقة و مجازا

)’سٌاسٌا 34 إذا كان الشاعر قد ربط ربطا : مقتضى البعد الداللي لثنائة العنوان- رابعا.وما إلى ذلك(

و جعل وجود " القرآن والسلطان"وثٌقا بٌن انهٌار بنٌان المجتمع و انعدام وجود ثنابٌة 

السلطان المإمن شرطا ضرورٌا لتطبٌق أحكام القرآن ،فإنه ٌكون بذلك قد أحال المتلقً على 

دالالت عمٌقة و معانً أبعد مما ٌوحً به ظاهر النص، ال تدرك إال بالعودة إلى مقررات 

قواعد أصول الفقه اإلسالمً، نظرا لما ٌتمتع به الشاعر من ثقافة فقهٌة و أصولٌة، مفادها 

 هذا الواجب ال ٌمكن تحقٌقه إال بوجود السلطان أنه إذا كان القرآن واجب التطبٌق فً حٌاة المسلم، و كان

(35 ).ما ال ٌتم الواجب إال به فهو واجب: "فإن القاعدة األصولٌة تنص على أن,الذي ٌطبقه   

وبناء عليو فإن ذمة األمة بجميع مكوناتها ال تبرأ إال بتحقيق ىذا الواجب، المتمثل في إقامة السلطان 
كما أن ذمة السلطان ال تبرأ إال بتحقيق ذات الغرض الذي نصب من . الذي يناط بو تطبيق أحكام القرآن

( 36):أجلو على رأس األمة،ويمكن استنتاج ذلك من المقطع اآلتي

 بفضائل القرآن  و السلطان      لكننا  لغبائنا  لــم   ننتفــــع                    

 الماء مبذول و يعتلنا الظمـــأ           و الماء يطفئ  غلة الظمآن              

رآنبرء الجهل والعصيان ...-والجهل والعصيان علتنا وفي الق             

واهلل لم ينسخو  تكريمــا  لنـا      وزيادة في الفضل واإلحسان             

و لكن نسخنا حكمو بعدولنــا           عنو  بإغواء من   الشيطان                  

ىيهات يعذر جاىل إن لم يتب       من  جهلو  بالعلم و العرفان            

 ىيهات يعرف  للسعادة طعمها    شعب  تنكب  منهج الرحمن          

و فً هذه األبٌات عمد الشاعر إلى تحمٌل مسإولٌة االنحراف عن تعالٌم القرآن، و الصدود 

كما ٌتجسد ذلك صوتٌا و داللٌا من خالل أسلوب . عن أحكامه، كافة أفراد األمة اإلسالمٌة

الخطاب الشعري، الذي انتقل من خطاب الغابب إلى خطاب المتكلم، الدال على استغراق 

مرات لٌعزز التؤكٌد  (08)، وقد جاء مكررا حوالً ثمانً "نحن"الجمعً الذي هو " األنا"
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األمر . على االنحراف أو العدول العام عن أحكام القرآن، واتخاذ إغواء الشٌطان بدٌال عنها

.الذي ٌجعل المفارقة عجٌبة فً هذا االستبدال  

وإذا كان الشاعر ٌحاول أن ٌشخص األسباب والعلل التً أفضت بالشعب إلى االنحراف عن 

منهج الرحمن، فإنه ٌؤتً بها فً سٌاق أسلوبً ساخر مقزز و منفر، لكنها سخرٌة  و 

فا لبنٌات ".نحن"استهجان مقًنَعان غٌر مكشوفٌن، ٌلطف من غلوابهما استخدام ضمٌر الجمع 

و غٌرها من األلفاظ التً تدل على عدم القدرة على  [/العصيان/ الجهل/ جهلنا/ لغبائنا]اللغوٌة 

التمٌٌز بٌن النافع و الضار، و المفسدة و المصلحة، تفٌد كلها السخرٌة من اآلخر، ووسمه 

.بسمات النقص، والقصور، والسفه، وعدم الرشد  

الشاعر الذي هو أحد طرفً الصراع فً هذه القضٌة تذوب و تتالشى، " أنا"و إذا كان 

الجمعً، فإن ذلك مجرد تالش و اندماج صوتً، ولٌس داللٌا، ألن مثل " األنا"وتندمج فً 

هذا التعمٌم أو الدمج للذات مع اآلخر، هو مجرد لعبة أسلوبٌة أو إستراتٌجٌةإبالغٌة توصٌلٌة 

هدفها استمالة المتلقً و التؤثٌر فٌه، و إثارته ضد الواقع، ال ضد المبدع، ألنه ٌقحم نفسه فٌما 

 .ٌنكره على اآلخر، فهو معنً بداللة القول من وجهة نظرظاهرالخطاب، حكما و لٌس حقٌقة

(37)                                                                                               . 

لقد حاول الشاعر فً هذا السٌاق تصوٌر الواقع البابس الذي ترتب عن غٌاب             

المإمن الذي ٌطبق أحكامه، من خالل هذه " السلطان"و " القرآن"الثنابٌة السالفة الذكر، 

صورة الماء المبذول : الصورة المثٌرة التً تجمع بٌن المتناقضٌن فً المكان و الزمان الواحد

فقد شبه القرآن بالماء المبذول للجمٌع، و شبه .مع شدة العطش القاتل الذي ٌعتلً الصدور

الحاجة إلٌه بالعطش الذي ٌعتلً الصدور، والقرٌنة الجامعة هنا، هً أنه إذا كان الماء سببا 

فإن القرآن سبب لحٌاة اإلٌمان و التقوى، و لحٌاة العزة و ,للحٌاة و للبقاء و االستمرار فٌها

وعلٌه فحاجة اإلنسان المسلم للقرآن و لإلٌمان، كحاجته إلى الماء، وبفقدهما . السعادة األبدٌة

َو َمن َكان أَ :"ٌقول القرآن الكرٌم بشؤن بٌان الفرق حٌاة المإمن وغٌر المإمن. ٌفقد حقٌقة الحٌاة
(  38)"..ميتاً فَأحَييناه و َجعلنا لو نوراً يمشي بو في الناس، كمن مثُلو في الظلمات يس بخارٍج منها  

و قد لجؤ الشاعر إلى مثل هذا التصوٌر . فاإلنسان بال إٌمان برسالة اإلسالم مٌت بٌن األحٌاء

إلبراز عظم الحاجة إلى القرآن كً تستقٌم الحٌاة من جهة، و لبٌان قدر نعمته و جالل 

و حتى و إن كان ٌإخذ على الشاعر علو النبرة الخطابٌة و سٌطرتها على . منفعته

جوالقصٌدة، و كؤنه مجرد خطٌب ٌشخص األدواء و ٌصف الدواء، و ٌحذر من عواقب     

األمور، فإن الصورة هنا كانت حسٌة مطلقة اتخذت حضورا لها، لترسم شكال له وظٌفته 

التواصلٌة على المستوى النفسً و الداللً، باالعتماد على المزاوجة بٌن العنصر الطبٌعً 

".                            القرآن الكرٌم "(الروحً)و العنصر المعنوي " الماء "(الماد)  
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 09من )   فالصورة مع ما ٌرتبط بها من بنٌات متفرعة عنها،تابعة لها، فً األبٌات الموالٌة 

تعكس حالة من االنفصام بٌن الحقٌقة والواقع، و من التناقض الصارخ الذي تعٌشه  (14إلى 

النفس إزاء القرآن الكرٌم، بل حالة من الالوعً أو السفه الذي تفقد معه الذات القدرة على 

.التمٌٌز بٌن ما ٌإدي إلى الهالك و الفناء ،و بٌن ما ٌضمن البقاء على قٌد الحٌاة  

و من هنا أرجع الشاعر هذه الحال إلى الغباء و الجهل و السفه و انعدام حسن النظر فً 

إذ لٌس من العقل و الحكمة أن ٌترك اإلنسان منهج الرحمن، و ٌتبع إغواء . مآالت األمور

الشٌطان، فٌستبدل الذي هو أدنى بالذي هو خٌر، و لٌس هناك مطمع للسعادة األبدٌة سوى 

و لذلك ٌنفً الشاعر أٌة حاكمٌة صالحة لبنً اإلنسان سوى حاكمٌة . فً التقٌد بمنهج الرحمن

.                            منزهة عن أهواء البشر’ لكونها علوٌة المصدر. القرآن  

 خاتمة  

للشاعر أحمد سحنون، وتتبعنا لما صنعته مع ثنابة "السلطان والقرآن"بعد قراءتنا لقصٌدة 

العنوان من فضاءات داللٌة،انتهٌنا عبر هذه المقاربة إلى أن ثنابٌة العنوان غدا ٌشكل ثنابٌة 

انطالقا من بداٌته إلى منتهاه،فكانت ’فرضت وجودها بل هٌمنتها على بنٌة النص كلها’ ضدٌة

ومن ثم فقد خملت رسالة مشفرة ٌحتاج ’بذلك عامل إغراء وإغواء للقارئ؛ وجذب انتباهه

تحلٌلها  وتؤوٌل بنٌتها إلى تحلٌل النص كله، هذا إضافة إلى أن تركٌب الثنابٌة القابم على 

.                                    الضدٌة؛جعل بنٌة النص تسٌر على نسق تقابلً حتى النهاٌة

                                                                                                       

ملحق النص الكامل                               

!لو آمن السلطان بالقرآن***   ما أحوج القرآن للسلطان              

و بذا تتم سعادة اإلنسان!         ***   كما ٌطبق حكمه بنفوذه  

ٌنهار ما قد شٌـد من بنٌـان!     ***      و بغٌر قرآن و سلطان معـا  

تقضى الحٌاة فصابـل الحٌوان***    و ٌعٌش أبناء البسٌطة مثلمـا          

!فً كل متجه و كل مكــان***     و ٌصٌر للفوضى وجود شامل      

عزوفً حرز و ظل أمان***    الناس بالقرآن و السلطان فً          

بفضابل القرآن و السلطان***    لكننا لغبابنا لــم ننتفــــع                

و الماء ٌطفا غلة الظمآن***     الماء مبذول و ٌعتلنا الظمـــؤ         

قـرآن برء الجهل و العصٌان***     و الجهل و العصٌان علتنا و فً الـ    
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و زٌادة فً الفضل و اإلحسان***     و هللا لم ٌنسخه تكرٌمــا لنـا            

عنه بإغواء من الشٌطان***      و لكن نسخنا حكمه بعدولنــا     

!نتلقها بالشكر و اإلذعان***      و لقد جهلنا قدر نعمته فلم        

من جهله بالعلم و العرفان***      هٌهات ٌعذر جاهل إن لم ٌتب     

شعب تنكب منهج الرحمن***     هٌهات ٌعرف للسعادة طعمها     

و حباهم شرفا و رفعة شان***   ال حكم إالّ للذي برأ الورى       

حصر تنوء بشكرها الشفتان!      ***     و أنا لهم من فضله نعما بال  

من بٌنهم وجه اإلخاء ألحانً***      مذ صار حكم الناس للناس اختفى   

فً حكمهم و تقاتل األخوان***     و فشا العداء و غاض ٌنبوع الهدى     

و تنافسوا فً الكفر و الطغٌان!          ***     الحاكمون تمردوا عن دٌنهم  

جهال بمعنى الربح و الخسران! ***      و استبدلوا حكم االاله بحكمهم  

و تذرعوا بوسابل اإلعالن***     ثم ادعوا لشعوبهم إخالصهم            

فٌها بلوغ كماله اإلنسانً***      و الشعب وجه غٌر وجهته التً        

فخبابه نور الهدى الربانً***     فنآى عن النهج القوٌم لرشده           

ماذا أتوا و جنوا على األوطان!        ***      لو أن من وثبوا لحكم أدركوا  

فً كل أرض دولة اإلٌمان***      لتغٌر الوضع السخٌف و هٌمنت       

أن ٌذعنوا للحق و البرهان***      لكن طغٌان الملوك أبى لهم             

و عبادة من مبدع األكوان***       و رأوا نفوسهم أحق ألوهة             

التارٌخ ما ٌشكو ذوي التٌجان***      لم ٌشك دٌن الحق ذا جرم مدى    

و لو ادعوا عدال ألعظم جان!       ***     إن الملوك على تعالٌم السما  

و دعوا لنشر مبادئ األدٌان***     حاشا األلى اتخذوا الحقٌقة منهجا      

و بنوا صروح العدل و العمران!         ***   و تواضعوا هلل فً سلطانهم  

و بهم تسود شرٌعة القرآن***        فبهم ٌعود إلى الحٌاة صفاإها          
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