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مقدمــة:
النصية وذلك
حياول هذا البحث املتواضع أن يسلّط الضياء على بعض شؤون النّص و ّ
النصية.
من خالل عرضه ألهم خصائص املستوى الرتكييب وأثرها يف بناء الدالالت ّ
النصيّة" ،وقد جاء يف مدخل
وقد ومستُه بـ":املستوى الرتكييب وأثره يف بناء الدالالت ّ
لت من خالل املدخل أ ْن أعرض ألهم املفاهيم املفتاحية ،وتلك اليت
وأربعة فصول وخامتة ،حاو ُ
تتصل اتصاال مباشرا باملوضوع وتتواتر فيه ،وعاجلت يف الفصل األول حتول البحوث اللغوية
من البحث يف لسانيات اجلملة إىل البحث يف لسانيات النص ،فعاجلت يف عنصر أول ضرورة
االنتقال إىل الدراسة اللغوية النصية ،يف حني حبثت يف العنصر الثاين عالقة الرتكيب بالداللة
بعامة مث سعيت يف نقطة ثالثة إىل احلديث عن النصية وإنتاج النصوص ،مث حتدثت يف مرحلة
رابعة عن النص بوصفه جتاوزا حلدود اجلملة وما يف ذلك من تشابه واختالف بني النصوص
واجلمل ،وقد حاولت يف الفصل الثاين أن أتطرق إىل الداللة النصية ومكوناهتا ،حيث عرضت
يف خطوة أوىل البناء الداليل للجملة مبا يف ذلك من الداللة املعجمية وأثرها يف بناء داللة
اجلملة ،ومبا يف ذلك أيضا من التشكل الداليل للجملة ذاهتا.
بينما حاولت يف مرحلة ثانية من الفصل نفسه أن أعرض للداللة النصية ضمن وقفتني،
كانت األوىل منهما مع وظيفة اجلملة وأثرها يف الداللة النصية ،بينما كانت الثانية مع بناء
الداللة الكلية للنص.
جاء الفصل الثالث فقد جاء مبينا ألثر حمددات املستوى الرتكييب يف بناء الداللة
النصية ،حيث عرضت بالتتابع ألهم عناصر املستوى الرتكييب يف النص ،فكانت على التوايل:
اإلحالة ،االستبدال ،احلذف ،التكرار ،التوازي الرتكييب ،التضام ،الوصل ،وقد حاولت أن أجد
لكل حمدد من هذه احملددات السبعة أثرها يف بناء داللة النص.
خصص الفصل الرابع للجانب التطبيقي ،حاولت من خالله أن أطبق بعضا مما
توصلت إليه يف الفصول السابقة على نص قصيدة "بطاقة هوية" حملمود درويش ،وكان من بني
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أسباب اختياري هلذا النّص دون سواه من بقية األشعار العربية احلديثة على كثرهتا- ،وهلذا
الشاعر على كثرهتا هي أيضا -هو حماولة الوفاء للقضية
النّص بالذات من بني مجيع قصائد ّ
أقل ما ُُيكن أن
القومية العربية ،ولو من باب حتليل النّصوص الشعرية اليت حت ّدثت عنها ،وهذا ّ
أقدمه يف هذا املقام.
مث أهنيت البحث خبامتة حاولت أن أمجع فيها أهم النتائج اليت توصلت إليها بعد
مدارسة املوضوع ،سواء تلك اليت وقفت عليها يف الفصول النظرية أو تلك اليت كانت نتاج
اجلانب التطبيقي.
وقد دفعين إىل البحث يف هذا املوضوع ع ّدة أسباب بعضها موضوعي وبعضها اآلخر
فأما املوضوعية فقد متثّلت يف حداثة هذا الفرع من علوم اللغة ،والذي مل يظهر إالّ مع
ذايتّ ،
بدايات الثلث األخري من القرن املاضي ،وعلم هذه صفته يُفرتض أن تكون نظرياته التأسيسية
ملا تتبلور ،ويفرتض أيضا أن تكون البحوث اليت خاضت فيه واختذتْه موضوعا هلا قليلة نسبيا
ّ
وذلك إذا ما قيست ببقية فروع علم اللغة مثل لسانيات اجلُملة على وجه اخلصوص.
و ّأما األسباب الذاتية فقد متثّلت يف َمْيلي إىل النّص األديب واهتمامي مبحاولة حتليله من
أجل الوقوف على بعض دالالته ،وقد كان ذلك يتم سابقا يف رأيي بطرق أقرب ما تكون إىل
أتناول النّص املقرتح للتطبيق
لت ضمن هذا البحث أن َ
القراءة التذوقية ليس إالّ ،على حني حاو ُ
وفق عُ ّدة منهجية وإجرائية حم ّددة.
حياول هذا البحث يف هذا اإلطار أن جييب على إشكالية حمددة تتمثل يف :ما حقيقة
وظيفة العالقة بني الرتكيب والداللة يف النص؟ ،وكيف ُيكن حتديد هذه الداللة انطالقا من
ُخَر فرعية من
الرتكيب املذكور؟ .وقد دفعتنا هذه اإلشكالية إىل حماولة اإلجابة عن تساؤالت أ َ
مثل :هل ُيكن حتديد داللة النص انطالقا من معاينة تركيبه؟ ،وهل ُيكن االجتزاء بالرتكيب
وحده من أجل الوصول إىل غايات النص الداللية؟ ،أي هل ُيكن االستنامة إىل جمرد تفكيك
البنية اللغوية للنص لدى البحث عن داللته ،إذا ما اعتربنا النص متعدد املداخل واملواجل؟ ،وإذا
سلمنا جدال بأن ذلك غري ممكن ،فهل ُيكن حتديد املدى الذي يعتمد فيه النص على الرتكيب
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يف إبراز داللته وتقدُيها؟ ،أي هل لنا أن نعرف النسبة اليت يساهم هبا الرتكيب يف حتقيق الداللة
وحتديدها؟ .وهل ُيكن فعال أن نعترب النص كيانا منغلقا على نفسه حبيث تنتج داللته انطالقا
من تركيبه ونسج لغته؟ ،مث ما خصائص هذا الرتكيب الذي يفرتض أن يفضي إىل داللة من نوع
ما؟ ،وهل النصوص ختتلف من حيث خصائصها الرتكيبية أم أن األمر قائم على الوحدة
والتماثل يف الرتكيب؟ ،مث هل ُيكن احلديث عن داللة أم دالالت للنص ،أي هل للنص داللة
حمددة يسعى للوصول إليها أو أن األمر يتعلق بأمشاج من الدالالت الفرعية؟ .وما حال
مبجرد
نصوص الشعر احلداثية من هذه الظاهرة بعامة؟ ،وهل حصول داللتها يتيسر للقارئ ّ
االلتحاد إىل معاينة الرتكيب وحتليل النسج؟...
َسئِلَة اليت يُثريَُها املوضوع كثرية ومتعددة ،غري أنّين أحاول أن أجيب عن بعضها
إ ّن األ ْ
يف حدود ما أتيح يل من عدَّة معرفية ومنهجية ،وال أزعم أين أجبت عنها كلها أو أين أجبت
عنها إجابات كافية ،ولكن يكفيين أين أثرهتا وحاولت مناقشتها ولو على هون ما.
تع ّددت الدراسات اليت حبثت يف مسائل النّص ونظريته ،فتحدثت عن تركيبه تارة وعن
داللته أو دالالته تارة أخرى ،كما حبثت يف طرق حتليله وما يُستفاد من هذا التحليل تارة ثالثة،
غري أ ّن الذي حضر حضورا حمتشما ضمن أغلب هذه البحوث هو اجلانب التطبيقي .فعهدنا
بأغلب البحوث أن جتول يف العديد من النظريات اليت أسست لنحو النّص فتتحدث عنها
النصية كاملة .وقد يكون املثال مجلتني أو ثالثا،
لتسوق أمثلة تطبيقية ال تستجيب خلصائص ّ
ويكون يف أحسن األحوال نصاًّ جمرتأًّ من نص عام ،فيكون أقّل خصبا الستقبال كل اخلصائص
التوصل إليها نظريا.
اليت مت ّ
مدونيت اليت أطبّق عليها نص قصيدة "بطاقة هوية"
لقد رأيت من هذا املنطلق أن ْ
أج َع َل ّ
ذي اخلمس املقاطع.
لعل من أهم البحوث اليت خاضت يف هذا املوضوع ما كتبه حممد خطّايب يف حبثه
ّ
املوسوم بـ"لسانيات النّص :مدخل إىل انسجام اخلطاب" ،وما كتَبه األزهر الزناد يف حماولته
نصا" ،مث ما كتبه باحثون آخرون
املوسومة بـ" :نسيج النص :حبث يف ما يكون به امللفوظ ًّ
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أمثال روبرت دي بوجراند يف "النّص واخلطاب واإلجراء" ،وما كتبه كل من "فولفبانج هاينه
مان" َو "ديرت فيهفجر" يف حبثهما املوسوع بـ" مدخل إىل علم لغة النص ".
مث ما كتبه "زتسيسالف واورزنياك" حتت عنوان "حنو النص :مش ّكالت بناء النص"،
وغري هذه البحوث حبوث أخرى قد ال يتّسع اجملال لذكرها هنا واآلن.
كما أ ّن هناك حبوثا ال تزال خمطوطة َس َعت –هي أيضا -إىل البحث يف املوضوع أذكر
منها البحث املوسوم بـ" :املستوى الرتكييب وأثره يف بناء الداللة" لصاحبه حممد لوسرة ،غري أ ّن
تبني يل أنّه يتجانف عن البحث يف صميم املوضوع
هذا البحث األخري وبعد االطالع عليه ّ
الذي أنشئ من أجله عالوة على اهتمامه باملستوى الرتكييب يف اجلملة ال النّص.
ذكرُهتا وغريها ،أساسا انطلقت منه يف مجع ما ُُيكن مجعُه من
كانت هذه البحوث اليت ْ
ت أن أؤلّف بني أفكاره مبا أتيح يل من عُدة منهجيّة
أشتات هذا البحث املتواضع الذي حاولْ ُ
ومعرفية متواضعة.
لت أن
وقد اقتضت طبيعة البحث أن أتناول املوضوع مبنهج وصفي حتليلي حيث حاو ُ
حمصلة الفصول الثالثة األوىل على نص
توص ُ
لت إليه من معارف نظرية هي ّ
أطبّق بعضا ممّا ّ
للشاعر الفلسطيين حممود درويش.
قصيدة "بطاقة هويّة" ّ
أتصور ،فقد اعرتضت
مل يكن إجناز هذا البحث بشكله املتواضع باليُسر الذي ُك ُ
نت ّ
وجل مث السند املتني الذي ق ّدمه يل
سبيلي عقبات كؤود مل أكن ألجتاوزها لوال توفيق اهلل عز ّ
أستاذي املشرف.
الضرب من علوم اللغة ،فالذين كتبوا يف
أهم هذه العقبات حداثة هذا ّ
لعل من ّ
و ّ
املوضوع وحبثوا فيه أ ّكدوا مجيعا على أ ّن هذا الفرع ال يزال حديث النشأة مل يتق ّدم به البحث
إىل مرحلة النضج واالكتمال .وهم ال يزالون يُلِ ُّحو َن على ضرورة البحث فيه حىت يستوي قائما
كامل النشأة.
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أثرت االنتباه إىل
أين ُّ
أقل من ّ
وأنا ال أزعم ّ
لفت النظر و ُ
أين حبثت يف املوضوع ،ولكن ال ّ
بعض التساؤالت اليت لعلّها تلفي من جييب عنها.
وتبعا ملا سبق ،فإن البحوث اليت خاضت يف املوضوع كانت قليلة نسبيا إذا ما قيست
ف ويُؤلَّف يف بقية علوم اللغة ،وقد اعرتضت سبيلي –وأنا أحاول البحث يف املوضوع–
مبا أُلِّ َ
توصلت إليه على النص الذي اخرتته أمنوذجا للتطبيق ،إ ْذ كان النّص
إشكالية تطبيق ما ّ
الشعري اجلديد ُيرق كثريا عن ضوابط اللغة العادية ممّا جعلين أفزع يف كثري من األحيان إىل
حماولة التقريب والتأويل متتبّـعا يف كل ذلك ما جاء يف الدراسات اللغوية اليت جعلت النّص
وخصائصه موضوعا هلا.
ويف األخري أوجه شكري اخلاص واخلالص معا إىل أيب وأستاذي الفاضل "حممد ملياين"
الذي أحاطين برعايته العلمية والتوجيهية ،فقد كان أهم سند اعتمدت عليه يف بلوغ ما بلغت.
ت فمن اهلل ومن اهلل وحده ،وأمحده على ذلك ،وإن كان غري ذلك،
كنت قد وفِّـ ْق ُ
فإن ُ
فإين أسأل اهلل املوفّق واملعني وحده ،التوفيق فيما سيستقبل من حبوث إن شاء اهلل تعاىل.
ّ

علي شاحطو
وهران في

1121/11/10

مدخــل:
أشري يف مستهل هذا املدخل إىل أن التعاريف واملفاهيم النقدية اليت سيتم التطرق إليها
هنا قد ال تسع كل ما قيل يف هذا الشأن ،وإمنا األمر قائم على حماولة متابعة بعض هذه
املفاهيم أو أبرزها على األقل ،ألن اإلحاطة الشاملة بكل ذلك هو شيء قد يتعذر يف مثل هذا
املقام.
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وُيكن أن نالحظ منذ الوهلة األوىل أن بعض هذه املفاهيم يتشابه إىل درجة التطابق
أحيانا ،بينما خيتلف أحيانا أخرى ليبلغ طور التباين ورمبا التعارض أيضا.
وأيا ما يكن الشأن ،فان إيراد شيء من هذه التعريفات يف ثنايا هذا املدخل كان هدفه
إعطاء صورة عن بعض هذه املفاهيم مما قد يسهم يف بلورة الرؤى وإيضاح املسلك ضمن هذا
البحث.
مفهوم النص:
اختلفت التعريفات اليت رامت حتديد ماهية النص ،فمن معول على األثر الشكلي
(اخلطي) يف هذا التعريف إىل منطلق من الداللة واكتماهلا يف التحديد والتمييز إىل غري ذلك
من معايري التصنيف .وفيما يلي عرض لبعض هذه التحديدات:
 يعرف بول ريكور النص بأنه "كل خطاب ثبتته الكتابة ،تبعا هلذا التعريف يكون1
التثبيت بالكتابة مؤسسا للنص نفسه"
ينطلق ريكور )5002-9191 ، Paul Ricœur( يف هذا التعريف من فرضية أن
الكتابة شرط أساس يف إثبات نصية نص ما ،ومن مثة فهو يلغي كل النصوص الشفوية اليت
تُتداول على أهنا من النصوص اإلبداعية ،ولكن كتابتها مل تتم.
إذا نظرنا إىل واقع النص يف الوقت احلايل قد ال جند أثرا للنصوص الشفوية ،فكل نص
تالزمه الكتابة ،ولو كان إلقاؤه شفويا إال ما ندر.

 -1من النص إىل الفعل :أحباث التأويل ،بول ريكور ،ترمجة  :حممد برادة  ،حسان بورقية عني للدراسات و البحوث و
الرتمجة  ،القاهرة  ،مصر  ،د ت  ،ص .902
 :من مواليد  9191يف فالنس فرنسا  ،حصل على الدكتوراه سنة  9120عن فلسفة اإلدارة و ترمجة كتاب " األفكار
" هلوسرل  ،درس يف عدة جامعات فرنسية منها  ،سرتاسبورغ  ،السوربون ،نانتري  ،درس أيضا يف جامعات أمريكية
مشهورة منها  :كولومبيا  ،هارفارد  ،شيكاغو حيث بقي فيها إىل سنة  ، .9115أهم مؤلفاته  :الزمان و السرد يف ثالثة
أجزاء .
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من هنا فإن هذه اإلشكالية كثريا ما تزول ،وحىت النصوص اليت كانت موسومة
بالشفاهة سابقا ،مل يعد اليوم كذلك ،فقد أتى اجلمع والطبع على أغلب ما يذكر من نصوص.
يركز ريكور على تلك املسافة الفاصلة بني كون اخلطاب كالما وحتوله إىل أن يكون
نصا مثبتا بالكتابة ،ومن شأن هذه املسافة أن حتدث "حتوال جذريا ما يف عالقتنا مبنطوقات
خطابنا".2
ُيكن هنا ،أن يكون للسياق اخلارجي للخطاب َدور يف شحن الكالم بداللة إضافية
ناجتة عن احلركات الفيزيولوجية مللقي اخلطاب ،إن من شان العالمات الظاهرة على صاحب
ُ
اخلطاب من نرب وحركات جسمية وإُياءات أن تلقي بظالهلا الداللية على مضمون اخلطاب
فيتغري أحيانا تغريا واضحا ،غري أن هذا الذي ذكرت هو مما خيرج عن نسق النص إىل السياق
العام.
اعرتض الباحث عبد امللك مرتاض على تعريف ريكور املذكور سلفا من حيث اعتربه
أقل إحاطة مبجموعة من املفاهيم اليت تالص هبذا املصطلح ،فهو يرى بأن "ربط نصية النص
بكتابيته أمر منطقي حقا ،لكنه يفتقر إىل إضافة احرتازية متثل يف أن النص نصان اثنان ،ال
نص واحد :نص مكتوب ونص شفوي ،... ،وكان من األليق اإلُياء إىل ذلك ،وإال فإن مثل
هذا التعريف يظل ناقصا".3
ال أعتقد أن األمر فيه كبري اختالف ،فهو ال يعدو كونه اختالفا يف االصطالح ليس
إال .وذلك أن ما مساه "ريكور" خطابا جعله مرتاض عبد امللك نصا شفويا ،ويبقى النص
املكتوب مشرتكا بني االثنني اتفاقا يف االصطالح ،غري أن اإلشكال الذي يطرح هنا هو :هل
جيب أن يكون النص مكتوبا حىت ُيكن إخضاعه للقراءة و التحليل؟ ،إن اجلواب غالبا ما
يكون بـ :نعم.
-2نفسه  ،ص ( 902املرجع السابق).
 -3الكتابة من موقع العدم  :مساءالت حول نظرية الكتابة  ،مرتاض عبد امللك  ،دار الغرب  ،وهران  ،ط،5001 ،5
ص .551
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إذا كان القدماء ،قد حاولوا قراءة النصوص على شفويتها فإن ذلك هو ما كان يتيحه
منط اجتماعهم ،وما كان يفرضه عليهم واقع عيشتهم ،بينما ترانا اآلن أحوج ما نكون إىل
تدوين كل نص ننشئه من أجل أن جند له رواجا بني الناس ،وشتان ما بني احلالني االثنتني.
أثبتت أعمال احملققني تلك الوساطة اليت أقامها عبد العزيز اجلرجاين (ت 133 .ه)
بني املتنيب وخصومه :وإن كان غالبا على الظن أن اجلرجاين إمنا توسط يف ذلك اِستنادا إىل
رواية شفوية ،فإن ما أقامه من وساطة قد كان مكتوبا متداوال بني الناس.4
أقول ذلك ،والشأن كله منصرف إىل ماهية النص من حيث إنه يتنازعه مظهران :أوهلما
شفوي وهو ما اصطلح عليه ريكور خطابا ،وثانيهما مكتوب وهو النص باصطالح اجلميع
اتفاقا ،وحىت خترج بشيء من التوافق يف وجهات النظر ،فإننا سنعترب أن النص هو كل ما هو
مدون مكتوب و لنرتك مسألة شفوية النصوص إىل غري هذا املقام ،وهو على كل حال مما ال
يغين من األمر فتيال ،وال يعد و كونه مسألة اصطالح كما ذكرت سابقا.
حاول الباحث زتسيسالف واورزنياك* (  )zdzislaw wawrzniakأن يعرض
ألهم التعريفات اليت رامت وصف النص وحاولت إعطاء تعريف ملاهيته ،وقد سعى من جهة
أخرى إىل أن يناقشها حماوال الوصول إىل تعريف جديد استنادا إىل ما ذكره من تعاريف من
سبقه.
لقد أورد مثال التعريف القائل بأن النص "وحدة كالمية تامة ،مستقلة نسبيا ،حيققها
املتكلم هبدف معني ويف إطار ظروف مكانية و زمنية حمددة ،ويفرق بينها جمرد توال ألي عدد
من اجلمل".5

-4ينظر  :الوساطة بني املتنيب و خصومه  ،علي بن عبد العزيز اجلرجاين  ،تح :أبو الفضل إبراهيم  ،مطبعة عيسى البايل
احلليب  ،د.ت.
-5مدخل إىل علم النص  :مشكالت بناء النص  ،زتسيسالف واورزيناك  ،تر .و تع :سعيد حسن حبريي ،مؤسسة
املختار للنشر و التوزيع ،القاهرة  ،مصر ،ط 9151 ،9ه  5001 -م  ،ص  ، 21و على أن هذا التعريف منقول
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مل يـُْبد واورزنياك أي تعليق على التعريف السابق كأمنا ارتضاه تعريفا متكامال ،ويف
احلقيقة فإن التعريف السابق قد عرض جلوانب نصية وأغفل جوانب أخرى.
مث عرض لتعريف ز.س .هاريس  Z.S.Harrisيف عمله "حتليل اخلطاب
 )9125( analysis discourseالذي ذهب فيه إىل أن النص "تتابع من مجل كثرية
ذات هناية" ،6وهو تعريف كما نرى مقتضب جدا ،كما أنه يهمل الكثري من اجلوانب اليت
يتميز هبا النص وخصوصا اجلوانب الداللية.
يعرتف واورزنياك لدى هناية التطواف مبجموعة من التعاريف مل نَـَر وجها إليرادها هنا
نظرا لطبيعة البحث – يعرتف بقصور اجلهد عن الوقوف على تعريف جامع مانع للنص ،لكنه
مع ذلك يريدنا "أن خناطر بتعريف موجز جيمل نتائج هذا البحث" .7حيث يقول" :نفهم
حتت" نص " مكونا لغويا أفقيا ،هنائيا مقصودا به التطابق لواقعة التواصل املختصة ،يصري من
خالل الدمج اإلجنازي و أوجه التناظر الداللية – املوضوعية والرتابطات النحوية تتابعا
متماسكا من اجلمل".8
حياول التعريف السابق أن يقف على أهم السمات اليت ُيكن أن تتوفر يف أي نص،
وهو تعريف – كما نرى – مجع اجلوانب الشكلية والداللية مجيعا.
إذا عدنا إىل بعض املعاجم العربية فإننا جندها تعطي ملفهوم النص تعريفا خمتلفا ملا هو
متعارف عليه ،حيث يذهب أبو الفضل مجال الدين حممد بن مكرم األنصاري (ت199.هـ)

عن املعجم الصغري للمصطلحات اللغوية لـ  kleines wortorbuchيف :
 sprachwissenschs fticher terminiينظر اإلحالة السابقة .
* -باحث أكادُيي من أصل بولندي ،اهتم بنحو النص و مشكالته ،أهم مؤلفاته :مدخل إىل علم النص :مشكالت
بناء النص  ،وقد ترمجه إىل العربية سعيد حسن حبريي.
 -6نفسه  ،ص .21
 -7نفسه .
 -8نفسه  ،ص 30
)(1975
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مثال إىل أن" :نصص :النص :رفعك الشيء ،نص احلديث ينصه نصا :رفعه وكل ما أظهر فقد
نص.
وقال عمرو بن دينار :ما رأيت رجال أنص للحديث من الزهري أي أرفع له و أسند –
يقال :نص احلديث إىل فالن أي رفعه ،وكذلك نصصته إليه .ونصت الضبية جيدها ،رفعته،
وأصل النص أقصى الشيء وغايته ،مث مسي به ضرب من السري سريع".9
لقد الحظ الباحث عبد القادر شرشار أن مفهوم النص بالشكل الذي هو متعارف
عليه يف الدراسات النقدية احلديثة غري موجود مطلقا يف التعريف السابق ،وذلك من يقول:
"فنحن ال نكاد نعثر على داللة من الدالالت اليت يعرف هبا النص يف الدراسات النقدية
احلديثة يف الشاهد الطويل الذي أتينا على ذكره ،وهو اجتاه يف الرتاث يقف على النقيض من
تعريف البنيوية اليت تنظر إىل النص على أنه بنية مغلقة و منتهية" .10فإذا عدنا بعد كل هذا إىل
األصل الالتيين لكلمة "نص" يف معظم اللغات الغربية ،فإننا "جند كلميتtext،texte :
مشتقتني من "  "textusمبعىن النسج " "tissuاملشتقة بدورها من  tsxereمبعىن
نسج".11
يشري االصطالح اللغوي ألصل كلمة "نص" يف اللغات األوروبية والغربية عموما إىلأصل االشتقاق للمصطلح ذاته ،فهو يعين النسج مثلما أن الشاعر أو الكاتب إذا كتب فإمنا
هو ينسج النص بالكلمات واجلمل ،بينما ال جند الشأن ذاته لدى اللغة العربية ،حيث ال نعثر
لدى البحث يف أصل االشتقاق اللغوي على ما يشري إىل راهن النص من حيث اعتباره
نسيجا من الكالم ،وقد أشار اجلاحظ يف وقت مبكر إشارة عابرة وضمنية إىل خاصية النظم
 -9لسان العرب  ،مادة  :نصص  ،أبو الفضل مجال الدين حممد بن مكرم بن منظور ،دار الفكر ،بريوت ،لبنان ،ط
 .5002ج. 1ص 110
-10حتليل اخلطاب األديب و قضايا النص  ،عبد القادر شرشار  ،دار األديب  ،وهران ،ط ،5003 ،9ص .92
11
-voir : dictionnaire quillet de la langue française , (q-z) librairie aristide :
quillet , paris , 1983m
عن عبد القادر شرشار  ،نفسه  ،ص .91
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يف الشعر وذلك حني ذهب إىل أن " أجود الشعر ما رأيته متالحم األجزاء سهل املخارج
فتعلم بذلك أنه قد أفرغ إفراغا واحدا ،وسبك سبكا واحدا ،فهو جيري على اللسان كما جيري
الدهان" ،12مع اإلشارة إىل أ ّن هذه املالحظة حتتفي بالشكل أكثر مما هتتم باملضمون واملعىن
النصي.
ينظر الباحث عبد القادر فيدوح إىل النص من منظور خمتلف ،إنه يراه من حيث هو
جمال للقراءة ،فالنص عنده "إثارة السؤال ،وحتريك الرتاكم املعريف ،حيفز املشاعر وينتصر على
الثوابت فيه ،تقوم صياغته يف بنية فهمه على متغريات القراءة اليت ختلق فيه اجلديد ،وتزيح عنه
الثوابت لكشف املكونات فيه".13
يالحظ املتأمل هلذا التعريف جنوحه إىل االنطالق من خصائص ومعايري أدبية ال لغوية،
فهو مل حيدد النص انطالقا من كونه نسقا لغويا صرفا مثلها جند عند الكثري ممن حاولوا إعطاء
تعريف للنص ،ولكنه اهتم إضافة إىل ذلك بالسياق العام للنص ومبؤلفه أيضا.
و َّأما الباحث والناقد صالح فضل فإننا نلفيه يثرب على التعريفات اليت حاولت أن
تعطي مفهوما للنص انطالقا من التحديدات اللغوية املباشرة "ألهنا تقتصر على مراعاة مستوى
واحد للخطاب ،هو السطح اللغوي بكينونته الداللية".14
يتجاوز صالح فضل وفق هذا الطرح النظرة الشكلية اليت كان ينظر هبا ريكور إىل
املفهوم نفسه ،فليس النص إذن هو جمموعة الرموز اخلطية اليت تثبت اخلطاب املطروح ضمن
الكالم ،ولكنه البىن العميقة الثاوية وراء البىن السطحية اليت متثل جزءا من النص ال كله.

 -12البيان و التبيني  ،ابوعثمان عمرو بن حبر اجلاحظ  ،تح.حسن السندويب  ،دار املعارف  ،تونس  ،ط، 9110،9
ص.31 .
 -13مفهومات يف بنية النص  ،فيدوح عبد القادر  ،ديوان املطبوعات اجلامعية ،وهران  ،اجلزائر  ،ط ،9111 ،9ص
.51
 -14بالغة اخلطاب و علم النص  ،صالح فضل  ،الشركة املصرية العاملية للنشر  ،لوجنمان  ،مصر  ،ط ،9113 ،9ص
.511
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حاولت جوليا كريستيفا ) (Julia Kristevaأن تعطي تعريفا للنص خمالفا ملا ألف
الناس من تعاريف وهو مفهوم على غموضه قد لقي استحسانا من بعض النقاد والدارسني كونه
يعطي للنص أبعادا جديدة جتعله يقع ضمن تقاطع جماالت متعددة ،ففي رأيها "لقد طمحت
مقوالت املقدس واجلميل والالعقالين  /الدين وعلم اجلمال والتطبيب النفسي واخلطابات
املرتبطة هبا ،الواحدة تلو األخرى إىل متلك هذا "املوضوع اخلصوصي" الذي ال ُيكن تعيينه
بدون تصنيفه يف خانة إحدى اإليديولوجيات االحتوائية ،وهو الذي يشكل مركز اهتمامنا
ونطلق عليه بالتايل اسم النص".15
تضفي كريستيفا على النص ضمن هذا التعريف الصبغة الشمولية ،وبدل أن تبحث يف
بنية النص اللغوية ،حتاول أن تستكشف اجملاالت اليت تتقاطع من أجل أن تنتج النص ،فالنص
وفق هذا املنظور هو تقاطع عدة جماالت متتزج لتظهر يف األخري يف شكل نص هنائي.
غري أن علي حرب يقف موقفا خمالفا للتعريفات اليت حنت منحى سياقيا ،سواء تلك
اليت اهتمت باملؤلف ،أو تلك اليت راعت السياق العام ،فأن "يتحول النص إىل ميدان معريف
مميز و أن يصبح منطقة من مناطق عمل الفكر ،معناه أن له مشروعيته وكينونته املستقلة وكينونة
النص تقضي بالنظر إليه من دون إحالته ال إىل مؤلفه وال إىل الواقع اخلارجي".16
حيتكم علي حرب إىل النص وسياقه اللغوي يف بيان ماهيته ،وهي نظرة متأثرة كما نرى
باالجتاه البنيوي يف الدراسات اللغوية.
يوافق أمحد مداس الرأي الذي ذهب إليه زليغ هاريس (  )Z.Harrisيف املطابقة بني
مفهومي النص واخلطاب إذ يرى بأن اخلطاب "ملفوظ طويل ،أو هو متتالية من اجلمل تتكون
من جمموعة منغلقة ُيكن من خالهلا معاينة بنية سلسلة من العناصر بواسطة املنهجية التوزيعية

 -15علم النص  ،جوليا كريستينا  ،تر :فريد الزاهي  ،مراجعة عبد اجلليل ناظم  ،دار توبقال  ،الدار البيضاء  ،املغرب ،
ط ،9119 ،9ص .01
 -16نقد النص  ،علي حرب  ،املركز الثقايف العريب  ،بريوت  ،لبنان  ،ط ،5002 ،1ص .95
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وبشكل جيعلنا نظل يف جمال لساين حمض" .17يظهر يف هذا التعريف ذلك التطابق بني املنطوق
واملكتوب ،كما ُيكن أن نلمس منه تلك النزعة ذات التوجه البنيوي اليت حتتكم إىل نسق اللغة.
يكشف سعيد حسن حبريي عن واقع اجلهود اليت حبثت يف خصائص النص ويعرتف
بقصور احليلة يف وضع تعريف يوضع له القبول و يقع من حوله االتفاق ،إذ "مل يكن مصطلح
نص أسعد حاال من مصطلح" مجلة " فثمة إختالف شديد بني هذه االجتاهات يف تعريف
النص –كما سنرى – إىل حد التناقض أحيانا واإلهبام أحيانا أخرى ،فال يوجد تعريف معرتف
به من قبل عدد مقبول من الباحثني من اجتاهات علم لغة النص بشكل مطلق".18
يسعى سعيد حسن حبريي بالرغم من كل ذلك إىل إيراد جمموعة من التعاريف وحياول
أن جيد اخليط الرابط بينها ،من أجل حماولة التأليف فيما بينها واخلروج بتعريف مشرتك
يستجيب لوجهات النظر اليت سعت إىل حتديد مفهوم النص ،أو ألغلبها على األقل .فهو
يشري مثال إىل تعريف هارمتان الذي وسم النص بأنه "أي قطعة ما ذات داللة وذات وظيفة،
وبالتايل هي قطعة مثمرة من الكالم".19
ُيكننا من خالل هذا التعريف أن نالحظ االهتمام الواضح باجلانب الداليل  /التداويل
للنص فهو ال يصف النص إال يف ضوء املكون الداليل (املعنوي) والوظيفي (التداويل).
يورد سعيد حسن حبريي تعريف برينكر* ( )brinkerللنص ،والذي يذهب فيه إىل
عد النص "تتابعا مرتابطا من اجلمل ،ويستنتج من ذلك أن اجلملة بوصفها جزءا صغريا ترمز إىل

- Essais de lingastique générale , Z , harris , edition de minuit, 1970,
paris , p 30.31..
عن أمحد مداس ،لسانيات النص  ،حنو منهج لتحليل اخلطاب الشعري  ،عامل الكتب احلديث  ،أربد  ،األردن  ،ط،2
 ،2002ص .11
-18علم لغة النص  :املفاهيم و االجتاهات  ،سعيد حسن حبريي  ،الشركة املصرية العاملية للنشر  ،لوجنمان  ،القاهرة ،
مصر ،ط ،9111 ،9ص .909
 -19نفسه ،ص .905
17
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النص ،وُيكن حتديد هذا اجلزء بوضع نقطة أو عالمة استفهام أو عالمة تعجب ،مث ُيكن بعد
ذلك وصفها على أهنا وحدة مستقلة نسبيا".20
يرى سعيد حسن حبريي أن هذا التعريف دائري من حيث إنه يوضح النص باجلملة من
خالل النص نفسه ،ويف ذلك ما فيه من الغموض وتبدد املفاهيم ورمبا ضبابيتها أيضا.
يستفاد من رأي برينكر السابق إشارته إىل الرتابط احلاصل بني اجلمل يف النص ،وهي
إشارة واضحة إىل جوهر البنية الشكلية للنصوص اليت تعتمد أساسا على اجلمل يف قيامها.
ينتهي املؤلف يف األخري إىل استحالة الوقوف على تعريف جامع" ومع ذلك تظل
حماولة الوصول إىل تعريف يضم أكرب عدد من املالمح الفارقة للنص حماولة طموحا ،نتوسل
إليها مبناقشة عدد ال بأس به من التعريفات اليت طرحها أهم ممثلي هذا االجتاه اجلديد على
الرغم من أهنا مل تقدم – يف احلقيقة ولألسف الشديد – إال بضع حتديدات".21
يعطي عبد السالم املسدي ( )5001-9115النص سلطة فائقة على التأثري ،وذلك
باعتباره مكونا من أمشاج لغوية ،واللغة يف حد ذاهتا "عالمات ولكنها عالمات تدل إذا
حضرت وتدل إذا غابت وعندما حتضر قد تدل مبا تقول و قد تدل مبا توحي به دون أن
تقوله ،ورمبا أومهت أهنا تقول وتعرف أن املتلقي سيستدرجه إيهامها ،ولكنها حتتفظ مبا به تنكر
أهنا أومهت".22
ينتقل املسدي بالنص – يف هذا التعريف – إىل احلقل التداويل ،فيثبت له تأثريا متميزا،
انطالقا من إجنازيته  ،وذلك ما قد يتوافق مع نظرية أفعال الكالم ،فالنص ،أي نص ،حيتوي
لدى تركيبه على جمموعة من األفعال اإلجنازية أو أفعال الكالم.
-20نفسه  ،ص .901
-21ص  .901السابق.
* -أورده سعيد حسن حبريي دون ترمجة ،لكنه أشار اىل أن شبيلنر عرض لبعض آرائه ،ينظر :علم اللغة و الدراسات
األدبية ،شبيلنر براند ،تر .حممود جاد الرب ،الدار الفنية القاهرة  ،9121ص .922
 -22السياسة و سلطة اللغة ،عبد السالم املسدي  ،الدار املصرية اللبنانية  ،القاهرة  ،مصر  ،ط ،5001 ،9ص .932
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يربط عبد اهلادي بن ظافر الشهري بني تركيب النص وداللته من جهة وبني تركيبه
وتداوليته باعتباره خطابا إجنازيا من جهة ثانية ،حيث "يأخذ الدرس التداويل منطق تركيب
اخلطاب املنجز بعني االعتبار ،انطالقا من معرفة تراكيب اللغة اجملردة ،إذ مل حيدث إال يف حالة
استثنائية ،أن الرتكيب قد تغري بدون أن يطرأ أي تغري على الداللة".23
يالحظ املتأمل هلذا التعريف ذلك الربط الواضح بني الرتكيب والداللة يف النص ،حىت
لكأن الداللة هي املتحكم يف تركيب النص وإنشائه ،وأن البحث يف الرتكيب ويف العالقات اليت
تربط بني أجزائه هو حبث يف األصل عن الداللة.
جتعل حسنة عبد السميع النص تتنازعه أطراف متعددة ،حبيث تدخله يف صلب العملية
التواصلية ،واخلطاب عندها "شكل من أشكال االتصال الكالمي ودراسته هتدف إىل حتليل
بنية النصوص من أجل الكشف عن تشكيل املعىن الذي ينتج عن عملييت ترميز وتفسري
يشكالن فعل االتصال الذي يسهم فيه أطراف ثالثة (مرسل – مؤلف) و (خطاب – نص) و
(متلق –قارئ)".24
قد نلمس من هذا التعريف ذلك اخلروج بالنص من كونه ظاهرة لغوية مادهتا احلروف
والكلمات واجلمل إىل كونه وسيلة تواصلية هتدف إىل اجلمع بني أطراف متعددة ،غري أن
الرتكيز يبقى دوما قائما على النص بتشكيله اللغوي باعتباره صلب العملية التواصلية.
إذا عدنا بعد كل هذا إىل النقاد العرب القدامى ،فإننا جند بعضهم يعول تعويال مطلقا
على الرتكيب اللغوي وتشهيد اخلطي للنص ،فها هو اجلاحظ (ت 522.ه) مثال ،يقيم مبدأ
الصياغة النصية الشعرية (على اعتبار أن األدب على ذلك العهد كان ُيثل يف الشعر أساسا)
على اجلانب الشكلي وأن املعاين "مطروحة يف الطريق يعرفها العجمي والعريب ،والبدوي وإمنا
 -23عبد اهلادي بن ظافر الشهري  ،اسرتاجتيات اخلطاب  :مقاربة لغوية تداولية  ،دار الكتاب اجلديد املتحدة  ،بنغازي ،
ليبيا  ،ط ،5001 ،9ص .10
 -24سيميوطيقا اللغة و حتليل اخلطاب يف اإلعالن التلفزيوين  ،حسنة عبد السميع  ،عني للدراسات و البحوث
اإلنسانية و االجتماعية  ،القاهرة  ،مصر  ،ط ، 5009 ،9ص .901
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الشأن يف إقامة الوزن وختري اللفظ وسهولة املخرج ،وكثرة املاء ،ويف صحة الطبع وجودة السبك،
فإمنا الشعر صياغة ،وضرب من النسج وجنس من التصوير".25
يهتدي املتأمل يف هذا التعريف إىل تلك النزعة الشكالنية اليت يتسم هبا هذا الوصف،
فاجلاحظ يقيم النص على أساس شكالين صرف ،بينما تبقى مسالة املعاين (الداللة) تالية لكل
ذلك ،وهي على كل حال مما يتأتى لكل من يريد أن ينتج نصا ،فالتعويل هنا إمنا يقوم حول
النسج اللغوي.
التركيب و مستوياته:
يعترب املستوى الرتكييب من أهم املستويات اللسانية اليت وقف عندها اللغويون من أجل
استخالص أهم القواعد اليت حتكم إنتاج اجلمل والنصوص .ولعل أهم شيء أثار انتباههم يف
كل ذلك هو طبيعة الرتكيب اللغوي وكيف ينشأ ،وهل تكون نشأته ثابتة دوما أم أهنا متغرية
بتغري الدالالت واملقاصد ؟ .كما أن االهتمام قد انصب يف مرحلة تالية على عالقة الشكل
بالداللة الناجتة عنه ،وهل تتغري هذه العالقة أم أهنا هي األخرى ثابتة ؟
يرى الباحث عبد اهلادي بن ظافر الشهري أن املستوى الرتكييب "من أنسب املستويات
اللغوية اليت تسمح للمرسل بتوظيفه إلبراز اِسرتاتيجية اخلطاب تداوليا ،ويعد عبد القاهر
اجلرجاين من أبرز من بلور ذلك من خالل توظيفه للتعبري عن القصد الذي يتوخاه املرسل".26
يربط الشهري يف هذا التعريف بني املستوى الرتكييب والبعد السياقي التداويل للمستوى
نفسه ،حيث توظف الطبيعة الرتكيبية هلذا املستوى وفق املرامي التواصلية اليت جتمع منتج النص
 /اخلطاب بالقارئ  /املتلقي ،ويشري التعريف من جهة أخرى إىل ضرورة تكييف املستوى

 -25احليوان  ،أبو عثمان عمرو بن حبر اجلاحظ  ،تح ،عبد السالم حممد هاروين  ،مكتبة مصطفى البايب احلليب  ،مصر ،
ط ،9112 ،9ج ،1ص .919
 -26اسرتاتيجيات اخلطاب :مقاربة لغوية تداولية  ،عبد اهلادي بن ظافر الشهري  ،دار الكتاب اجلديد املتحدة ،
بنغازي ،ليبيا  ،ط ،5001 ،9ص .19
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الرتكييب وشكله حبسب ما تقتضيه األبعاد الداللية والتداولية اليت حتكم إنتاج اخلطابات
والنصوص ،وهذا دون مراعاة شروط ابتدائية يف طبيعة الرتكيب وشكله.
لقد اجته االهتمام بالرتكيب مع البدايات األوىل لظهور التفكري البنيوي ،مع اإلشارة هنا
إىل أن عبد القاهر اجلرجاين ( ت  119 .ه) قد أعطى مالحظات هامة يف هذا امليدان،
وذلك أن "نظرته إىل نسق الكالم وارتباط بعضه ببعض جعلته يتخذ النظم أساسا يف نقد
27
الكالم ،ولذلك كانت األلفاظ عنده رموزا للمعاين املفردة اليت تدل عليها هذه الرموز"
كانت نظرية النظم اليت جاء هبا عبد القاهر اجلرجاين إشارة مبكرة لضرورة االهتمام بالرتكيب
ننس أن هذا املعىن تتنازعه أطراف أخرى
واعتباره السبيل املفضية إىل املعىن ،لكن دون أن َ
إضافة إىل طبيعته الرتكيب الشكلية.
يرى الباحث جمدي فرج أن النص يتشكل عرب القراءة ،خمالفا بذلك الرأي القائل
باستقاللية األثر األديب ،فالنص عنده يتشكل "عرب القراءة ،فتعد قراءة النص عملية بناء وإعادة
بناء للحدث الداليل ،وتعريف النص ال يقتصر على ما يقع يف نطاق املنطوق – املكتوب ،بل
إنه يتضمن النص املرئي إضافة إىل النص املكتوب".28
تدخل املالحظات السابقة ضمن النظرة البنيوية اليت سعت إىل اعتماد منهج احملايثة يف
معاجلة األثر األديب ،فكان من مجلة ذلك حماولة إقصاء املؤلف والدعوة إىل موته ،مما يفضي
ضمنيا إىل االحتكام إىل لبنية النصية لدى معاجلة األثر األديب ،وهنا يربز دور القراءة اليت
تسعى إىل فك شفرات املستوى الرتكييب وحماولة الوقوف على دالالهتا.
يعرض حلمي خليل لِمفهوم املستوى الرتكييب ،ويقرن بينه وبني النظام النحوي على
أهنما شيء واحد ،أو أن أحدمها يفضي إىل اآلخر ،وذلك أن كل لغة "تعرض املعاين
والدالالت بطرق خاصة وحنن نتلقى تلك املعاين والدالالت بالرتتيب الذي يقدمه لنا الكالم،

 -27حبوث لغوية  ،أمحد مطلوب  ،دار الفكر  ،بريوت  ،لبنان  ،ط ،9121 ،9ص .12
 -28القراءة النصية يف األدب و الفن ،جمدي فرج  ،دار الكتاب احلديث  ،اجلزائر  ،ط ،5002 ،9ص .92
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أي يف الصور واألشكال اليت يظهر فيها الكالم ،هذه الصور واألشكال أو قل هذا الرتكيب
والتأليف هو الذي يتمثل يف النظام النحوي للغة ما".29
فالنظام النحوي هو الذي يضمن طرق وأساليب الرتكيب اللغوي وفق اللغة املعينة.
غري أن هذا النظام املذكور إمنا خيتص باجلملة ال النص ،وعلى كل حال ُيكن اعتباره
نظاما تركيبيا للنص وذلك إذا نظرنا إىل أن اجلملة هي جزء من النص.
يعول فريديناند دي سوسري ( -9221( )Ferdinand De Saussure
 )9191على أمهية اللغة باعتبارها نظاما لغويا يف بياين املعاين اليت مساها أفكارا ،فقد "اتفق
الفالسفة وعلماء اللغة دائما على أنه لوال اإلشارات ملا استطعنا أن منيز متييزا واضحا ،ثابتا بني
فكرتني ،فلوال اللغة ،أصبحت الفكرة شيئا مبهما".30
مفهوم الداللة :
ذكر الشريف اجلرجاين يف التعريفات ،أن الداللة "هي كون الشيء حبالة يلزم من العلم
به العلم بشيء آخر ،والشيء األول هو الدال ،والثاين هو املدلول".31
فالداللة وفق هذا املنظور هي تالزم شيئني عُرف أحدمها انطالقا من معرفة األخر،
"وقد يكون من املفيد اإلشارة إىل متييز لطيف بني (الداللة) وبني (املعىن) ،حيث يستطيع
املتأمل احلصيف أن حيدد املعىن يف مقصود ثابت ،ساكن ،يف حني تكتسب الداللة التوالد
واحلركة ،والنماء يف حمور املعاين ...وبذلك يكون املعىن ( ،)sensحمطة ثابتة يف حمور الداللة
(.32")signification
-29مقدمة لدراسة علم اللغة ،حلمي خليل ،دار املعرفة اجلامعية  ،مصر  ،ط ،5001 ،9ص .901
 -30علم اللغة العام  ،فرديناند دي سوسري  ،تر .يوئيل يوسف عزيز  ،مراجعة  :مالك املطليب  ،مكتبة بيت املوصل ،
بغداد  ،العراق  ،ط ،9122 ،1ص .919
 -31التعريفات  ،الشريف اجلرجاين  ،دار العودة  ،بريوت  ،لبنان  ،ط ،5001 ،9ص .512
 -32حماضرات يف علم الداللة  ،خلفية بوجادي  ،بيت احلكمة  ،اجلزائر  ،ط ،5001 ،9ص .51
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لقد ُومست اللغة بكوهنا نسقا داال ،بل إهنا لدى الكثريين أفضل األنساق الدالة،
عرف عادل فاخوري الداللة بأهنا
وأخصبها فيما خيص إنتاج الداللة و متابعة سريورهتا .ويُ ِّ
"عالقة تضايف معينة بني الدال واملدلول فأنواع الداللة تتعدد حبسب إجياد اختالفات يف
العالقة املذكورة".33
يالحظ من خالل تأمل التعاريف السابقة أن صلب الداللة هو العالقة بني الدال
واملدلول ،حيث يتم االنتقال من أحدمها إىل األخر من أجل الوقوف على الداللة احملمولة يف
كل منهما.
وتنقسم الداللة يف إطارها العام إىل ثالثة أنواع رئيسة من حيث منشؤها:
 - 9الداللة الوضعية :وهي الداللة االتفاقية االصطالحية ،واليت تقوم أساسا على
التناسب بني الدال واملدلول ،ويكون هذا التناسب هو العالقة املتعارف عليه اتفاقا بني أفراد
اللغة املعينة.

 - 5الداللة العقلية :وأمثلتها تقتصر على "داللة األثر على املؤثر كداللة الدخان

على النار وما شابه ذلك ،مما يؤدي إىل حصر الداللة العقلية بعالقة العلية" 34أي أن الداللة
العقلية ناجتة عن ربط جتريدي خاص بني الدال واملدلول.

 - 1الداللة الطبيعية  :وهي العالقة البديهية اليت تقوم بني الدال واملدلول دون أن

يتدخل عقل أو اتفاق يف إنشائها ،وقد رأى عادل فاخوري أن هذه الداللة "يشوهبا أكثر من
التباس ،وذلك بسبب املفاهيم الغيبية غري العملية املعطاة لكلمات" طبيعة ،طبع ،طباع"
فالداللة الطبيعية هي داللة جيد العقل بني الدال واملدلول عالقة طبيعية ينتقل ألجلها منه
إليه ،...كدالة ( أح أح ) على السعال ،وأصوات البهائم عند دعاء بعضها بعضا ،وصوت
العصفور عند القبض عليه".35
 -33علم الداللة عند العرب  ،عادل فاخوري  ،دار الطليعة  ،بريوت  ،لبنان  ،ط ،5001 ،1ص .91
-34ص  .51السابق
 -35نفسه  ،ص .51
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يعرف الباحث حممد حممد داود الداللةَ يف مفهومها العام بأهنا "من املباحث املنطقية،
فقد اكتسبت من علم املنطق املعىن االصطالحي اخلاص هبا ،والذي حيدده علماء املنطق يف
تعريفهم هلا بقوهلم" :الداللة هي كون الشيء يلزم من العلم به العلم بشيء آخر" ،36فالداللة
يف جانب منها منطقية التأسيس ،حيث جتمع عالقة االستلزام بني مفهومي الدال واملدلول،
وتتأسس هذه العالقة حبسب نوع الداللة الناجتة.
يذهب أمحد مومن يف تعريفه لعلم الداللة بأنه "أحدث فروع اللسانيات احلديثة ،ويعىن
بدراسة معاين األلفاظ واجلمل دراسة وصفية موضوعية".37
حاول هذا التعريف أن يقرن بني الداللة واملعىن من حيث إنه يشرح أحدمها باآلخر،
مع ما نعلم بأن بينهما اشرتكا بينا من حيث املدلول ،وكثريا ما جيمع بينهما على أهنما شيء
واحد.

مفهوم االتساق واالنسجام:
سأحاول فيما يلي أن أسلّط بعض الضياء على مفهومني يتصالن اتصاال مباشرا مبا
حنن فيه من مسائل وصف النصوص وطرق هذا الوصف ،وذلك كيما تتبلور املفاهيم وتتضح
الرؤى فتكون أدعى إىل متابعة التحليل ومنهجيته ،ويتعلق األمر هنا مبفهومي االتساق
واالنسجام ،ومها مفهومان ظالّ على وضوحهما النسيب مثار اختالف وجدل بني الدارسني
ومنظّري األدب.

 -36الداللة و احلركة  :دراسة ألفعال احلركة يف العربية املعاصرة يف إطار املناهج احلديثة  ،حممد حممد داود  ،دار غريب ،
القاهرة  ،مصر  ،ط ،5005 ،9ص .19
 -37اللسانيات  :النشأة و التطور  ،امحد مومن  ،ديوان املطبوعات اجلامعية  ،اجلزائر  ،ط ،5001 ،1ص .511
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وإما باعتبارمها
كثريا ما يقع اخللط بني هذين املفهومنيّ ،إما بالتبديل بني مضمونيهماّ ،
شيئا واحدا على اعتبار أ ّن احلدود املشرتكة بينهما ال حتول دون احلديث عنهما على أهنما
كذلك.
يتعلّق االنسجام بالرتابط العمودي للنّص ،دون النظر إىل الروابط األفقية اليت تربط
أجزاء النص بعضها ببعض ،وألجل توضيح ذلك نعرض تعريف براون ويول ( Brown, G. and
َ
 )George Yuleلالنسجام وذلك يف مؤلفهما "حتليل اخلطاب" ،38وهذا املفهوم –كما
عما كان ذهب إليه باحثون آخرون.
سنرى -خيتلف كثريا ّ
أشار براون ويول إىل أن االنسجام ال يُعترب "شيئا معطى ،شيئا موجودا يف اخلطاب
ينبغي البحث عنه للعثور عليه (على جمسداته) ،وإمنا هو ،يف نظرمها ،شيء يُبىن" 39يبنيه ُمتل ّقى
ٍ
النسجام من دون وجود ذات قارئة تُضفي هذه
اخلطاب أو قارئ النّص ،وإذن فال وجود
بعض هذا أ ْن "ليس هناك نص منسجم يف ذاته ونص غري
الصفة على النّص املقروء ،وقد يعين ُ
ّ
منسجم يف ذاته باستقالل عن املتلقي ،بل إ ّن املتلقي هو الذي حيكم على نص بأنّه منسجم
وعلى آخر بأنّه غري منسجم".40
التصور ملفهوم االنسجام نج أن الباحث حممد خطايب قد َّبرر تركيز
وانطالقا من هذا ّ
براون ويول على انسجام التأويل وليس على انسجام النص ،حيث َخلُص إىل أ ّن النّص
"يستمد انسجامه من فهم وتأويل املتلقي ليس غري".41

38

-Voir : Brown, G. and Goeorge Yule, Discourse Analysis, C.U.P.
London, 1983.
عن حممد خطايب  :لسانيات النص  :مدخل اىل انسجام اخلطاب  ،املركز الثقايف العريب  ،الدار البيضاء  ،املغرب  ،ط،5
 ،5003ص .02
-39نفسه ،ص.29 .
 -40نفسه.
 -41نفسه.
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من أجل توضيح أكثر ،يورد براون ويول املثال التايل:42
مناظرة إبستيمية :الثالثاء  1يونيه  .5.ز .ستيق هارلو (شعبة اللسانيات ،جامعةيورك)."Welsh and Generalized phrase structure Grammar" .
ُُيثّل النص السابق إعالنا من "إعالنات جامعة إدنبورغ ،وهو إعالن مقتصد أش ّد ما
43
يتبني حمتواه من ّأول وهلة،
أن
عليه
ب
ليصع
املختص
غري
القارئ
ن
إ
حىت
،
يكون االقتصاد"
ّ
ّ
ُ
بالرغم من ذلك فإن "القارئ ال يقف عاجزا أمامه .حنن نعلم ،يقول الباحثان ،أن ستيق
ولكن ّ
هارلو (وليس شخصا امسه مناظرة إبستيمية) سيلقي حماضرة (وليس الكتابة أو الغناء أو عرض
شريط سينيمائي) عن العنوان املوضوع بني مزدوجتني ،يف جامعة إدنبورغ (وليس يف يورك أل ّهنا
املبني يف اإلعالن ،وهلم جرا".44
اجلامعة اليت قدم منها) ،يف الثالث من يونيه املقبل يف الوقت ّ
يتم إضفاء االنسجام وفق هذا املنظور على النص املقروء ،حىت وإن كان هذا النص
يلح علينا هنا من أجل أن
يفتقر إىل بعض أدوات التماسك الظاهر .غري أ ّن السؤال الذي ّ
نطرحه هو ملاذا اختار براون ويول هذا اإلعالن دون غريه من النصوص اليت قد تكون –غالبا-
أكثر وضوحا وأشد انسجاما؟
أقل تعقيدا ،ولذلك
غالبا ما تكون النصوص املق ّدمة للقراءة والتحليل أكثر انسجاما ،و ّ
كان إيراد املثال الذي يتوفّر فيه احلد األدىن من االنسجام هو األكثر داللة على ما يريد
الباحثان الوصول إليه من وراء هذا املثال.
فهذا املثال –على غموضه النسيب -استطعنا أن جند له تأويال متميزا نابعا من اخلربة
الشخصية ،حيث أمكننا من معرفة اهلدف املرجو من ورائه.

 -42ينظر :براون ويول ،م.س ،.ص ،511 .عن حممد خطايب ،م .س ،.ص.29.
 -43نفسه.
 -44نفسه.
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يصدر معتصم احلوراين يف بعض قراءاته عن وجهة النظر نفسها ،وذلك حني نلفيه
يستعني ببعض خصائص االنسجام النصي من أجل تتبّع مظاهر النصية وخصائصها يف قصيدة
السيّاب ،وقد كان كل ذلك عندما الحظ أ ّن النّص "يفتقر إىل
"مدينة بال مطر" لبدر شاكر ّ
االتساق التام ،وقد نقصته عناصر كثرية ،وهلذا سنستعني ببعض آليات االنسجام اليت ختدم
التأويل وتربط بني العناصر اليت تبدو مفككة".45
يتجه السعي لدى احلديث عن االنسجام إىل حماولة إضفاء شيء من التالحم اخلارجي
على أجزاء النّص اليت تبدو للقارئ منذ الوهلة األوىل ّأهنا غري مؤلف فيما بينها ،أو لنقل
ببساطة إ ّهنا غري متسقة.
من أجل ذلك أشار معتصم احلوراين يف مستهل قراءته املذكورة سلفا إىل أنّه من بني
آليات االنسجام املعروفة ،آثر أن يستخدم البنية الكلية للنّص واملعرفة اخللفية ،ليؤكد بذلك ما
كان ذهب إليه هاليداي ورقية حسن.
يرى عبد الرمحن بودرع أن االنسجام ( )Cohérenceهو "متاسك النّص وانسجامه من
حيث نقل املعلومات واملضامني ،أو هو مظهر من مظاهر مقبولية النّص ...فهو إطار لعامل
النّص الداخلي وما ُحييل عليه من مراجع" 46بينما يرى بأ ّن االتساق (" )cohésionصفة من
الصياغة ،أو مظهر من مظاهر "حنويّة النّص" 47وهو تعريف
صفات النّص املتماسك من حيث ّ
يكاد يتطابق مع ما ذهب إليه معتصم احلوراين من أن االتساق "هو ذلك التماسك الشديد
لنص ما ،وهذا التماسك يتأتّى من خالل وسائل لغوية تصل بني العناصر
بني األجزاء املش ّكلة ٍّ
املش ّكلة للنّص ،وهذه الوسائل اللغوية ختلق النصيّة ،حبيث تساهم يف وحدة النّص الشاملة،

-45ثنائية االتساق واالنسجام يف قصيدة "مدينة بال مطر" لبدر شاكر السياب" معتصم احلوراين:
www.Lissaniat.net. 23/12/2011
-46االتساق واالنسجام يف قصيدة مدينة بال مطر لبدر شاكر السياب ،عبد الرمحن بودرعwww.alfusha.net :
 -47نفسه.
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نصا ،فإن انعدمت أو ضعفت افتقر امللفوظ إىل النصيّة ،أو ضعفت نصيّته،
وتؤوله لكي يُع ّد ًّ
ومن مثّ افتقر إىل االتساق".48
يرجع االتساق يف أغلب التعريفات إىل أنّه ذو طبيعة لغوية شكلية ،حيث تساهم
الوسائل اللغوية املذكورة سابقا يف إبراز اتساق النّص .غري أننا ال ُيكن من جهة أخرى أن نعترب
للروابط اللغوية دليال على شدة اتساق النّص ،كما ُيكن اعتبار خلو النّص
احلضور املكثّف ّ
الروابط اللغوية
منها برهانا على عدم اتساقه ،وذلك لسبب بسيط ،ووجيه أيضا ،وهو أ ّن هذه ّ
ليست وحدها املتحكم يف إنتاج النصوص على اختالف أنواعها ،وقد ُكنّا رأينا أ ّن براون ويول
نصيّة املثال الذي أورداه على ما يبدو فيه من عدم االتساق للوهلة األوىل.
أثبتا ّ
املهتمني بشؤون التنظري للنّص أن يُعرجوا على تقدمي مفهوم
مل يعزب عن بعض الن ّقاد و ّ
لالتساق ،فقد عرفْتهُ صفاء جبارة بكونه "مفهوما دالليا حييل إىل عالقات املعىن القائمة داخل
النّص اليت حت ّدده كنص" ،49وهذا التعريف –يف احلقيقة مقتبس من تعريف هاليداي ورقية
حسن للمفهوم نفسه ،...وعلى أ ّن صفاء جبارة تستدرك من بعد هذا أ ّن التعريف اقتصر –
هنا -على جانب املعىن ،يف حني يستحضر التطبيق يف أعمال هاليداي ورقيّة حسن اجلانب
النحوي واملعجمي ،أي اجلانب الشكلي يف بناء النّص.
جمرد خاصية ترتبط بالبنية السطحيّة للنّص
يربط هاليداي االتساق بالداللة ،فهو ليس " ّ
يف مستوياهتا النحوية -املعجمية .إ ّن النسق النحوي ال خيلق بنفسه النّص ،فالنص خلق داليل
( )Sémantic Greationباشتغال حنوي بشكل واسع( ،رغم أنّه ليس كليا) ُيثل إدراكا تلقائيا
للخيارات الداللية".50

 -48ثنائية االتساق و االنسجام  ،معتصم احلوراين
 -49اخلطاب اإلعالمي بني النظرية والتحليل ،صفاء جبارة ،دار أسامة للنشر والتوزيع ،األردن ،ط،5001 ،9.
ص.139.
 -50نفسه ،ص ،135 .وانظر أيضاHalliday, M.A.K., « Dimension of discource : :
» Analysis Grammar
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ُُيكن أن خنلص من كل ما سبق إىل أ ّن االتساق مفهوم داليل-حنوي ،حيث يوصف
النّص بأنّه متسق إذا كان مرتابطا من حيث تركيبه الشكلي (النحوي) والداليل مجيعا .ولعلنا
خنلُص أيضا إىل القول –وذلك انطالقا ممّا رأينا من تعاريف –أن االهتمام ينصرف يف االتساق
ونقصد بذلك إىل الرتابط احلاصل فيما بني اجلُمل والفقرات،
النّصي إىل الربط اخلطي األفقي،
ُ
لنكرر ذلك للتذكري -يف بعض
بل وحىت بني الكلمات (وذلك على اعتبار أ ّن النص -و ّ
تعريفاته إن هو إالّ جمموعة مرتابطة من اجلُمل ،واليت هي –يف آخر طبيعتها أيضا -جمموعة
متتابعة ومرتابطة من الكلمات حذو النّعل بالنّعل ،)...وحيث يكون هذا الرتابط حمكوما
بقواعد حنوية (شكلية) وداللية (معنوية) .على حني تُـَرُّد مسألة انسجام النّص إىل الرتابط
العمودي ،حيث يقع العبء األكرب يف إضفاء هذه الصفة على النص ،على القارئ ،إذ مبقدار
ما أويت هذا األخري من قدرة معرفية يف الوصل بني ُمجَل النّص وفقراته اليت قد تبدو للوهلة
وهنَا يكون الرتابط حمكوما
األوىل قليلة االنسجام أو منعدمته ،يكون انسجام النّص ووضوحهُ ،
القارئ ،خصوصا.
بقواعد داللية ِصرف ،توفّرها املعرفة اخللفية واملرجعيّة الفكرية اليت يتميّز هبا
ُ
ظلّت الدراسات اللغوية إىل عهد قريب تسعى إىل معاجلة الظواهر اللغوية جمتزئة يف ذلك
باجلملة باعتبارها منوذجا لغويا دائم التكرار خالل اللغة ،غري أن املهتمني هبذا الشأن رأوا يف
هذا املسعى قصورا واضحا حيث ُيتد أ ّن اإلنتاج األديب يف شكل وحدات أكثر طوال هي
النصوص ،ورأوا أيضا أ ّن تطبيق النتائج اليت توصلت إليها لسانيات اجلملة قد ال تنطبق على
وتعقد نسيجها ومسالكها.
وصف النصوص بطوهلا وتشعباهتا ّ
من أجل ذلك اجته السعي منذ أواسط القرن املاضي إىل إجياد وصف للنصوص ينطلق
من وصف اجلملة ويتجاوزه إىل ما بعد ذلك ،أي إىل وصف النصوص يف عمومها ومشوليتها،
حماوال إجياد القواعد اليت حتكم تشكيلها وإنتاجها و بعد ذلك تفسريها ورمبا تأويلها أيضا.
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 -1ضرورة االنتقال إلى الدراسة اللغوية النصية:
أدرك الباحثون ضرورة االنتقال من حنو اجلملة إىل حنو النص ،وذلك بعد احملاوالت اليت
سعت إىل معاجلة النصوص يف كليتها واكتماهلا وقد ن ّبني هنا أن النتائج اليت متّ التوصل إليها
يف لسانيات اجلملة ال تالئم النص باعتباره "بنية مع ّقدة متشابكة ،وأ ّن مثّة عالقة بني اجلزء

(اجلملة) والكل (النّص) من خالل (رمز) األول إىل الثاين".1

أدت ضرورة هذا االنتقال إىل انفتاح التحليل النّصي على آفاق جديدة مل يكن هلا
ظل ضئيال حمتشما ،ونقصد هبا حقول التداولية والبالغة عموما،
وجود ،أو كان هلا وجود لكنّه ّ
انصب أساسا على حماولة البحث يف طبيعة الرتكيب اللغوي للنّص بدل
غري أ ّن اهتمام اللغويني
ّ
االهتمام بسوى ذلك ممّا خيرج إىل السياق العام.
إذا اعتربنا أ ّن اللغة نشاط تواصلي ،كان من الضروري أ ّن ال حنصرها يف كوهنا نظاما
لغويا صرفا ،بل جيب البحث فيها أيضا باعتبارها تدخل ضمن حقل التداول ،ومع كل ذلك
حتتفظ اللغة دوما بكوهنا نسقا متجانسا له تركيبه اخلاص.
يؤكد صبحي إبراهيم الفقي أمهية هذا االنتقال وضرورته معا ،حيث "ترجع أمهية هذا
النمط من األحباث إىل عدم االكتفاء باجلملة يف التحليل اللغوي ،نعم هي نواة النّص ،لكنها
ليست البنية الكربى للتحليل اللغوي .ومن مثّ كان من الواجب ختطي بنية اجلملة إىل بنية

النّص".2

تتميز النصوص عادة بطبيعتها الكتابية ،ممّا جيعل البحث يف بنيتها الرتكيبية
والعالقات الداخلية هلذه البنية أمرا مفروضا ملن يروم الوقوف على خصائصها الداللية .يشري
حممد خطايب إىل عالقة االحتواء اليت جتمع بني اجلملة والنّص ،غري أ ّن هذه العالقة ال تعين
بالضرورة أ ّن وسائل الرتكيب والربط اليت تتوفر على مستوى اجلملة هي نفسها على مستوى
 :1سعيد حسن حبريي ،م .م .س .ص101 .
 : 2علم اللغة النّصي بني النظرية و التطبيق  :دراسة تطبيقية على السور املكيّة  ،صبحي إبراهيم الفقي ،دار قباء للطباعة
و النشر و التوزيع ،القاهرة مصر ،ط ،1.ج ،1ص.11 .

الرتكيب يف النّص ،فإذا كان "النّص يتكون من مجل ،فإنّه خيتلف عنها نوعيا ،إ ّن النّص وحدة
داللية ،وليست اجلمل إالّ الوسيلة اليت يتحقق هبا النّص"

1

إذا استعرضنا تعريف الزخمشري ملفهوم اجلملة ،والذي يذهب فيه إىل ع ّدها من الكالم،
وهو"املرّكب من كلمتني أسندت إحدامها إىل األخرى وذلك ال يأيت إالّ يف امسني كقولك :زيد
أخوك ،وبشر صاحبك ،أو يف فعل واسم حنو قولك :ضرب زيد :وانطلق بكر ،ويسمى
2
يتم تركيب اجلمل
مبوجبها
اليت
كيبية
الرت
اعد
و
الق
وضوح
األوىل
الوهلة
منذ
نالحظ
نا
ن
فإ
اجلملة".
ّ
ّ
على اختالفها بينما خيتلف األمر كثريا إذا انتقلنا إىل مستوى النّص ،فبقدر ما تكون داللته
واضحة وضوحا نسبيا ،غري أ ّن طرق تركيبه و طرائق نسجه ختتلف اختالفا بيّنا ،حبيث ال
يستطيع الباحث أ ّن يقف على منط واحد ،يتشكل النّص عربه.
شجع على تعميم البحوث اللغوية لكي تشمل النّص أيضا ،هو ظهور
لعل الذي ّ
و ّ
مفهوم البنية يف الدراسات اللغوية ،فقد "عانت البحوث اللسانية قبل البنيوية Structuralisme
3
من تراكم معطيات موصوفة بدقة ،لكنّها مشتتة :إ ّهنا معطيات تفتقر كثريا إىل نظرية جتمعها".
لقد أكدت بعض الدراسات 4أمهية إقامة نظام اجلملة على معيار اإلسناد أل ّن ذلك
خيلّصها من كثري من اإلهبام واخللط يف الوصف ،وجيعلها تقوم على وصف حنوي ثابت ،على
حني جند أ ّن إقامتها على مبادئ داللية معنوية جيعلها عرضة للغموض والضبابيّة .وعلى
العكس من ذلك ،فإ ّن الوصف الداليل هو األنسب أل ّن األمر يتعلّق خبصائص وتراكيب خمالفة
متاما ملا مت التعارف عليه على مستوى اجلُملة.
 -1عالقة التركيب بالداللة :
 : 1لسانيات النّص :مدخل إىل انسجام اخلطاب ،حممد خطّايب ،املركز الثقايف العريب الدار البيضاء،املغرب .ط،2.
 ،2002ص.11 ،
 :2املفصل يف علوم العربية ،أبو القاسم حممود بن عمر الزخمشري ،دار اجليل ،بريوت ،لبنان،د.ت.ص.03 ،
 :3علم اللغة يف القرن العشرين ،جورج مونان،تر .وائل بركات ،دار معد ،دمشق ،سوريا ،ط.9113 ،9 ،ص92،
4
السيد ،دار احلامد ،عمان ،األردن ،ط ،5001،9 .ص،
 :ينظر مثال :دراسات يف اللسانيات العربية ،عبد احلميد ّ
.22

يلجأ املتكلّم يف مألوف العادة إىل التعبري عن أفكاره ورؤاه عن طريق اللغة ،وال يتم
تركيب هذه اللغة اعتباطا ،وإمنا ذلك خيضع لقواعد وقوانني خاصة ختتلف باختالف اللغة،
وأثناء كل ذلك يتم انتقاء األلفاظ من املخزون اللغوي للمتكلم وفق ما تقتضيه املعاين التعبريية
لكن ملكة الفرد
اليت ّ
يود احلديث عنها ،وقد يكون موضوع احلديث /الكتابة واسعا متشعبا ،و ّ
وتشعبها ،وتكون طريقة التعبري
تسعفه يف كل ذلك مبا ّ
يعرب به أيضا عن هذه املعاين يف اتساعها ّ
يف كلتا احلالتني خمتلفة شكال ومضمونا معا.
السيد حامد إىل عالقة اللفظ باملعىن يف الكالم ،ويؤّكد التالزم
السالم ّ
يشري عبد ّ
جمردة هو ما نقصده باللفظ،
احلاصل بينهما ،وذلك أ ّن "املعىن إذا وصف بأنّه فكرة ذهنية ّ
وعلى هذا فاللفظ هو املنطوق الذي يتكلم به اللسان أيّا كان قدره وكمه وهو شكل ويقابل

املعىن" 1وال نريد أن ننزلق هنا إىل طبيعة العالقة بني اللفظ واملعىن اليت أسالت الكثري من
احلرب،دائما التعويل كله يقوم على طبيعة الرتكيب والعالقة بني امللفوظات احلاملة للمعىن.
ألي قارئ عن االلتزام هبا ،وهي
يشري عبد الرحيم الكردي إىل مالحظة ّ
هامة ال غىن ّ
ضرورة مراعاة السياق العام للنّص ،وذلك أن القراءة النحوية الرتكيبية قد ال تكفي لبلوغ

يود تبليغها ،وذلك أن اإلشكالية اليت واجهت
الغايات واملرامي الداللية اليت كان منشئ النّص ّ
بعض القراءات اللغوية للنصوص"هي أن كثريين من الذين اعتمدوا فقط على القوانني اليت
اكتشفها علماء اللغة للرتاكيب اللغوية للنّص ...حاولوا استقصاء كل االحتماالت اللغوية
يؤد عملهم هذا إىل نتائج مرضية يف كثري من األحيان ،بل كثريا ما جنح
املمكنة ،ومن مثّ مل ّ
اتساع االحتماالت وتنوعها إىل نتائج غريبة أو دالالت مضحكة ،ألنّه نتاج قراءات ميكانيكية
2
الصرف يف توليد الداللة ،واحلال أنّه جيب أن تتظافر على
حوي
الن
النظام
بعت
ت
ا
ا
هن
أل
،
جافة"
ّ
ّ
ّ
ّ

السياقية.
ذلك جمموعة من املستويات النّسقية و ّ

 : 1الشكل والداللة  :دراسة حنوية للفظ واملعىن ،عبد السالم السيّد حامد ،دار غريب ،القاهرة ،مصر ،ط،5005 ،9.
ص.91
:2قراءة النّص :مقدمة تارخيية ،عبد الرحيم الكردي ،مكتبة اآلداب ،القاهرة ،مصر ،ط9151 ،9 ،ه5002-م ،ص،
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تؤكد فاطمة الطبال بركة عند قراءهتا جلاكوبسون
ينصب أساسا على
على أ ّن اهتمام الشعرية اجلديدة(األدبية باصطالح البعض من الن ّقاد)
ّ
مكونات اللغة ،فاألدبية" هتتم بالشكل والعالقات ،وها هو جاكوبسون
العالقات القائمة بني ّ
يقول مع "براك "" :أنا ال أومن باألشياء حبد ذاهتا بل أؤمن بالعالقات القائمة بينها" 1تنبّه عبد
القاهر اجلرجاين مبكرا هلذه اخلاصية اللغوية ،فجعل األلفاظ خدما للمعاين ،وأ ّن املعاين هي
الداعي لتأليف الكالم وتركيبه ،حيث يقول" :وذلك أ ّن املعاين ال تدين يف كل موضع ملا جيذهبا
املصرفة يف حكمها ،وكانت املعاين هي املالكة
التجنيس إليه ،إذ األلفاظ خدم املعاين و ّ
(1986-1896) (ROMAN JAKOBSON

سياستها ،املستحقة طاعتها .فمن نصر اللفظ على املعىن كان كمن أزال الشيء عن جهته
للشني" .2
التعرض ّ
وأحاله عن طبيعته ،وذلك مظنّة االستكراه ،وفيه فتح أبواب العيب ،و ّ

حياول اجلرجاين من خالل هذا القول أنّ يؤكد أمهية األلفاظ يف تعبريها عن املعاين،
ولكنّه يعطي األولوية للمعىن على عكس ما كان احلال عند اجلاحظ الذي كان ينتصر لأللفاظ
والرتكيب على حساب املعاين اليت كانت مطروحة يف الطريق.
يبدأ تشكل النّصوص وفق خاصية تنامي نواة النّص ،حيث ينشأ النّص نشوءا بسيطا
من ّأول مجلة ،ليتم بعد ذلك تأليف مجل متتالية ترتبط فيها دالليا بواسطة املوضوع العام
للنّص.
حاول صالح رزق أن يعطي تصورا خاصا لكيفية نشوء النّص ،حيث يبدأ ذلك "من
أدىن صور الرتكيب-إذ تقرتن كلمة واحدة بأخرى -تبدأ مش ّكالت العالقات الداخلية يف هذه

 :1النظرية األلسنية عند رومان جاكوبسون :دراسة و نصوص،فاطمة الطبال بركة ،املؤسسة اجلامعية للنشر ،بريوت،
لبنان ،ط9191 ،9 ،م ،9111،ص ،51 ،و انظر عنها أيضا:
Roman Jakobson essais de lingustique générale paris minuit .1973 Tom .p
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-5أسرار البالغة عبد القاهر اجلرجاين تح حممود شاكر شركة القدس مصر ط.999119.ص (2)2

الفين .ال على مستوى الصحة والداللة ،وإّمنا على مستوى التميّز
الوحدة من وحدات العمل ّ
واستكشاف اخلاصية األسلوبية".1
إذا رجعنا بعد كل هذا إىل الرتاث اللغوي العريب وجدنا ابن جين (ت 192.هـ) من
بسط املسألة ،وأخذ على عاتقه
أكثر اللغويني اهتماما بفكرة العالقة بني اللفظ ومدلوله" ،إذ ّ
الصلة
تفتيقها وتفصيل دقائقها حيث عقد هلا فصوال أربعة يف كتابه اخلصائص متلمسا هذه ّ
فيما يعرض له من ظواهر صوتية".2

ومن مجلة ما حت ّدث عنه يف هذا اإلطار ضرورة إجياد التناسب بني طبيعة اللفظ وما
يدل عليه ،فهو يقول يف هذا الشأن" هذا فصل من العربيّة حسن ،منه قوهلم :خشن
واخشوشن ،فمعىن خشن دون معىن اخشوشن ،ملا فيه من تكرار العني و زيادة الواو ،ومنه قول
عمر رضي اهلل عنه :اخشوشنوا ومتعددوا :أي اصلبوا وتناهوا يف اخلشنة ،وكذلك قوهلم :أعشب
املكان ،فإذا أرادوا كثرة العشب فيه قالوا :اعشوشب".3
لعل األمر
يتعلّق األمر يف قول ابن جين السابق باملفردات أو اجلمل يف أقصى تقدير ،و ّ
نفسه يقال عن النّصوص اليت يتأ ّكد معناها هي أيضا بتكرار املفردات وتعاقب مرادفاهتا،
ويكون ذلك أيضا بتعاقب اجلمل سواء كان ذلك بأعياهنا أو مبعانيها.
ُيكن بشيء من التعديل الذي يوافق خصائص النصوص ومميزاهتا أن نطبّق بعض
التوصل إليها؛ على مستوى اجلملة؛ على النّص ومرّكباته ،ولكن ذلك ال يتم إالّ
النتائج اليت متّ ّ
مبراعاة اخلصائص اخلاصة للنّص باعتباره شكال لغويا خمتلفا ومتميزا.

 :1أدبيّة النّص :حماولة لتأسيس منهج نقدي عريب ،صالح رزق ،دار غريب ،القاهرة ،مصر ،ط ،5009 ،5 .ص.
.51
 :2علم اللسان العريب :فقه اللغة العربية ،عبد الكرمي جماهد ،دار أسامة ،عمان ،األردن ،ط 5001 ،9 .ص.125 .
 :3اخلصائص ،أبو الفتح عثمان بن جين ،تح .عبد احلميد هنداوي ،دار الكتب العلمية بريوت ،لبنان ،ط،5 .
5001م ،9151 ،ج ،5.ص133.

إذا تأملنا نصوصا عديدة مليًّاُ ،يكننا أن نالحظ يف جانب معىن تلك احللقة املفقودة
لدى حماولة االنتقال من اتساق النّص وتركيبه إىل داللته ،ومن مثة من بنيته إىل معناه ،تلك هي
الرابطة بني شكل النّص ومدلوله.
إن احلديث عن شكل الرتكيب وطبيعته يستبعد مفاهيم نصية أخرى من مثل :موضوع
النّص والبنية الكليّة ،كما أ ّن احلديث عن البنية الكليّة يستبعد بالضرورة – هو أيضا – احلديث
عن اتساق النّص وتركيبه .ألن احلديث عن الداللة يتجاوز الوصف الشكلي للنص (البنية
الرتكيبية للنص).
انطق هاليداي ورقية حسن يف بيان العالقات القائمة بني تركيب النص ومضمونه من
االعتبار القائل بأن مفهوم االتساق (العالقات بني مركبات النص) هو مفهوم داليل حمض من
حيث إنه حييل إىل جمموعة العالقات املعنوية اليت تقوم داخل النص واليت حتدده كنص 1غري أن
الوقوف على طبيعة هده الداللة وكيفية تشكيلها ال يتم دون البحث يف طرائق التعبري وكيفية
تركيب النصوص على اختالفها.
أورد سعيد حسن حبريي خطاطة لنموذج نصي ( )2اقرتحه كل من جوليش ورايبله
يصفان فيه تصورا خاصا إلمكانية تركيب النصوص دون الوقوع يف فخ التخصيص يف الوصف
ألن األمر يتعلق هنا بظاهرة لغوية كثرية التشعب ولذا فمن األفضل أن يبقى اجملال مفتوحا
لتعدد االحتماالت.

 -1ينظر :لسانيات النص :مدخل إىل انسجام اخلطاب ،حممد خطايب ،املركز الثقايف العريب ،الدار البيضاء ،املغرب  ،ط.
.500395ص92.
 -2ينظر :سعيد حسن حبربي م.م.س.

ينطلق جوليش ورايبله )  (E.Gulich , W. Raibleمن الفرضية القائلة بأن
التنظري لنحو النص يعتمد يف جزء هام منه على قواعد بناء اجلملة ونظام تركيبها ولعل هذا أمر
منطقي خصوصا إذا اعتربنا التعريفات اليت ترى بأن النص ترابط متتابع من اجلمل.
يقوم خمطط االتصال اللغوي السابق أساسا على نظام اللغة باعتبارها رموزا ذات
مدلوالت وتربط بينها عالقات من نوع خمصوص :كما أنه يقوم من جهة أخرى على البعد
التداويل للنص باعتبار أن اغلب النصوص تتم صياغتها لكي تتالءم مع املواقف االتصالية اليت
استحدثت من أجلها.
اهتمت لبحوث والدراسات اللغوية بطرق ووسائل حتليل النصوص ،يف حني أغفلت
احلديث عن إنتاجها ،ولعل ذلك راجع إىل طبيعة الدراسات البنيوية اليت جتعل هدفها األول هو
النص حال تشكيله دون االلتفات إىل سياقه.
من أجل ذلك كانت حماولة البحث يف الطرق اليت تتم هبا صياغة النصوص أمرا ضروريا
قد يسهم يف التعرف على هذه الطرق ،ومن مثة صياغة القواعد العامة اليت يتم مبوجبها تركيب
النصوص.

 -3النصية و إنتاج النصوص :
ال يقتصر مفهوم النظام (  )systèmeالذي جاءت به اللسانيات التقليدية مع
ظهور كتاب دي سوسري ( )9193على حدود اجلملة فقط ،وإمنا هو يتعدى ذلك حىت
توصف به النصوص ،وإذا كانت اجلملة من منظور هذا النظام هي جمموع العالقات (املنفردة)
املنتظمة ضمن نسق معني وحمدد القواعد ،فإن النص من املنظور ذاته أو من منظور قريب منه
هو جمموع الكلمات واجلمل والفقرات اليت تنتظم هي األخرى وفق نسق خاص أيضا.
وأيا ما يكن الشأن يف هذه القضية ،فإن الناتج سواء أكان مجلة أو نصا ينبع من
الكفاءة اللغوية للفرد كاتبا كان أم خماطبا .ذلك أن منتج النص يقوم بتفعيل خمزونه اللغوي
الكامن يف الذاكرة من أجل أن ينتج مجال ونصوصا جديدة ولعل االختالف هنا أن يقع بني
األفراد من الكتاب والشعراء يف أساليب صياغتهم لنصوصهم.
قد يتاح للكثريين من مؤلفي النصوص أن حيفظوا مقدار صاحلا من مفردات اللغة
املعينة ،لكن ذلك ال يكون كافيا لكي ينتجوا نصوصا ذات قيمة ما مل يتحكموا أيضا يف
قوانني تركيب هذه املفردات.
حاول روبرت دي بوجراند (  )Robert De Beaugrandeأن حييط بصفة
عامة بأهم وسائل السبك (  )COHESIONواليت اعتربها املعايري اليت تعتمد يف حتديد
الكفاءة النصية ،وقد حصرها يف مثانية وسائل هي:

 - 9إعادة اللفظ :RECUSSENCE :
وهي التكرار الفعلي للعبارات وُيكن للعناصر املعادة أن تكون هي بنفسها أو خمتلفة اإلحالة أو
1
مرتاكبة اإلحالة حبسب هذا التنوع"
فالتكرار بتعدد أشكاله وتنوع صوره يسهم يف بناء الكفاءة النصية ،وهو إمنا يعكس
االهتمام باألمر املذكور يف النص وتوكيده ،وقد يعكس أيضا" الرغبة إليه ،أو احلنق عليه ،أو
الرضا عنه".2
 - 5التعريف :DEFINITNESS :
وهو املدى الذي "يفرتض عنده إمكان التعرف على طبيعة عامل النص بالنسبة لتعبري ما يف
نقطة بعينها مث استعادة هذه الطبيعة ،يف مقابل حالة ،ذكرها ألول مرة عند هذه النقطة".3
حيث يتم اكتشاف موضوع النص ولو بشكل نسيب انطالقا من أي موضع فيه ولو
على سبيل التقريب.

 - 1اتحاد المرجع :CO-REFERENCE :

وهو "استعمال عبارات سطحية خمتلفة للداللة على أمر واحد يف عامل نص ما".4
تعاجل كل جمموعة من اجلمل أو الفقرات يف النص عادة فكرة معينة تعترب مبثابة املرجع
الذي تؤول إليه كل معاجلة جزئية ،فاجلملة املرجعية "هي اليت تنتج للبناء أن يتحقق ،وبأي
حال ،ليست اجلمل كلها مرجعية.
إن هذه احلقيقة معروفة لدى اللسانيني واملناطقة ،وحنن ال حنتاج إىل أن نتمعن فيها".1

 -1النص و اخلطاب و اإلجراء  ،روبرت دي بوجراند  ،تر .متام حسان  ،عامل الكتب  ،القاهرة  ،مصر  ،ط9192 ،9
ه 9112 -م  ،ص .109
 -2نظام اخلطاب القرآين  :حتليل سيميائي مركب لسورة الرمحن  ،عبد امللك مرتاض  ،دار هومة  ،اجلزائر  ،ط،9
 ،5009ص .553
-3النص و اخلطاب و اإلجراء  ،ص .109
 -4نفسه .

تتعلق مجل النص وعباراته حبسب ما ذكرنا مبرجعية موحدة ترد مضمون النص إىل جهة واحدة.
 - 1اإلضمار بعد الذكر :ANAPHORA
وهو "نوع من اإلحالة املشرتكة ،يأيت فيه الضمري بعد مرجعية يف النص السطحي"،2
وهو يف العربية عودة الضمري املتصل على متأخر يف الرتبة ،ففي قول أيب العتاهية:
جاء اخلالفة أو كانت له قدرا

كما أتى ربه موسى على قدر.3

فاهلاء يف قوله" :ربه" تعود على "موسى " املتأخرة يف الرتبة.
 - 2اإلضمار لمرجع متصيد :Exophora
وهو "اإلتيان بالضمري للداللة على أمر ما غري مذكور يف النص مطلقا ،غري أنه ُيكن
التعرف عليه من سياق املوقف".4
فهذا النوع من اإلضمار ال توجد قرينة تدل عليه ،وإمنا الذي يدل عليه هو سياق
الكالم ،وهو ما قصد بقوله "املتصيد" ،أي املتعرف عليه من خالل السياق.
 - 3الحذف (:ellipsis :)5
وهو "استبعاد العبارات السطحية اليت ُيكن حملتواها املفهومي أن يقوم يف الذهن أو أن
1
يوسع أو أن يعدل بواسطة العبارات الناقصة"

 -1القارئ يف النص  :مقاالت يف اجلمهور و التأويل  ،تزفيتان تودوروف  ،تر .حسن ناظم  ،علي حاكم صاحل  ،دار
الكتاب اجلديد املتحدة ،بريوت  ،لبنان  ،ط ،5001 ،9ص .22
 -2النص و اخلطاب و اإلجراء ،ص .109
 -3ديوان أيب العتاهية ،أبو العتاهية ،دار بريوت للطباعة و النشر ،بريوت  ،لبنان  ،ط ،9131 ،9ص .932
 -4النص و اخلطاب و اإلجراء ،ص .109
 -5هناك دراسات لغوية عربية حديثة كثرية اهتمت مبوضوع احلذف  ،ينظر مثال  :ظاهرة احلذف يف الدراسات اللسانية
احلديثة  ،حممد ملياين  ،أطروحة دكتوراه ( خمطوط )ـجامعة وهران 5001/5003 ،

يتم تفادي االختالل الذي ُيكن أن يقع يف النصوص عرب زيادة حجمها بواسطة احلذف الذي
يعترب أداة من األدوات اليت تساهم يف حتقيق التماسك النصي.
 - 1الربط :junction :
وهو يتضمن "وسائل متعددة لربط املتواليات السطحية بعضها ببعض بطريقة تسمح باإلشارة
إىل العالقات بني جمموعات من معرفة العامل املفهومي للنص كاجلمع بينها واستبدال البعض
بالبعض والتقابل والسببية".2
وقد تعددت أدوات الربط اللغوية ،ومنها يف العربية حروف الربط بأنواعها كحروف
العطف وحروف الشرط وغريها ،مع اإلشارة هنا إىل أن دور األداة يف مثل هذه احلاالت هو
مطلق اجلمع بني مركبات النص ،من دون النظر إىل أحجامها ،فقد يكون الربط:
-

بني مفردتني.
بني مجلتني.
بني مفردة ومجلة حبيث تكون املفردة هي األوىل وتليها اجلملة.
بني اجلملة ومفردة حبيث يكون الرتتيب السابق معكوسا.

إذا تأملنا اآليات القرآنية يف قوله تعاىل  :وقالوا لن نومن لك حىت تفجر لنا من االَرض ينبوعا
اَو تكون لك جنة من خنيل وعنب فتفجر األهنار خالهلا تفجريا اَو تسقط السماء كما زعمت
علينا كسفا اَو تايت باهلل واملالئكة قبيال اَو يكون لك بيت من زخرف اَو ترقى يف السماء ،ولن
نومن لرقيك حىت تنزل علينا كتابا نقرؤه ،قل سبحان ريب هل كنت إال بشرا رسوال .3
إذا تأملنا مليا اآليات السابقة ،فإننا نالحظ كيف تركبت بقية اآليات انطالقا من اآلية األوىل
اليت تعترب مثابة املرتكز الداليل الذي تستند عليه اآليات الالحقة يف حتقيق داللتها.

 -1النص اخلطاب و اإلجراء ،ص 109
 -2نفسه.
 -3سورة اإلسراء  ،اآليات .11-10 ،

يالحظ املتأمل من جهة أخرى ذلك التماثل الداليل اجلامع بني اآليات ،فحروف
العطف (أو ،و) قد ربطت بني آيات جيمعها خيط داليل واحد ،هو طبيعة الفعل املطلوب يف
اآليات من قبل املشركني ،وهو إظهار إحدى املعجزات إظهارا حسيا مشاهدا للعيان.
يعترب الشطر األخري الوارد يف أخر اآليات ردا على ما ورد فيما سبقه ،حيث يرتبط
مقول القول دالليا جبميع ما ورد قبل ذلك ،وُيكن متثيل هذا الرتكيب باخلطاطة التالية:

أو
...

أو

أو

و

الشطر األخير  :قل سبحان ربي

ما سبق من اآليات

قد يتم نشوء النص وامتداده من دون أن تكون له أو فيه أدوات شكلية تركيبية
ظاهرة ،وقد تكون هذه األدوات موجودة ولكنها غري كافية حبيث يصاب قارئ النص خبيبة
األمل وهو حياول متابعة النص وإمساك داللته ،وهنا يلجأ متلقي النص عادة إىل السياق
اللغوي للنص حملاولة ربط السابق بالالحق" ،حينئذ ال ُيلك سوى صنع عالقات ضمنية غري
حمسوسة بني أجراء النص ،ومن مث يتماسك النص أمامه بصورة ما كما لو كانت أدواته
التماسكية موجودة".1
تتحدد هذه العالقات الضمنية على مستوى البنية العميقة للنص ،كما أهنا ترتبط
ارتباطا وثيقا بالنظام اللغوي االفرتاضي الذي يتوفر عليه قارئ النص.
 -1علم اللغة النصي بني النظرية و التطبيق  ،صبحي إبراهيم الفقي  ،دار قباء  ،مصر  ،ط.5000 ،9

عد إنتاج النصوص من قبل املتكلم أو الكاتب نشاطا لغويا خاصا ،وقد اعترب
كغريه من النشاطات اليت يقوم هبا اإلنسان ،غري أنه يتميز بكونه نشاطا تركيبيا مرتابطا ال
عفويا يف تشكيله ،حيث يرتابط النص  /الكالم وفق إسرتاتيجية تنمية النواة النصية.
يشري فلوجانج هاينه مان وديرت فيهفجر ( wolf gang heinemann,
) dieter Viehwegerإىل أن إنتاج النص "هو باستمرار نشاط تفاعلي مرتبط بشريك
وحيدث دائما بالنسبة إىل شركاء االتصال الذين يتصل هبم النشاط اللغوي ملنتج النص بشكل
متباين".1
اعترب إنتاج النصوص نشاطا تفاعليا يتفاعل من خالله الكاتب  /املتكلم مع
القارئ  /املتلقي ،إما على مستوى االستماع واملتابعة أيضا إذا كان النص خطابا يلقى
مشافهة.
ويف كلتا احلالتني فإن النص يتأسس تبعا حلاجة ما ،وذلك أن منشئ اخلطاب سواء
كان نصا مكتوبا أو منطوقا ،ال بد أن تكون احلاجة التفاعلية التواصلية أو االجتماعية هي اليت
جعلته ينشئ نصه بغرض الوصول إىل حتقيق أهداف تواصلية وأغراض اجتماعية كتبليغ فكرة أو
الدفاع عن حق ما أو نصرة موقف ما ،ويف كل احلاالت ال خيلو إنتاج النص من مقصد مسبق
يسعى املؤلف إىل بلوغه.
ينتج النص عن جمموعة من اخلربات اليت حيوزها الفرد ،حيث تتفاعل هذه اخلربات
من أجل أن تسعف منشئي النص يف تركيب نصه ،ولذلك تأخذ غالبية النصوص ميزة الرتكيبة
املعقدة ألن منطلقها كان ناجتا عن خربات هي يف حد ذاهتا متباينة الرتكيب ،غري أن منتج
النص يسعى إىل التأليف بينها وفق ما تستدعيه إسرتاتيجية إنتاج النصوص من جهة ووفق ما
يستدعيه املوقف التواصلي أيضا من جهة ثانية.

 -1مدخل إىل علم لغة النص  ،فولفاجانج هاينه مان و ديرتفيهفجر  ،تر .سعيد حسن حبريي  ،مكتبة زهراء الشرق ،
القاهرة  ،مصر  ،ط ،5001 ،9ص.11

يؤكد فولفجانج هاينه مان وديرت فيهفجر لدى إنتاج النصوص على ضرورة أن
يكون منتج النص على معرفة بأبنية النص الكلية وذلك أن املتكلم "الذي ينتج نصا يتخذ
بذلك يف الوقت نفسه قرارا خيص البنية الكلية اليت يتحقق فيها نص ما ،فمثال يستطيع املتكلم
أن حيكي إىل شريكه يف االتصال عن حادث مروري وأن يكتب عن ذلك تقريرا إىل التأمني
بوصفه شاهدا وأن يعد حمضرا عن جمرى احلادث من وجهة نظره ،ففي كل حال حيقق األساس
القضوي "حادث مروري".1
قد خيتلف هنا إيراد اخلرب مشافهة حال سرده إىل شريك يستمع إليه ،عن كتابته
حمررا ضمن وثيقة معينة إىل جهة ما ،وكال من احلالتني السابقتني قد ختتلفان أيضا عن كون
اخلرب معدا ضمن حمضر يعرب فيه صاحبه عن وجهة نظره ،غري أن الثابت يف كل ما سبق هو أن
بنية النص الكلية تبقى ثابتة وال تتغري ،وذلك أن الداعي الذي أدى إىل إنتاج النص يف
احلاالت الثالث هو نفسه.
 -4النص بوصفه تجاوزا للجملة:
يتم النظر إىل النص غالبا بوصفه وحدة متجاوزة حلدود اجلملة ،وهو بذلك يدخل يف
إطار النظرية اليت تدعو إىل ضرورة توسيع حنو اجلملة حىت يتمكن من وصف النصوص يف
اختالفها وتشعباهتا.
تتم قراءة النصوص وحتليلها وفق هذا املتطور انطالقا من الفرض القائل بأن النصوص
من حيث مبدأ تشكيلها وتركيبها هلا نفس اخلواص اليت للجملة ،فإذا كانت اجلملة الواحدة
تتألف من جمموعة من الكلمات ترتبط فيما بينها بقيود حيكمها اإلطار النحوي ،فإن النص
هو اآلخر يتألف عادة من جمموعة من اجلمل اليت ترتبط هي أيضا فيما بينها بواسطة قيود
وعالقات تشبه إىل حد ما العالقات املرصودة على مستوى كلمات اجلملة الواحدة ،غري أن
االختالف يظهر جليا بني النوعني إذا انتقلنا إىل مستوى الداللة حيث تعتمد النصوص كثريا –

- 1نفسه  ،ص .951

كما سنرى – على عنصر الداللة ،بل إن هناك من الدراسات من اعتربت النص وحدة داللية
باإلضافة إىل كوهنا كيانا لغويا ،على األقل من خالل تركيبه املرفولوجي.
سعت بعض البحوث إىل حماولة إجياد أوجه االتفاق العامة بني اجلمل والنصوص
باعتبار أن كال منهما ينهض على توظيف اللغة فكان من ذلك:1
 ال ُيكن حتديد عدد هنائي من جهة الكم للجمل أو النصوص يف كل لغة علىحدة ،وذلك أن النصوص مثل اجلمل ،قد تكون قصرية جدا ال تتعدى ألفاظا
معدودة ،كما قد تطول طوال معتربا ،ولعل هذا الوصف ينطبق على النصوص أكثر
مما يصف اجلمل ،على اعتبار أن اجلمل كثريا ما تكون حمدودة الطول ،يف حني
تتسع النصوص اتساعا كبريا.
 تعد كل من اجلمل والنصوص ناقالت للموضوعات ومصوغة صياغة زمنية،واملقصود باملوضوعات هنا هو املعاين اليت استحدث من أجلها النص أو اجلملة
واليت يفرضها املوقف التواصلي وذلك أنه ال ُيكن إنتاج نص ما أو مجلة ما من
دون أن تكون هناك حاجة إليه .وقد تكون هذه احلاجة تواصلية تنشأ نتيجة
اتصال األفراد فيما بينهم كما قد تكون نفسية نابعة من قرحية املؤلف ذاته ،وأيا ما
يكن الشأن يف كل ذلك ،فإن ملنشئي النص أو اجلملة هدفا يسعى للوصول إليه.
 كلتا الوحدتني هلما يف حد ذاهتما طابع بنيوي ويتكونان من عناصر لكلمنهما عالقة باآلخر ،فالطابع البنيوي يسم اجلملة كما يتصف به النص ،كالمها ق ّد
من كيان لغوي ،فمكوناته يف كل احلاالت ويف اللغات هي الكلمات املرصوفة وفق
قواعد وعالقات حيددها نظام اللغة املعينة.
وُيكن أن نشري هنا إىل أن الغالب على تركيب النصوص هو كوهنا تتألف من جمموعة
من اجلمل ،بينما تتألف اجلمل يف مألوف العادة من كلمات ،وقد عد التفريق بني النصوص
واجلمل وفق هذا التصنيف حجة منطية ،إذ ال ُيكن االحتكام دوما إىل مقياس الطول ملعرفة

 -1ينظر مدخل إىل علم لغة النص  ،ص .91

الفرق بني اجلمل والنصوص ،بل أصبح التعويل يف ذلك على البحث يف اخلصائص الرتكيبية
لكل منهما.
ُيكن أن تأتلف اجلمل والنصوص على أساس مناذج معينة يف أقسام ،وتقوم هذه
األقسام بوظيفة مناذج إلنتاج الوحدات املذكورة وتلقيها.
لعل الوصف السابق ينطبق على اجلمل أكثر مما توصف به النصوص ،وذلك راجع يف
حقيقة األمر إىل الطبيعة البسيطة لرتكيب اجلمل يف مقابل الرتكيب املعقد ألغلب النصوص ،مما
جيعل تصنيف هذه األخرية ضمن مناذج معينة وأقسام أمرا عسريا املنال ،غري أن احملاوالت
والبحوث اليت ظهرت مؤخرا تثبت أن البحث جار من أجل الوقوف على النماذج العامة اليت
ُيكن أن توصف هبا النصوص.
يشري روبرت دي بوجراند ( )Robert De Beaugrandeإىل طبيعة التحول
الذي عرفته علوم اللغة كانتقاهلا من معاجلة اجلملة يف حمدوديتها وانعزاهلا إىل الرحابة الداللية
واالتصالية للنصوص ،لقد أصبحت "احلدود التقليدية الضيقة للسانيات تتالشى أمام التفاعل
القوي بينها وبني العلوم ذات الصلة هبا ،وهي علم النفس وعلم االجتماع والفلسفة وعلوم
احلاسب اآليل والسيميوطيقا والسيربنطيقا والرتبية والدراسات األدبية".1
وكان من شأن هذا التفاعل الذي حدث بني هذه احلقول مجيعا أن يسهم يف جعل
اللسانيات علما حموريا لالتصال واخلطاب ،كما أصبح البحث يهتم يف جزء كبري منه على
حتليل املعاين والدالالت الناجتة عن النص بعدما كان ينهض غالبا على القواعد اللغوية الصرف،
وهذا ما جعل بعض االجتاهات يف علوم لغة النص تدرج مفهوم النص حتت كونه مادة
لالتصال ،حيث ُيتد اجملال اللفظي هلذه العلوم على مستوى النص من اعتباره كلمة مفردة
كالصياح بلفظ "حريق" ! مثال ،إىل نصوص قد تبلغ من الطول ما جنده مثال يف رواية من
الروايات.2
 -1النص و اخلطاب و اإلجراء  ،ص .19
 -2نفسه  ،ص .15

يتجه السعي لدى االنتقال من البحث يف اجلملة وتركيبها إىل النص وتركيبه أيضا –
يتجه إىل البحث يف الداللة أكثر من االعتماد على الرتكيب فقط ،ومن هنا كانت داللة النص
من الوسائل اهلامة اليت يعتمدها البحث يف كشف اخلصائص النصيّة.

-1البناء الداللي للجملة:
سأعاجل يف هذا املبحث اجلملةَ وداللتَها باعتبارها جزءا من النص ،وذلك أ ّن النص يف
بعض تعريفاته تتابع مرتابط من اجلمل ،1وانطالقا من هذا ُيكن النظر إىل أ ّن داللة اجلملة هي
داللة جزية للنّص.
ذكرتُه تقرير من عدم ،فقد ذهب محيدة مصطفى إىل أ ّن اجلملة ذات
وليس هذا الذي ْ
معىن داليل واحد" ،وال يتنايف هذا املبدأ مع القول بأ ّن معىن اجلملة الواحد يتألّف من ع ّدة
معان جزئية ،ولكن هذه املعاين ليست هي مراد املتكلّم من نظم اجلملة ،وإّمنا هي وسيلة لغاية
ينش ُدها ،تتمثّل يف املعىن الداليل الواحد".2
ُ
اعتربت أ ّن اجلملة ذات معىن داليل
فإذا
أخذت بالتعريف السابق للنّص من جهة ،و ُ
ُ
القول بأ ّن داللة النّص هي جمموع دالالت اجلُمل املش ّكلة هلذا
واحد من جهة ثانية أمكن ُ
النص .يؤكد هذا ما ذهب إليه روبرت دي بوجراند ( )Robert De Beaugrandeمن أ ّن املعىن
السمات الداللية.3
هو عُ َ
صب من ّ
واقتضت طبيعة البحث أن أحبث يف التوليد الداليل للجملة وأثره يف الداللة النصية،
على اعتبار أ ّن َرَّد ال ُك ِّل إىل جمموع أجزاه مفيد جدا يف بيان خصائص هذا الكل ،وقبل أن
للجملة ،البد أن أتوقّف –يف اإلطار التصوري السابِق َد ْوما -لدى
أحبث يف التوليد الداليل ُ
الداللة املعجميّة وأثرها يف التوليد الداليل للجملة.

 -1ينظر :علم لغة النص :املفاهيم واالجتاهات ،سعيد حسن حبريي ،الشركة املصرية العاملية للنشر –بوجنمان ،القاهرة ،ط ،9111 ،9ص.
.901
2
الربط يف تركيب اجلملة العربية ،محيدة مصطفى ،الشركة املصرية العاملية للنشر ،القاهرة ،ط ،9111 ،9ص.910 .
 نظام االرتباط و ّ3
حسان ،عامل الكتب ،القاهرة ،ط ،9112 ،9ص.913.
 -ينظر :النّص واخلطاب واإلجراء ،روبرت بوجراند ،تر .متام ّ

-1.1المعجم وأَثَـ ُره في بناء داللة الجملة:
ال خيفى على أي ٍ
دارس مدى األمهية اليت للمعجم يف حتديد داللة اجلملة ،ذلك أنّه من
املتعارف عليه بني أهل االختصاص واملهتمني بالداللة أ ّن معىن اجلملة ينطلق ابتداء من دراسة
الصوت اللغوي يف املفردة الواحدة ،مث دراسة املفردة الواحدة دراسة معجميّة –داللية ،مث يف
خطوة ثالثة دراسة املفردات يف ارتباطها وتشكيلها للجملة وما نشأ عن ذلك من دالالت تتولّد
نتيجة هلذا االرتباط.
الصدد ما ذهب إليه روبرت بوجراند يف قوله" :حني دخل
وخري شاهد نقدمه يف هذا ّ
املعىن ساحة اللسانيات األمريكية بعد منفى طويل عُولِ َج بطرق تشبه تلك الطرق اليت جنحت

مادة
يف الصوتيات الوصفية .فلقد جاء تناول املعىن بالنسبة لكل التعبريات يف اللغة كما لو كان ّ
صوتية صاحلة للتجزئة إىل حشد من الوحدات الصغرى ...وأُطْلِ َق على الوحدات الصغرى
للمعىن مصطلح "سيمات" ( )Sèmesأو "سيميمات" (.1")Sémèmes
عُوجل املعىن من هذا املنطلق يف جزئياته من أجل الوصول إىل املعىن الكلي .فالذي وقع
هو أ ّن االهتمام َج َع َل يبتدئ مبجموع املعاين الفرعية اليت تنشئها التحليالت اجلزئية للظاهرة
اللغوية ،مث تَظَافُـ ُر هذه التحليالت ومظاهرة بعضها لبعض من أجل ك ْشف احلُ ُجب عن املعىن
الكلّي للنص أو اجلملة.
تشري نظرية اجملال الداليل إىل أ ّن "الكلمة ال معىن هلا مبفردها ،ولكنّها تكتسب معناها
يف ضوء عالقاهتا بالكلمات األخرى ،وأن معىن هذه الكلمة ال يتح ّدد إالّ ببحثها مع أقرب
الكلمات إليها يف إطار جمموعة واحدة".2
وإذا كانت معاين النّص قد تتفرع إىل دالالت متعددة فإ ّن "املفهوم من جمموع ألفاظ
اجلملة معىن واحد ال عدة معان ...وال يتناىف هذا املبدأ مع القول بأ ّن معىن اجلملة الواحد

 -1روبرت دي بوجراند ،م.س ،ص.913 .
 -2التحليل الداليل :إجراءات ومناهجه ،كرمي زكي حسام الدين ،دار غريب ،القاهرة ،ط ،5000 ،9ج ،9ص.950 .

يتألّف من ع ّدة ٍ
معان جزية ،ولكن هذه املعاين ليست هي مراد املتكلم من نظم اجلُملة ،وإمنا
هي وسيلة لغاية ينشدها ،تتمثّل يف املعىن الداليل الواحد".1
وقد أشار عبد القاهر اجلرجاين يف دالئله إىل هذا املبدأ حني قال" :واعلم أ ّن مثل
ِ
الفضة فيذيب بعضها يف بعض حىت تصري
واضع الكالم مثل من يأخذ قطَعا من ال ّذهب أو ّ
لت" :ضرب زيد عمرا يوم اجلملة ضربا شديدا تأديبيا له ،فإنّك
قطعة واحدة .وذلك أنّك إذا قُ َ
حتصل من جمموع هذه ال َكلِم كلِّها على مفهوم ،هو معىن واحد ال عدة معان ،كما يتومهه
الناس".2
ُ
املختصني ال يلجأون إىل حتليل
إ ّن الواقع اللغوي يشهد أ ّن مستعملي اللغة من غري
ّ
لكن احلال أ ّن الناس َد َر ُجوا على أن يفهموا املعىن يف كلّيته
املعىن باعتباره عُصبا من السمات ،و ّ
وتركيبه ال أن ُجيزئوه إىل وحدات صغرى ،ولذلك فإ ّن "القضايا املتصلة بتناول املعىن من وجهة
السمات لن ُحتَ ّل سريعا .وقد يكون مفيدا أن ننظر إىل االجتاه املعاكس :ال إىل التجزئة بل
نظر ِّ
إىل االلتحام".3
من هنا ُيكن أن نالحظ األمهيّة اليت تأخذها املداخل املعجميّة ومعانيها سواء عند
العادي ،أو النّاقد املتخصصّ ،إهنا تُـ َع ُّد املنطلق الذي يرتكز عليه املعىن الكلي
مستعمل اللغة
ّ
للجملة إضافة إىل جمموع عناصر الداللة األخرى.
وقد أشار أبو الفتح عثمان بن جين (ت115 .هـ) إىل هذه اخلاصية ،وذلك حني ذهب
عرب هبا كل قوم عن أغراضهم".4
إىل تعريف اللغة بأ ّهنا "أصوات يُ ِّ
تنهل كلُّها
وممّا يستفاد من هذا القول هو أ ّن مجيع اللغات على اختالفها تتفق يف ّأهنا َ
ني و ٍ
من َمعِ ٍ
تصدر عن جهاز النطق ،مث خيتلف املتكلّمون من بعد
احد هو هذه األصوات اليت ُ
 -1نظام االرتباط و الربط  ،محيدة مصطفى ،ص.910 .
 -2دالئل اإلعجاز يف علم املعاين ،عبد القاهر بن عبد الرمحن اجلرجاين ،تح .عبد احلميد هنداوي ،دار الكتب العلمية بريوت ،لبنان ،ط،9
 ،5009ص.535 .
 -3روبرت دي بوجراند ،ص.911 .
 -4اخلصائص ،أبو الفتح عثمان بن جين ،تح .عبد احلميد هنداوي ،دار الكتب العلميّة ،بريوت ،لبنان ،ط9151 ،5هـ5001 ،م ،ج،9
ص.21 .

ذلك حبسب لغاهتم يف ترتيبها والتأليف بينها مث التعبري هبا عن خمتلف األغراض واحلوائج،
"فاملتكلِّم حياول أن ينشئ احلدث اللساين باالعتماد على عناصر لغوية ذات دالالت معيّنة،
الضم بينها وفق ما متليه العالقات النحوية ،ومنه تظهر قيمة املعجم والنحو باعتبارمها
فيحاول ّ
مهمني يف البنية اللغوية".1
قسمني ّ
ذلك ،وقد يكو ُن من املفيد –قبل أن خنوض يف مسائل الداللة املعجمية وأثرها يف
التشكيل الداليل للجملة -أن نتوقّف قليال عند مفهوم التوليد الداليل ،وهو املفهوم الذي
سيصادفنا كثريا خالل أطوار هذه الدراسة.
إ ّن الذي يش ّد انتباهنا كثريا يف هذا املفهوم هو مصطلح "توليد" والذي يعين يف مفهومه
للعيان قد أصبح موجودا ظاهرا ،ومن مثّ
العام أ ّن َشْيئا مل يكن موجودا من قبل ومل يكن ظاهرا َ
فالتوليد الداليل(*) "هو إبداع املتكلّم لدالالت معجميّة ،وتراكيب داللية جديدة ،ختتلف عن
تلك الداللة ،اليت تفيدها الوحدة أو البنية املعجمية ،املعروفة واملألوفة ،بني أفراد اجلماعة
اللغوية ،حيث يقوم أفراد هذه اجلماعة اللغوية بتوليد ٍ
معان جديدة حتمل قِيَما داللية جديدة،
ألبنية معجميّة موجودة من قبل ،استوجبتها سياقات ومقامات وظروف ومالبسات لغوية ،مل
تكن حتقق يف مدلول البنية املعجميّة قبل ذلك".2
تبتدىء داللة اجلملة من املداخل املعجمية باعتبارها إحدى عناصر حتقيق الداللة يف
اجلملة ،وهنا يبدو أ ّن املعىن الذي استبعدته اللسانيات الوصفية ملدة طويلة يعود ليجد لنفسه
ُمتَبَـ َّوأ ،حيث يتم من خالله حتديد خصائص اجلملة.

 -1البنية الرتكيبية للحدث اللساين ،ابن عيسى عبد احلليم ،دار األديب ،وهران ،اجلزائر ،ط ،5001 ،9ص.11 .
(*)
أتيت على ِذ ْكر مفهومه يف مدخل هذه الدراسة .غري أ ّن
 يقرتب مفهوم التوليد الداليل أو يكاد يتطابق مع مفهوم التش ّكل الداليل الذي ُالتشكل الداليل الذي كان تعريفه عاما مفتوحا.
مفهوم التوليد يقرتن –هنا -يف هذا املقام باملعجم على وجه اخلصوص ،على عكس ّ
2
للمادة اللغوية يف كتاب شجر الدر أليب الطيب اللغوي يف ضوء نظرية العالقات الداللية ،حسام البهنساوي ،مكتبة
 التوليد الداليل :دراسة ّزهراء الشرق ،القاهرة ،ط ،5001 ،9ص.90 .

تبدو الداللة املعجميّة يف هذا املستوى من التحليل مدخال مناسبا للحديث عن معىن
علم الداللة بأنّه ذلك الفرع من علم اللغة الذي يقوم
اجلملة ،فقد " َّ
عرف ُ
بعض علماء اللغة َ
بدراسة املعىن املعجمي ،ومعىن ذلك أنّه خيتص بدراسة األلفاظ املفردة دون القضايا األخرى".1
يُقصد بالقضايا األخرى املشار إليها هنا إىل بقية املستويات اليت رأى الباحثون أ ّهنا
الدرس املعجمي
الدرس الصريف و ْ
الدرس الصويت و ْ
تدخل يف حتديد الداللة ،حيث "ينضوي ْ
ودرس احلركة اإلعرابية ودرس اللوازم كل أولئك ينضوي حتت مظلّة الداللة.
الدرس الرتكييب ْ
و ْ
بعضهم من عزل الداللة عن هذه "الدروس".2
وليس سديدا ما يذهب إليه ُ
تتحدد الداللة من ُمْنطَلق مشويل حمدداته هي جمموعة من املستويات اللغوية (الدروس
بعضها مع البعض اآلخر من أجل الوصول لدى هناية األمر إىل داللة
الداللية) اليت يتظافر ُ
معيّنة.
وانطالقا من هذا املنظور ُيكن متثيل كل من الداللة الكلّية والداللة اجلزئية للجملة
باملشجر التايل:3
ّ
لداللة لكلية

لداللة جلزئية

اللة
لصو

اللة
ملعجم

اللة
للو

اللة
لصر

اللة
لتركيب

اللة
حلركة
إلعر بية

 -1عناصر حتقيق الداللة يف العربية :دراسة لسانية ،صائل رشدي شديد ،الدار األهلية للنشر والتوزيع ،بريوت ،لبنان ،ط ،5001 ،9ص.
.03
 -2نفسه.
 -3نفسه.

وإمنا كان اهتمامنا هنا مقتصرا على الداللة املعجميّة خصوصا دون غريها ،فألهنا
تدخل بشكل الفت للنظر يف حتديد الداللة ،سواء أكانت هذه الداللة نصيّة أم ُمجلية.
من أجل ذلك رأينا حممد خطّايب يعتمدها إحدى مداخل الداللة النصيّة ،1مث ألنّنا
سنعرض لداللة الرتكيب فيما سيتقدم من فصول هذه الدراسة.
علم الداللة بأنّه يشمل أيضا دراسة
ّ
ويعرف بعض علماء اللغة من جهة أخرى َ
العالقات القائمة بني املفردات على صعيد الرتكيب اللغوي ،أي على مستوى السياق اللغوي
على األقل ،وإن كان يرتكز يف بدايته على املعىن املعجمي ،أل ّن "علم الداللة يتجاوز ذلك إىل
املعاين النحوية ،مث املعاين االجتماعية للكلمة والرتكيب ،كما يف كلمة تشومسكي الشهرية
"األفكار اخلضراء عدُية اللون تنام بعنف أو غاضبة".2
كل مجلة مكونّة من جمموعة من امللفوظات ،وكل ملفوظ له داللة
وإذا اعتربنا أ ّن ّ
معجميّة خاصة به؛ فلماذا ال تكون الداللة الكليّة للجملة هي جمموع الدالالت اجلزئية
املكونة هلذه اجلمل؟.
للملفوظات ِّ
ٍ
مبجموعة من الض ََّوابِط اليت حت ُكم الرتكيب الداليل للجملة،
يتَعلَّ ُق األ َْم ُر –يف احلقيقة-
فليس تركيب املعاين تابعا لرتكيب املفردات بشكل صارم ودقيق ،وإمنا ذلك خيضع إىل "عالقات
االرتباط املنطقي بني املعاين ،فالتناسق بني دالالت األلفاظ والتالقي والتفاعل بني معانيها كلّها
أمور البد أن تقوم على تلك العالقات".3
أشار عبد القاهر اجلرجاين (ت119 .هـ) إىل هذه اخلاصية حني قال" :ليس الغرض
تناس َقت دالالهتا وتالقت معانيها على الوجه
بنظم الكلم أن توالت ألفاظها يف النطق ،بل أن َ
الذي اقتضاه العقل".4
 -1ينظر :حممد خطايب ،م.س( .الباب الثالث خصوصا) حيث اختذ الداللة املعجمية منفذه إىل قراءة قصيدة "فارس الكلمات الغريبة"
ألدونيس بعد أن مل تكن املستويات األخرى أسعفته مبا أسعفته به الداللة املعجميّة.
 -2حماضرات يف علم الداللة ،خليفة بوجادي ،بيت احلكمة ،اجلزائر ،ط ،5001 ،9ص .13
 -3نظام االرتباط و الربط ،محيدة مصفى ،ص.25 .
 -4دالئل اإلعجاز ،ص.12 .

من هنا أمكننا القول بأ ّن معاين اجلُ َمل أو بعضا من هذه املعاين على األصح يتولّد
املولَّدة
الشكلي بني املفردات ِّ
نتيجة الرتكيب ّ
املكونة هلذه اجلُ َمل ،مع مالحظة أ ّن هذه املعاين َ
للجمل
املكونة ُ
نتيجة للرتكيب املذكور مل تكن واردة لدى التحليل العناصري للمفردات ّ
املذكورة.
املكونة جلملة ما أو
أي أن للرتكيب ميزة داللية إضافية غري جمموع دالالت األلفاظ ّ
لنص ما ،وهذه الزيادة الداللية تنشأ من إضافة اللفظ إىل اللفظ والرتكيب بينهما.
ٍّ
وُيكن متثيل ذلك بالصيغة التالية:
م + 9م = 5د + 9د + 5دت = دك.
األول الذي يتم به الرتكيب.
حيث :م :1هي امللفوظ ّ
م :2هي امللفوظ الثاين الذي يتم به الرتكيب.
د :1هي الداللة األوىل والناجتة عن امللفوظ م.9
د :2هي الداللة الثانية والناجتة عن امللفوظ م.5
دت :هي الداللة اإلضافية اليت نتجت عن تركيب امللفوظ األول مع الثاين.
دك :هي الداللة الكليّة للجملة أو النّص.
وهذا الذي ذ َك ْرنا ،كان قد ذَ َكَره عبد القاهر اجلرجاين يف دالئله حني ذهب إىل أ ّن
ضم
عر َ
"األلفاظ املفردة اليت هي أوضاع اللغة مل َ
ف معانيها يف أنفسها ،ولكن أل ْن يُ ّ
توضع لتُ َ
بعضها إىل ٍ
بعض ،فيُـ ْعَرف فيما بينها فوائد".1

 -1املصدر السابق ،ص.121 .

ذكره اجلرجاين يدنو ممّا يتداولُه الباحثون اليوم نوادي النّقد من أ ّن لكل
إ ّن هذا الذي َ
مفردة داللتني :إحدامها معجميّة تالزمه يف انفراده وأخرى سياقية (سياق لغوي) يكتسبها مىت
معني.
ِج يف سياق لغوي ّ
أ ُْدر َ
يتبادر إىل الذهن –هنا -السؤال التايل :إىل أي مدى ُيكن أن تساهم الداللة املعجمية
للمفردة املستقلّة يف بناء الداللة الكلّية للجملة؟ ،وعلى أننا سنرجئ التساؤل عن التوليد الداليل
للجملة ومآله إىل املبحث الالحق.
أصبح االهتمام باملعجم اللغوي لألديب أو الناقد من املنافذ اهلامة اليت ُيكن من
لوج إىل معاين ودالالت النصوص املدروسة ،ومبا أ ّن املعاين األوليّة تتش ّكل ضمن
خالهلا الو ُ
الشطر أو السطر من القصيدة
القصة ،والبيت أو ّ
مقاطع جزئية هي اجلُ َمل عادة يف الرواية أو ّ
الشعر احلر)؛ فإ ّن أفضل املداخل الداللية هلذه املقاطع هي دالالت
(حني ينصرف الوهم إىل ّ
أردنا أن نعرف جزءا مه ًّما من
الوحدات اليت تتكون منها ،وهي املفردات ،وذلك أنّنا "إذا ْ
التزود بنظرية ترصد معاين الكلمات ،هذا باإلضافة إىل
املعلومات اليت تفيدها اللغة علينا ّ
بتصور عام عن املعلومات اليت
التصور الداليل العام الذي يرتبط بطبيعة املعىن ،وذلك للخروج ّ
ّ
1
تفيدها الوحدات املعجمية واهلندسة اليت تنتظم فيها" .
يؤّكد عبد اهلل الغ ّذامي من هذا املنظور ذاته على األمهية اليت يكتسبها املعجم يف داللة
اجلملة خصوصا والنّص عموما ،فهو يرى أ ّن "اللغة نظام إشاري "سيميولوجي" ،والكلمة إشارة
تقف يف الذهن على أ ّهنا ٌّ
دال يثري يف الذهن مدلوال؛ هو صورة ذهنية ملوجود عيين ،وهذا
نقرر طبيعة الكلمة كإشارة؛ فالكلمة هبذا املفهوم ليست امسا
احلدث هو ال ّداللة ،ومن املهم أن ّ
وتصور ذهين "دال ومدلول" :وكل كلمة تنطق
لشيء تنص عليه ،وإمنا هي "صورة صوتيةّ ،
قطب الصوت ،وقطب الداللة".2
حتمل هذين القطبني معهاُ :

 -1مدخل إىل الداللة احلديثة ،عبد اجمليد جحفة ،دار توبقال ،الدار البيضاء ،املغرب ،ط ،5000 ،9ص.11 .
 -2تشريح النص ،عبد اهلل الغذامي ،املركز الثقايف العريب ،الدار البيضاء ،املغرب ،ط ،5003 ،5ص.91 .

يتالزم قُطب الصوت وقُطب املعىن اللذان ذكرمها الغ ّذامي لدى اإلنشاء اخلطّي
األول ،فتكون بذلك املفردة املكتوبة اليت يتبعها املعىن
للملفوظ ،حيث يتبع الثاين منهما ّ
املستفاد منها ،حيث يتم كل ذلك ضمن إطار السياق اللغوي العام.
كشفت الدراسات البنيوية احلديثة اليت جاءت مع املناهج الوصفيّة على األمهية اليت
للمعجم ،واليت تظهر يف التحليل اللغوي للملفوظ ،حيث "استطاع التحليل البنائي االجتماعي
يسمى بالنُّظُم املعجميّة ،ويَـ ْعنُون هبا
تطور املنطق احلديث باالعتماد على ما ّ
أن يفيد من ّ
بعضها البعض اآلخر وتكتسب قيمة
جمموعات الوحدات ال ّدالّة اليت تتشابك عناصرها ُ
وحي ّدد ّ
سمى باجملال الداليل".1
من وضعها داخل الكل الذي يُ ّ
ذكرنا من أمر أمهية املداخل املعجمية يف التحديد الداليل للجملة
وعلى أ ّن هذا الذي ْ
متغري من حال إىل حال ،وتتحكم فيه ضوابط عديدة ،فمنها ما
ليس ثابتا ثبوتا مطلقا ،بل إنّه ّ
معني ،هو ما أثبتته هلا معاجم اللغة ،ومنها ما
هو متعلّق باملفردة يف ح ّد ذاهتا ،هلا معىن لغوي ّ
ِ ِِ
سمى بالسياق اللغوي.
هو متعلق مبَْوضعها يف سياق الكالم أو ما يُ ّ
تكتسب كل مفردةٍ داللة لغوية إضافية حال إدراجها يف سياق الكالم ،مل تكن حتملها
قبل ،وإمنا السياق اللغوي هو الذي أضفاها عليها.
من ُ
لقد أثارت هذه اإلشكالية جدال واسعا بني الن ّقاد واللغويني حىت ذهب بعضهم إىل
القول بانعدام املعىن املعجمي للمفردة حال انعزاهلا عن السياق اللغوي ،أي أنّه ال معىن ودال
داللة للمفردة وإمنا هلا استعمال.
طرحت دراسة املعجم الشعري "إشكاالت نقدية عديدة قلّما يتوقّف عندها الباحثون،
خاصة من اللغويني ،أل ّن ل ّذة استخالص النتائج السريعة من األرقام اإلحصائية تغريهم
بالتغاضي عن األسئلة املقلقة وجتاهل أبعادها" .2وهذه األسئلة "املقلقة" هي حمور الدراسات
تؤسس للنظريات اللغوية اليت ختضع هلا اللغة املعيّنة يف مجيع أطوارها.
اللغوية ّ
ألهنا ّ
 -1نظرية البنائية يف النقد األديب ،صالح فضل ،مؤسسة خمتار ،القاهرة ،ط ،9115 ،9ص.513 .
 -2أساليب الشعرية املعاصرة ،صالح فضل ،دار قباء ،القاهرة ،ط ،9112 ،9.ص.31 .

أ َْر َج َع صالح فضل هذا االختالف حول قيمة دراسة املعجم الشعري وأمهيته يف دراسة
الشعر ال حت ّدد بالكلمات ،بل
الداللة الكليّة وحتديدها إىل أمرين" :أوهلما :أن البنية اللغوية يف ّ
بالصيغ ،وعندما يتم تفكيكها إىل وحدات دنيا ،حبثا عن أعدادها وحقوهلا وتبادالهتا ،تكون
ّ
قد فقدت مواقعها يف منظومة الرتكيب الشعري ،وهي اليت متنحها أبرز فعاليتها الوظيفية
موسيقيا ودالليا .وثانيهما أن هذه املواقع املفقودة ذاهتا هي اليت يرتتب عليها حساب
الكلمات ،وهل توضع يف جانب الدوال أو املدلوالت".1
فالصيغ اللغوية
ندرك –من هذا املنطلق -تلك الرؤية الشمولية يف معاجلة الداللةّ ،
املذكورة سابقا واليت تُـ َع ُّد أساسا للداللة ليست يف مبتدأ األمر ومنتهاه سوى اجلُ َمل يف تركيبها
وترابُطها وتشكيلها للنصوص.
الرأي انطالقا ممّا كان اجلرجاين عرض له يف دالئله حيث
ُ
يصدر صالح فضل يف هذا ّ
وجت َع َل هذه
بعضها على بعضُْ ،
"ال نظْم يف الكلم وال ترتيب حىت يعلّق بعضها ببعض ويُبىن ُ
بسبب من تلك هذا (كذا) 2ما ال جيهلُه عاقل وال خيفى على ٍ
أحد من الناس ،وإذا كان
َ
كذلك فبنا أن ننظر إىل التعليق فيها والبناء وجعل الواحدة منها بسبب من صاحبتها ما معناه
حمصوله" ،3وإ ّن هذا احملصول وهذا املعىن ال يُرجى حدوثه وحصوله إالّ إذا ترّكبت عناصره
وما ُ
وتعالقت أجزاؤه.
ويتبني من هنا أيضا أ ّن صالح فضل يذهب يف بعض رأيه إىل نفي داللة املفردة من
حممد
دون سياق ،وهو ما اصطلح عليه مبصطلح " ّ
الرأي قد خالفه ّ
الصيغ" ،غري أ ّن هذا ّ
خطّايب وذلك حني دافع بشدة عن أمهيّة املداخل املعجميّة يف الوصول إىل داللة النّص .حيث
"ينقسم االتساق املعجمي –يف نظر الباحثني -إىل نوعني:
أ-التكرير (.)Réitération
ب-التّضام (.)Collocation
 -1املرجع نفسه ،ص .31
2
ولعل الصواب :وهذا ما ال جيهله( ...بإضافة الواو).
 كذا باألصلّ ، -3دالئل اإلعجاز ،ص.21 .

والتكرير هو شكل من أشكال االتساق املعجمي يتطلّب إعادة عنصر معجمي ،أو
ورود مرادف له أو شبه مرادف أو عنصرا مطلقا أو امسا عاما 1"...أما التضام فهو "توارد زوج
بالقوة نظرا الرتباطهما حبكم عالقة من نوع ما".2
من الكلمات بالفعل أو ّ
قد يكون من املفيد أن أشري هنا إىل أ ّن لكل وحدة معجميّة حقال دالليا تتصنّف
ِ
عزى إليه ،وتكون داللتُها –غالبا -دائرة يف فلك معانيه ،وقد عُِّرف بأنّه "قطاع
ض ْمنَه وتُ َ
3
عرف جون ليونز ()J. Lyons
متكامل من ّ
يعرب عن جمال ّ
املادة اللغوية ّ
معني من اخلربة"  .كما ّ
حمصلة عالقاهتا بالكلمات األخرى يف داخل احلقل املعجمي" .4يف حني
معىن الكلمة بأنّه " ّ
يذهب آخرون إىل أ ّن "نظرية احلقول املعجميّة أو الداللة ختتص يف األساس باملستوى الداليل
وسع مفهوم تلك احلقول لتشمل مستويات اللغة الصوتيةُ
من اللغة ،إالّ أ ّن بعض الباحثني ّ
والصرفيةُ والنحويةُ".5
يؤدي التحليل اللغوي باعتبار احلقول الداللية أو املعجميّة لدى كل مفردة إىل استدعاء
املعاين اجملاورة ملعىن املفردة املدروسة من أجل مظاهرةِ ِ
بعضها لبعض على استجالء املعىن
ُ ََ
بعضها بعضا لدى
النهائي ،أل ّن املعاين إذا ترتبت يف الذهن يف شكل حقول داللية يستدعي ُ
ٍ
لغوي.
التفكري يف املعىن؛ كان ذلك أدعى إىل أن تكون حاضرة عند كل
استعمال ٍّ
كشفت الدراسات اللغوية بأن املعاين املوضوعة للمفردات يف استقالهلا كثريا ما يشوهبا
حتوير وتعديل إ ْن قليال وإ ْن كثريا ،وذلك على اعتبار أ ّن هذه املفردات ختضع إىل عالقات
تربطها مبفردات السياق اللغوي املستعمل ،وهذا السياق يف ح ّد ذاته حت ُكمه عالقاته متع ّددة
منطقية وعرفية واجتماعية وغريها" ،ومجلة األمر أن انعدام معىن اجلملة ال يرجع إىل رفض ما
تؤديه الكلمات من ٍ
معان على املستوى املعجمي ،وال إىل غموض املعىن الداليل للجملة ،وإّمنا
ّ
يرجع إىل رفض العالقة بني معىن كلمة ومعىن كلمة أخرى ،أي أ ّن تلك العالقة تناقض ما
1
حممد خطايب ،ص.51 .
 لسانيات النص ّ ، -2نفسه ،ص.52 .
 -3نظام االرتباط و الربط حنميدة مصطفى ،ص ،902.وعلى أ ّن هذا التعريف هو ألوملان (.)S.Ullmann
 -4نفسه.
 -5نفسه ،ص.903.

استقر يف العقل البشري من عالقات االرتباط املنطقي ( )Logical relationshipsبني معاين
األشياء يف الكون".1
ذهبت إليه سابقا من أن مفردات احلقل الداليل
كنت
ُ
يؤّكد هذا الذي ذكرته اآلن ما ُ
بت الشمس"
قلت إ ّن مجلة "شر ُ
الواحد ترتبط بروابط عديدة من بينها الروابط املنطقية ،فإذا ُ
عدُية املعىن فال يعين هذا أن كلمة شرب يف ذاهتا عدُية املعىن ،وال أ ّن كلمة الشمس يف ذاهتا
أيضا عدُية املعىن ،وإمنا املقصود بقولنا عدُية املعىن هنا أ ّن عالقة التعدية بني الشرب والشمس
غري مقبولة منطقيا" .2وهذا عني ما ذكره سيبويه يف كتابه يف باب االستقامة من الكالم
وحمَال ،ومستقيم كذب ،ومستقيم
قسم الكالم إىل مستقيم حسنُ ،
واإلحالة ،وذلك حني ّ
قبيح.3
األول هو الذي مل تتناقض أجزاؤه فيما بينها ،فاستقام مبىن ومعىن كقولك:
فالقسم ّ
"سأناقش رساليت غدا" ،أو "ناقشت رساليت أمس" .فهذا الكالم وما جيري جمراه يستقيم من
احملال من الكالم فهو الذي
حيث مبناه ومعناه ،فهو باصطالح سيبويه مستقيم حسن ،بينما ُ
جيمع "بني التناقض الرتكييب واالحنراف الداليل".4
بينما يعين املستقيم الكذب "اجلُمل املقبولة من حيث بنيتها الرتكيبية غري أ ّهنا منحرفة
5
محلت
عرب عن هذا االحنراف الداليل بالكذب"  .وقد مثّل له سيبويه بقولهُ " :
دالليا ،وقد ّ
اجلبل" و"شربت ماء البحر".6
َ
أصول التأليف اللغوي ،وقد مثّل له سيبويه
اع فيه ُ
أما املستقيم القبيح فهو ما مل تُر َ
أيت" ،و"كي زيدا يأتيك" ،1فهذان املثاالن على استقامة معنييهما نسببا
بالقول" :قد زيدا ر ُ
عرب عنه سيبويه بال ُقبح.
إالّ أ ّن يف تركيب كل منهما نشازا ّ
 -1نفسه ،ص.11 .
 -2نفسه.
 -3ينظر :الكتاب ،سيبويه ،أبو بشر عثمان بن قنرب ،تح .عبد السالم حممد هارون ،دار اخلاجني ،القاهرة ،ط( ،9د.ت) ،ج ،9ص.53 .
 -4املكون الداليل للفعل يف اللسان العريب ،أمحد حساين ،ديوان املطبوعات اجلامعية ،اجلزائر ،ط ،9111 ،9ص.91.
 -5نفسه ،ص.99 .
 -6الكتاب  ،سيبويه ،ص.53 .

من هذا املنطَلَق "أدرك علماؤنا األوائل أثر املعىن املعجمي يف توجيه املعىن النحوي،
ومن مثّ املعىن الداليل للرتكيب ،وذلك بوصف املعاين النحوية من فاعلية ومفعولية وحالية،
وإخراجية ،ومتييزية ،وغري ذلك من وسائل التحصيص يف اجلملة العربيّة".2
وال ننفض اليد من هذا اجلزء من الفصل حىت نؤّكد ما كنّا ذكرناه سابقا من أ ّن داللة
ض هلا بالتفصيل يف
اجلملة تتنازعها –باإلضافة إىل الداللة املعجميّة -ضواب ُ
ُخ ُر لعلَّنا أن نع ِر َ
طأَ
اجلزء املوايل الذي ومسناه بـ"البناء الداليل للجملة".

 -1نفسه.
 -2علم الداللة التطبيقي يف الرتاث العريب ،عادل فاخوري ،عامل الكتب ،عمان ،األردن ،ط ،5002 ،9ص.959.

-2.1البناء الداللي للجملة:
إذا كانت اجلملة هي وحدة التحليل اللغوي لدى لسانيات اجلملة؛ فإنّه من الضروري
واملنطقي معا أن نبحث يف ماهية البناء الداليل هلذه الوحدة وكيفيته ،خصوصا وأننا سنتحدث
ص يف جوهره إ ْن هو إالّ
الحقا عن البناء الداليل للنّص ،وقد رأينا لدى بعض التعاريف أن النّ ّ
ارتباط جملموعة حمدودة من اجلُمل ،وإذن :أفيكون من باب التعميم أن نقول :إ ّن الداللة النصيّة
لعل هذا ما ُيكن الوقوف على حقيقته
هي جمموع الدالالت اجلزئية ُ
للج َمل ّ
املكونة للنّص؟ّ ،
لدى احلديث عن التش ّكل الداليل للنّص ،ألنّه ممّا ال تـُتَاح لنا اإلجابة عنه يف هذا املقام.
تورد البحوث أ ّن "أرسطو قد ذهب إىل أ ّن العقل البشري يُف ّكر وفق مقوالت منطقية
ُ
عشر ،هي :اجلوهر ،والكم ،واملضاف ،والكيف ،واألين ،ومىت ،والوضع ،وامللك ،وأن ينفعل،
وأن يفعل".1
من هذا املنطلق أو من بعضه على األقل ،كانت دالالت اللغات البشرية قائمة يف
جمرد حتديد عالقاهتا باجلُ َمل
أكثرها على القواعد العقلية واملنطقية ،ألن "معىن اجلملة ليس ّ
األخرى ،بل هو يستلزم أيضا منطقية عالقاهتا بالعامل اخلارجي".2
الصحة النحوية والرتكيبية للجملة ،وال بالسياق اللغوي
أي أ ّن املسألة ال تنحصر يف
ّ
ألمر يتع ّدى ذلك إىل منطقية مضمون هذه اجلملة وعالقة كل ذلك بالعامل
للجملة ،وإمنا ا ُ
اخلارجي ،فمن الضروري أن يكون هناك توافق منطقي مع العامل زيادة على منطقية العالقات
للجملة ،ويكون كل ذلك طبعا يف إطار املقبولية النحوية والرتكيبية.
الداللية الداخلية ُ
للجملة ال تعين بالضرورة مقبوليتها الداللية،
السالمة النحوية ُ
يُنبّه اللغويون كثريا إىل أ ّن ّ
بالص ّحة النحوية
ألهنا تتصف
بت الشمس" هي مجلة مقبولة حنوياّ " ،
فقولك "شر ُ
ّ
صحة النّظم ( )wel formed syntacticallyفهي
سمى أيضا ّ
( ،)Grammaticalityومبا يُ ّ
اخللل ناجتا من
ملتزمة بقواعد النظام املبنوي للغة العربية .إالّ أ ّن املتلقي يالحظ خلال ...وليس ُ
 -1نظام االرتباط و الربط  ،محيدة مصطفى ،ص.11 .
 -2نفسه ،ص.12 .

ناحية نظم اجلملة  ،Syntaxوإّمنا من حيث املعىن والداللة Semantics؛ فهي تناقض ما استقر
يف عقل اإلنسان من عالقات االرتباط املنطقي بني املعاين يف الكون".1
ِ
وقسم الكالم إىل أنواع من
كنت
ُ
وقد ُ
ذكرت أن سيبويه قد فَطن إىل هذه املسألةّ ،
حيث مقبلوليته مبىن ومعىن.2
ومنها:

حسان يف بعض أحباثه إىل بعض العالقات املنطقية اليت تربط بني اجلُمل
عرض متام ّ
ريب".
عالقة الرتادف :مثل" :إياك نعبد" و"أنت ّأيت أباك"؛ إذ يلزم من ذلك "لك أب".
وعالقة االستلزام ،حنو "ر ُوالتعارض ،كالذي بني "أنا أعزب" و"زوجيت مريضة".وحتصيل احلاصل ،حنو" :هذا زعيم الشعب" و"هذا يقود الشعب".-والتناقض ،حنو" :أخشى أن يعاقبين أيب فلقد مات وأنا مذنب يف العام املاضي".

واالقتضاء حنو" :غدا مناقشة رساليت للدكتوراه"؛ إذ يقتضي" :حصلت على الدرجةاجلامعية األوىل".
واإلخراج ،حنو" :اإلنسان حيوان"؛ إذ خيرج بذلك" اإلنسان مجاد".خر عليهم السقف من حتتهم".
واإلحالة ،حنو" :لقد ّ-واملخالفة ،حنو" :الذي يأتيين فله درهم" ،أي" :الذي ال يأتيين فال شيء له".3

 -1نفسه.
 -2ينظر :الكتاب سيبويه.
 -3ينظر :التمهيد يف اكتساب اللغة العربيّة لغري الناطقني هبا ،متام حسان ،طبع معهد اللغة العربيّة ،جامعة أم القرى ،ص ،909 .عن محيدة
مصطفى ،ص.21 .

ينشأ معىن اجلملة من "تفاعل معاين األلفاظ داخلها ،ويستند هذا التفاعل يف األصل
تعم كل لغات
إىل عالقات االرتباط املنطقي بني املعاين خارج اللغة ،وهي عالقات عاملية ّ
البشر".1
املادة؛ إنتاج
ويعين مصطلح "تفاعل" هنا؛ كما يعين لدى
املختصني بالكيمياء وعلوم ّ
ّ
دالالت ومعاين مل تكن موجودة من قبل ،وهذا هو ما اصطُلح عليه بالتوليد الداليل ،الذي من
خصائصه أن تنشأ عالقات االرتباط املنطقي بني معاين األلفاظ داخل اجلملة الواحدة ،وتنشأ
أيضا بني اجلُمل املتع ّددة.2
كما أ ّن من خصائصه أيضا أن "تعتمد عالقات االرتباط املنطقي بني املعاين على
3
املتعارف عليه أ ّن "وجود
من
ه
ن
أل
،
عمليّة "تداعي املعاين"  "associationيف التفكري البشري"
ّ
َ
4
ب على
معىن للجملة يعين يف األساس التزام املتكلِّم بعالقات االرتباط بني املعاين"  ،لذا َو َج َ
متكلم اللغة أن حيرتم طبيعة الرتابط الداخلي اخلاص هبذه اللغة ،حيث يُعترب هذا الرتابط مبثابة
ومتُه لدى إنشاء اجلُمل ،أو لدى قراءهتا وحماولة فهم دالالهتا.
املعيار اللغوي الذي تُرضى ُح ُك َ
إ ّن املعاين املتولّدة نتيجة الرتكيب املرفولوجي للجملة ال تكون ذات مستوى و ٍ
احد من
التعبري ،أل ّن الواقع اللغوي يشهد اختالفا كبريا يف مدى اإلُياءات املعنوية لكثري من اجلُمل
املتشاهبة ،ونقصد بذلك إىل االختالف احلاصل بني مستويات التعبري احلقيقية واجملازية.
إذا اعتربنا أ ّن ُكالًّ من الرتكيب واملعىن متالزمان حبيث ال ُيكن احلديث عن أحدمها يف
غياب اآلخر كان "من شروط املعىن احتواء اخلطاب على متاسك داخلي جيعلُه قابال للفهم،
وبالتايل قابال لإلثبات أو للنفيّ .أما اختالل البناء الداخلي للخطاب وما ينجر عنه من عجز

 -1نظام االرتباط و الربط ،محيدة مصطفى.21 ،
 -2ينظر :م .س ،ص.21 .
 -3نفسه.
 -4نفسه.

للفكر عن تبنّيه فإنّه ي ِ
فقد للخطاب معناه" ،1ومبا أ ّن املعىن واملنطق متالزمان بالضرورة كذلك
ُ
2
"كان اخلطاب الفاقد للمعىن خطابا ال منطقيا" .
ُيكن من هذا املنظور أن نَ ِ
صف عالقة املعىن باملنطق بأ ّهنا "عالقة تالزم مفهومي بني
"املعىن" و"املنطق" من ناحية و"الالمعىن" و"الالمنطق" من ناحية أخرى حبيث ُحييل أحد هذين
املفهومني إىل اآلخر".3
َ
َعرض روبرت دي بوجراند هلذه املسألة ذاهتا ،أو لبعضها على األقل ،فقد رأى أ ّن
اجلملة " ِ
عوجلت أيضا بوصفها قضية منطقية ُكلّما هتيّأت الظروف لذلك ،ولكن ذلك من
خواص اللغات املنطقيّة ال الطبيعية".4
عترب نفي دي بوجراند لعالقة التالزم بني املعىن واملنطق؛ هنا؛ نفيا مطلقا ،وذلك
ال يُ َ
لسبب بسيط ووجيه يف اآلن ذاته وهو وجود حدود مشرتكة من حيث املاهية بني اللغات
الطبيعية واملنطقية ،أي أ ّن وجود املشاهبة بني اللغات املنطقية والطبيعية يشفع خلاصية التالزم
توصف هبا اللغات الطبيعية عالوة على اللغات املنطقية اليت كانت مهدا
املذكورة بأن متت ّد حىت َ
هلذه اخلاصية.

ذكرت على الرتاكيب اللغوية ذات الداللة أي "أ ّن
ينصب االهتمام وفقا للذي
ُ
ّ
الرتاكيب اليت ينبغي أن هنتم هبا يف دراساتنا اللغوية هي الرتاكيب اليت هلا معىن وفائدة تواصليّة،
أي الرتاكيب اليت تعادل الكالم باملفهوم االصطالحي والذي هو اللفظ املرّكب املفيد فائدة
حيسن السكوت عليها ،وال يستغين آخره عن ّأوله" ،5ألننا لدى املتابعة للرتكيب بوصفه حامال
ُ
للمعىن ال ُيكن أن جنتزئ بشق منه دون الشق اآلخر ،أل ّن يف ذلك حتويال ملسار التوليد
ِِ
عن مقصوده.
الداليل عن مساره َوَجتَانـُفا به ْ
 -1املنطق والالمعىن عند فتغنشتاين ،يسمينة غضبان ،جملة أيس ،العدد  1السداسي األول ،5099 ،ص.30 .
 -2نفسه.
 -3نفسه.
 -4النص و اخلطاب و اإلجراء  ،روبرت دي بوجراند ،م .س ،ص.22 .
 -5الرتاكيب النحوية وداللتها يف املفضيات ،منصوري ميلود ،أطورحة دكتوراه ،خمطوط ،جامعة وهران ،5002 ،5001 ،ص.520 .

يتم الرتكيب يف اجلملة وفق العالقات االئتالفية ،وهو ما دعاه دي سوسري بالعالقات
الرتابطية  ،associativeحيث تكون "العالقات االستبدالية عالقات عمودية يف حني أ ّن
1
يوضح ذلك.2
التايل
الشكل
و
.
العالقات االئتالفية عالقات أفقية"
ّ

عالقات استبدالية

عالقات ائتالفية
املنطقي
أثبتت البحوث اللغوية أ ّن اجملاز يف اللغة ال يقوم على "إهدار عالقات االرتباط
ّ
بني املعاين ،وإمنا يقوم على استعمال عدو يل لتلك العالقات" ،3وذلك باعتبار أ ّن اجملاز
كعالقة املشاهبة مثال هي يف األصل "عالقة منطقية حبتة وأساسية يف التفكري البشري" ،4أل ّهنا
تتجسد
تقوم خارج اللغة ،أي أ ّن عمليّة املشاهبة عملية عقلية يف األصل ال لغوية ،وإن كانت ّ
فيما بعد يف اللغة إالّ أهنا قبل أن تكون كذلك ،تكون قد متّت يف العقل ،أي أ ّن العقل هو
الذي يتابع كيفية املشاهبة.
تكون عالقات املشاهبة وفقا للذي ذكرنا منطقية التأسيس ،إذ لوال وجود عالقة مشاهبة
بني طريف التشبيه (املشبه واملشبه به) أقامها العقل وارتضاها بني الطرفية ملا قام التشبيه واستقام.
وقُ ْل إن شئت ِمثْ َل ذلك يف بقية صور البيان العريب املعروفة.

1
حممد ،يونس علي ،دار الكتاب اجلديد ،بنغازي ،ليبيا ،ط ،5001 ،9.ص.19 .
 مدخل إىل اللسانيات ،حممد ّ -2نفسه.
 -3نظام االرتباط و الربط  ،محيدة مصطفى ،ص.11 .
 -4نفسه.

من أجل بعض ذلك مل يَـ ُق ْم تفسري االستعارة لدى البعض على "أ ّن األديب قد أهدر
عالقات االرتباط بني املعاين ...وإمنا الصحيح –يف رأيي -أ ْن يـُ َقال :إنّه َع َد َل عن االستعمال
املوضوعي لتلك العالقة إىل استعمال يقوم على عمليّة التخيُّل".1
الفرق بني ْإهدار عالقات االرتباط املنطقي بني املعاين واالستعمال العدويل لتلك
يقوم ُ
العالقات ،على أ ّن االستعمال العُ ُدويل ُحيافظ على منطقية التخيّل احلاصل لتلك العالقات كما
ُكنّا ذكرنا سابقا ،وهو احلاصل لدى استعمال اجملاز ،وهذا عكس الذي يرى بأ ّن االستعارة
إهدار لعالقات االرتباط املنطقي بني املعاين.
عبد القاهر اجلرجاين يف دالئله ،وذلك حني ذهب إىل تعريف
وقد أثار املسألةَ َ
ذاهتا ُ
2
لعل من دالالت
و
.
بأهنا ادعاء معىن االسم للشيء ،ال ن ْقل االسم عن الشيء
االستعارة ّ
ّ
مصطلح "العُ ُدول" –الذي يستعمله البعض لالصطالح على بعض هذه املعاين -يف ح ّد ذاته
يف هذه املسألة أنّه استعمال استثنائي لعالقات امللفوظ ،ال إهدار كلّي هلذه العالقات ،وقد
حاول أن يعيد هذه العالقات إىل ٍ
أصول منطقية.
أشرت سابقا إىل أ ّن متام حسان َ
كنت ُ
ُ
يرى مصطفى محيدة أن هناك عالقات أخرى تنشأ نتيجة لرتكيب اجلُمل مسّاها عالقات
االرتباط العرفية والنفسيّة بني املعاين ،وهذا يف احلقيقة ممّا خيرج عن إطار نسق اجلملة إىل
السياق العام.3
ُيكن احلديث هنا عن التأويل وما يقتضيه من توجيه للدالالت اللغوية ،حيث تعترب
الداللة النحوية أي الرتكيبية "من أهم آليات التأويل وخاصة عندما حيتمل الرتكيب أو األسلوب
تع ّدد املعىن ،وهلذا ُوظَِّفت كمرّكب يستند عليه أصحاب التأويالت يف تدعيم ما يرونه".4

 -1نفسه.
2
كزي الشنقيطي ،دار املعرفة ،بريوت ،لبنان،
 ينظر :دالئل اإلعجاز يف علم املعاين ،عبد القاهر اجلرجاين ،تح .حممد عبده وحممد حممود الرت ّط ،9112 ،5.ص.30 .
 -3ينظر ،نظام االرتباط و الربط  ،محيدة مصطفى ،ص.11 .
 -4الداللة اللغوية وأثرها يف التأويل عند األشاعرة ،أمحد عرايب ،أطروحة دكتوراه (خمطوط) ،جامعة وهران ،5001/5001 ،ص.932 .

أصبح اعتماد التّأويل يف الدراسات النقدية احلديثة مثَارا ٍ
املؤولني
جلدل واسع بني ِّ
َ
والباحثني يف املعىن ،وما ذلك إالّ أل ّن "االنفتاح املفرط الذي أصبحت تعرفه األعمال األدبيّة
ٍ
إمكنيات تأويليّة هائلة ،بلغ اختالفها درجة التناقض والتعارض
احلديثة واملعاصرةَ ،ج َعلَها متنح
فيما بينها ،بل ودرجة اإلقصاء واإللغاء املتبادل .وهو األمر الذي َج َع َل اجلدل املعاصر جدا
بشأن التّأويل يرتّكز حول املعايري واملقاييس املوضوعيّة اليت ُي ّكننا من التمييز بني التأويالت
"املناسبة" للنّص ،والتأويالت "السيئة" و"غري املناسبة  ،mésinterprétationsأو تلك اليت تظهر
املؤول املعلنة أو غري املعلنة".1
جمرد "استعمال" خاص للنّص حسب أهداف ِّ
ّأهنا ّ
جاء هذا االختالف يف التأويل نتيجة لتع ّدد القراءات ،وهذا التع ّدد بدوره أفرزتْه
معطيات احلداثة النقدية ،فكان من بني ما أفرزتهُ فكرة "موت املؤلِّف" اليت جعلت النّص أمرا
كل مذهب ،وأصبحت الكتابة تعمل على "إقصاء
ُمشاعا بني الن ّقاد و ِّ
املؤولني يذهبون يف قراءته َّ
وحم ِوه ،وتعويضه بالقارئ".2
ُمْن ِشئِها َْ
املوجه لداللة اجلملة /النّص ،اليت بني يديه ،واملتح ّكم يف زمامها،
وأصبح القارئ هو ّ
ٍ
يثرب عليه شيئا من ذلك ،وال أن يُنكر
يصرفها كلٌّ حسب قدرته التأويلية ،وليس ألحد أن ّ
ّ
عليه شيئا مما أتى من أبعاد داللية وتأويلية مل تكن رّمبا ختطر لغريه على َخلَد.
خيضع حتديد معىن اجلملة يف نظر عبد القادر أبو شريفة وزمالئه إىل "عدد من العناصر
تشرتك معا يف حتديد املعىن املراد نقله .وهذه العناصر تبتدئ بالعنصر الصويت مرورا بالعنصر
الشخصية" .3مع
الصريف ،والعنصر النحوي الرتكييب ،والعرف االجتماعي ،وانتهاء باخلربة ّ
الشخصيّة ممّا ين ّد عن اإلطار العام هلذه
اإلشارة –هنا -إىل أ ّن العُرف االجتماعي واخلربة ّ
الدراسة اليت ينحصر اهتمامها يف النسق اللغوي حتديدا.

 -1من فلسفات التأويل إىل نظريات القراءة ،دراسة حتليلية نقدية يف النظريات الغربية احلديثة ،عبد الكرمي شريف ،الدار العربية للعلوم ،بريوت،
لبنان ،ط ،5001 ،9 .ص.22 .
 -2القراءة النسقية ومقوالهتا النقدية ،أمحد يوسف ،دار الغرب ،وهران ،اجلزائر ،ط ،5005 ،9ج ،5ص.912 .
 -3علم الداللة واملعجم العريب ،عبد القادر أبو شريفة ،حسني اليف ،داود غطاشة ،دار الفكر ،بريوت ،لبنان ،ط ،9121 ،9.ص.11 .

ات اللغة ،وهذه األصوات "حني تتسق حسب
فاملستوى الصويت تنتظيم من خالله أصو ُ
نظام لغوي ،وهو هنا العربيّة ،تعطي معىن .فالكاف والتاء والباء تنتظم يف جذر (ك ت ب)
لتدل على الكتابة ،وحني تنضاف إليها وحدة صوتية واحدة (ابتداء من احلركة مثل الفتحة
ّ
وانتهاء باملقطع مثل (استـ )...فإن هذه الوحدة الصوتية تُعطي معىن إضافيا .ومبعىن آخر فإ ّهنا
حت ّدد الداللة".1
ذكرنا انطالقا من األصوات اجلزئية اليت
يتم البناء الداليل يف املستوى الصويت وفقا للذي ْ
تُش ّكل لدى التحامها مع بعضها ٍ
بعض مداخل معجميّة.
أما عنصر البنية الصرفية فيدرس "التغريات اليت تطرأ على أبنية األلفاظ فتؤدي معاينَ
جديدة ...وأي تغيري يف بنية الكلمة فإنّه يؤثّر يف املعىن الذي تؤديه الكلمة .وبالطّبع فإ ّن أبناء
اللغة الواحدة يتعارفون ويرثون النظام اللغوي ممّا جيعل للتغيري داللة وضاحة".2
التغري جزئيا إذا ما قورن بالرتكيب الكلي للجملة ،فهو ال يقع على مستوى
ويُعترب هذا ُّ
الرتكيب بني املفردات ،وإّمنا يتم على مستوى الرتكيب بني حروف املفردة الواحدة.
جين (ت115 .هـ) كثريا هلذا املستوى من التحليل
وقد َعَر َ
ض أبو الفتح عثمان بن ّ
للسلَّم ِم ْرقاة وللدرجة َم ْرقاة فنفس اللفظ
وأمهيته يف حتديد الداللة ،فهو يورد مثال أن "قوهلم ُّ
يدل على احلدث الذي هو الرقي .وكسر امليم مما ينقل ويعتمد عليه به كاملطرقة واملئزر واملنجل،
وفتحه ميم َمرقاة تدل على أنّه مستقر يف موضعه كال َـمنَارة واملـَثَابة".3
نفسه قد عاجل يف خصائصه مسائل تنظريية لسانية على غاية من
كما كان ابن ّ
جين ُ
األمهية يف موضوع اجلُملة وما يتّصل هبا ،ومنها مسألة حد الكالم اليت ش ّدت انتباه كثري من
الباحثني يف اللغة قدُيا وحديثا .فهو يقول عن الكالم بأنّه "كل لفظ مستقل بنفسه ،مفيد

 -1نفسه ،ص 11 .وما بعدها.
 -2نفسه ،ص.13 .
 -3اخلصائص ،ابن جين ،أبو الفتح عثمان ،تح .عبد احلميد هنداوي ،دار الكتب العلمية ،بريوت ،لبنان ،ط9151 ،5 .هـ5001-م،
ج ،1.ص.900 .

ب سعيد ،ويف
حممدُ ،
وض ِر َ
سميه النحويون اجلُ َم َل ،حنو زيد أخوك ،وقام ّ
ملعناه ،وهو الذي يُ ّ
الدار أبوك ،وصه ومه ورويدا ...فكل لفظ استقل بنفسه ،و ُجنِيَت من مثرة معناه فهو كالم".1
حد الكالم هنا للداللة على شيئني اثنني على األقل:
جين عن ِّ
وإّمنا ْ
ابن ّ
أوردنا حديث َ
ابن ِج ّين ممثّال للن ّقاد العرب األقدمني (على اعتبار أ ّن حد الكالم مثلَه مثل بقية
ّ
األول أن َ
ط َّ
حد
العامة اليت مل يكن خيتلف الن ّقاد من حوهلا اختالفا ُِخمالًّ مبعناها العام) قد رب َ
املفاهيم ّ
مدار األم ِر إّمنا يقوم على املعىن ال على اللفظ.
الكالم باإلفادة املعنوية ،أي أ ّن َ
أما األمر الثاين فهو َّ
جين قد َج َع َل الكالم هو اجلملةَ ،فحني يقول عن الكالم
أن ابن ّ
سميه النحويّون اجلُ َمل" فهو هنا يطابق بينه وبني اجلُملة.
بأنّه "هو الذي يُ ّ
جند ما يقابل هذا الرأي األخري البن جين عند بول ريكور ( )Paul Ricœurالذي
ذهب إىل حتديد النّص بأنّه "كل خطاب ثـَبَّتَتْهُ الكتابةُ".2
فاخلطاب هنا مبفهوم ريكور مرادف للكالم ألنّه خاضع للتثبيت بواسطة الكتابة ،بينما
يتواشج النّص مع اجلُملة بعالقة االحتواء اليت جتعل اجلملة جزءا من النّص.
يتفق أبو الفتح عثمان بن جين (ت115 .هـ) مع عبد القاهر اجلرجاين (ت119 .هـ) يف
أسبقية املعىن على اللفظ ،ففي رأيهما يكون الفضل واملزيّة للمعىن املقصود من الكالم ،ويكون
اللفظ (الكتابة) خدم هلذا املعىن وتابع له ،وذلك على عكس ما جنده عند أيب عثمان اجلاحظ
(ت522 .هـ) ،الذي يرى بأسبقية اللفظ وفضله ،إذ املعاين لدى هناية األمر مطروحة يف الطريق
يعرفها العام واخلاص.3
غري أنّه ُيكن النظر إىل هذه املسألة من وجهة نظر أخرى ،وإن كانت ال تبتعد كثريا
عن األوىل ،وهي أن نقوم –هنا -بالعملية العكسيّة ،أي أننا ننطلق من اللفظ للوصول إىل
 -1نفسه ،ج ،9ص.15 .
2
حممد ّبرادة ،حسان بورقية ،عني للدراسات والبحوث اإلنسانية واالجتماعية،
 من النص إىل الفعل ،أحباث التأويل ،بول ريكور ،ترّ :القاهرة ،مصر ،ط ،9123 ،9.ص.902 .
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املعىن ،وال علينا أن يكون املعىن الذي نُرِّكبُه ونصل إليه هو املقصود الذي كان منشئ الكالم
يرمي إليه ،أو كان غري ذلك شأنا.
النصي ،وذلك على اعتبار أ ّن كل
خنلُص ممّا سبق إىل ضرورة فتح جمال التأويل ّ
كتابة/نص مفتوحة على جمال متع ّدد من القراءات وبالتايل على جمموعة متع ّددة أيضا من
املعاين ،وهنا "أسهمت التفكيكية (أو ما بعد البنيوية) هي األخرى يف سلب الذات سلطتها
1
وحترره من القيود اليت كبّلته هبا
السحريّة ،وحاولت أن تف ّكك (كذا) الكتابة من أسر مؤلّفهاّ ،
امليتافيزيقية ،ووضعته يف سجن املدلول املتعايل؛ لذلك عملت كتابات دريدا على تفويض هذه
لتحرر املعىن وتعددها.3"2
املفاهيم...وفسح اجملال ّ
إذا كانت اللغة نسقا من أنساق متع ّددة للعالمة ،حيث يراها البعض أ ّهنا النسق
األساسي( ،)4فإ ّن قراءة هذا النسق قد اختلف فيه ،ويف قراءته.
مادة مكتنزة يف داللة
إ ّن النّص األديب باعتباره أحد جتليات هذا النسق هو "مبثابة ّ
ألفاظه :نعين أ ّن الكلمة فيه قد ترتاوح بني معناها الذي هو يف تلك احلقبة من التداول عرف
قائم وبني لطائف معنوية بعضها كان مصاحبا للفظ وانقطع منذ زمن فيأيت األديب وحيييه
إحياء عابرا" 5وذلك حني ينفخ فيه جمموعة من الدالالت حبسب ما تسعفه به قدرته التأويلية
وفك شفراهتا ،بل إن تودوروف ليذهب إىل أكثر من هذا
وجتربته يف حماولة قراءة النصوص ّ
وذلك حني جيعل النص "نسقا ذا داللة إحيائية ،ذلك ألنّه يـُ َع ُّد ثانيا بالنسبة إىل نسق آخر
للمعىن" ،6ونكون هنا بصدد احلديث عن نسقني اثنني ال نسق واحد ،حيث يتعلق األمر لدى
يتمحض الثاين للداللة التأويلية وهو ما أطْلَق
األويل بينما ّ
األول بالنسق الذي ينتج عنه املعىن ّ
ّ
عليه تودوروف –اصطالحا -الداللة اإلحيائية.
1
تفك.
لعل الصواب ّ
 كذا باألصل و ّ2
لعل الصواب تعددها.
 كذا باألصل و ّ -3القراءة النسقية ،أمحد يوسف ،ص.919 .
 -4يُنظر :النظرية األدبية املعاصرة ،راهام ِسلْدن ،تر .جابر عصفور ،دار قباء ،القاهرة ،مصر ،ص.10 .
5
املسدي ،دار الكتاب اجلديد املتّحدة ،بنغازي ،ليبيا ،ط ،5001 ،9ص.902 .
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-2الداللة النّصيّة:
-1.2داللة الجملة وأثرها في بناء داللة النّص:
تتفق ُحبوث اللغويني على أ ّن احلقل الذي اشتغلت عليه اللسانيات إىل وقت قريب هو
اجلملة ،ومل يكن باإلمكان جتاوز هذا احل ّد املرسوم" ،وهنا يظهر مأزق اللسانيات أو حمدوديتها
حتصره يف نطاق اجلُملة اليت نظر إليها أندريه
على األصح يف معاجلة إشكالية اخلطاب ّ
ألهنا ُ

وتامة للخطاب".1
مارتيين ( )André Martinetأ ّهنا أصغر مقطع ممثّل بصورة ُكليّة ّ

تصور
مل ُينع هذا الطّرح ملعىن اجلملة واخلطاب واللسانيات الباحثني من حماولة إعطاء ّ
التصوري
آخرُُ ،يكن من خالله معاجلة اخلطاب اللغوي معاجلة لسانّية ،وذلك أ ّن "هذا املعطى ّ
الصوت
للجملة ال يُقلِّل من قيمة اقرتاهبا من مفهوم اخلطاب ،فإذا كانت عناصر مثل الكلمة و ّ
ُ
والنّغم تُ َش ّكل إطار اجلملة ،وتعمل على بناء املعىن ،فهذا ال يعوق دراسة اخلطاب من وجهة
ِ
ومكوناهتا
نظر لسانّية" .2وإ ّن هذا ممكن إذا
ْ
اهتم باجلملة ّ
استطعنا أن نُلح َق التحليل الذي ّ
بالتحليل الذي اختذ النص موضوعا له.
مل يكن االنتقال من لسانيات اجلملة إىل لسانيات النّص أمرا هيّنا فقد أثار هذا األمر
كثريا من "اإلهبام وااللتباس وما تزال خمتلف اجتاهات حتليل اخلطاب تُ َسلّم بصعوبة هذا
ومشاق احتمال التغلّب عليه وجتاوزه".3
االنتقال
ّ
نص هو جمموعة متتالية من اجلُ َمل ،وهو أحد التعاريف اليت
إذا سلَّ ْمنا َج َدال بأ ّن ُك ّل ّ
ِ
النص ،هل ُيكن القول بأ ّن معىن النّص هو جمموعة متتالية من الدالالت ،هي
ُوس َم هبا ّ
املكونة هلذا النّص؟.
دالالت اجلُ َمل ِّ

-1من اللسانيات إىل السيميائيات ،أمحد يوسفwww.nizwa.com(21/02/2010) p.1 :
 -2نفسه.
3
السرد ،التبئري ،سعيد يقطني ،املركز الثقايف العريب ،الدار البيضاء ،املغرب ،ط ،9111 ،1.ص.31 .
 -حتليل اخلطاب الروائي :الزمنّ ،

حد ما ،من الناحية املنطقية على األقل إذ اعتربنا أ ّن
يبدو هذا الطر ُح مقبوال إىل ٍّ
"املفهوم من جمموع ألفاظ اجلملة معىن واحد ،ال ع ّدة معان" ،1وهو الذي َعنَاهُ اجلرجاين حني
حتص ُل من جمموع
لتَ :
قال" :إذا قُ َ
يوم اجلمعة ضربا شديدا تأديبيا له :فإنك ُ
ب زيد عمرا َ
ضَر َ
هذه الكلم كلِّها على مفهوم ،هو معىن واحد ال عدة ٍ
معان كما يتومهُه الناس" .2إذا كان ذلك
ص معىن واحدا ال ع ّدة
املكونة للنّ ّ
كذلك :فهل ُيكن أن يكون املفهوم من جمموع معاين اجلُ َمل ّ
ٍ
معان؟
تتشعب
األمر بالنص ،وذلك أل ّن املسائل ّ
األمر خيتلف كثريا حني يتعلّق ُ
احلقيقة أ ّن َ
ٍ
اهتمام القارئ جمموعة
ص على معىن واحد بعينه ،بقد ِر ما ّ
تتوزعُ
َ
حبيث ال يكاد يقف القارئ للنّ ّ
النص
قد ُ
تطول وقد تقصر من املعاين والدالالت املبثوثة يف ثنايا كل نص .فقد أصبح يُنظَر إىل ّ
"على أنّه حماولة دائمة لتعطيل خاصية القراءة األحادية االجتاه وحتريك فعالية التوليد ،وذلك
عرب عن أصوات
ص وكأ ّهنا تُ ّ
على مستويي ال ّد ّال واملدلول معا ،حبيث تبدو الكلمةُ داخل النّ ّ
متع ّددة أو على األقل تسعى ألن تكون موقع لقاء ثقافات ومواقف متعدِّدة".3
يؤيّد هذا ويؤّكده ما كانت ذهبت إليه جوليا كريستيفا حني حماولتها بلورة فكرة
ص.
ميخائيل باختني القائلة بتعدد األصوات يف الرواية/النّ ّ
النعدم من جهة أخرى أن جند نُصوصا قد حلٍّلَت بطُرق قد تبدو للوهلة األوىل مناقضة
حممد خطّايب قد أ ّكد على أمهيّة املعجم الذي وظّفه
تقرر سلفا ،فهذا ّ
شيئا ما ملا ّ
النص والذهاب هبا إىل أبعد احلدود ،وإن كان ذلك ذهابا
الكاتب/الشاعر يف حتديد داللة ّ
تأويليا.

 -1محيدة مصطفى ،م.م .س ،.ص.910 .
-2دالئل اإلعجاز ،ص.535 .
 -3القراءة وتوليد الداللة :تغيري عاداتنا يف قراءة النّص األديب ،محيد حلمداين ،املركز الثقايف العريب ،الدار البيضاء ،املغرب ،ط،5001 ،5.
ص.59 .

بل إنّه مل جيد بُدًّا يف إحدى دراساته التطبيقية من أن يلج إىل معىن النّص من باب
املداخل
الغموض حبيث مل تُ ْسعِ ْفه ِمبَا أسعفته به
املعجم بعد أن كانت بقية املواجل يلُفُّها
ُ
ُ
للنص املدروس.1
املعجميّةُ ّ
يؤِّكد روبرت دي بوجراند أنّه ال جمال للحديث عن حص ٍر لكيفية تش ّكل النّصوص
بوج ٍه من الوجوه ،لذلك "ال ُيكن للسانيات
بأنواعها املختلفة ،أل ّن ذلك ممّا يتع ّذر
ُ
إحصاؤه ْ
النّص أن تعمل على هتيئة حنو جتريدي لتوليد كل النصوص املمكنة يف اللغة ،واستبعاد كل ما
ليس نصا  non-textفمجال التوليد أوسع من أن ُحيا َط به" ،2وإ ّن أقصى ما ُُيكن أن يصل إليه
صية  Textualityمن حيث هو عامل ناتج عن
الطُّموح يف هذا اجملال إمنا هو "دراسة مفهوم النّ ّ
اإلجراءات االتصالية املتخذة من أجل استعمال النص" ،3بينما ينحصر جمال الدراسة يف هذا
البحث على الرتكيب املرفولوجي للنّص وطرقه.
لقد أ ّكد صبحي إبراهيم الفقي على أمهّية دراسة اجلملة دراسة لسانية واستثمار نتائج
حنو اجلُملة خ ْل َفنا ،بل العكس
تلك الدراسة يف التحليل ّ
النصي ،ولذلك ال عجب أن "نطرح َ
احلرف نواةَ الكلمة ،والكلمة نواة اجلُملة ،فكذلك اجلُملة متثِّل نواة
هو الصحيح؛ ألنّه كما ُُيثِّل
ُ
ص عبارة عن متتاليات من اجلُ َمل يف األغلب ،بصرف النظر عن كونه مجلة واحدة
النّص؛ فالنّ ّ
أو كلمة واحدة".4
إ ّن من واجب الناقد يف مثل هذه احلال أن يبحث يف هذه املتتاليات وحماولة الكشف
عن اآلليات اليت تقف وراءها.
البحث يف البنية
يـُ َؤِّكد رومان ياكوبسون ( )Roman Jakobsonيف هذا السياق أ ّن " َ
ئيسةَ لِمثل هذا
املمتاز للّسانيات املعاصرة بأنواعها كافّة ،وإ ّن
اهلدف
اللفظية هو
ُ
َ
ُ
املبادئ الر َ
املبادئ املشرتكةُ لكل أشكال هذا
املقرتب البنيوي (أو بتعبري آخر املقرتب الشرعي) للّغة ،تلك
ُ
 -1ينظر :حممد خطايب ،م.م .س ،حيث جعل قصيدة "فارس الكلمات الغريبة" ألدونيس منوذجية التطبيقي.
2
حسان ،دار عامل الكتب ،القاهرة ،ط ،9112 ،9.ص.12.
 ّالنص واخلطاب واإلجراء ،روبرت دي بوجراند ،تر .متام ّ
 -3نفسه.
4
النصي بني النظرية والتطبيق ،صبحي إبراهيم الفقي ،دار قباء ،القاهرة( ،د.ت) ،ج ،9.ص.11 .
 -علم اللغة ّ

1
تبين
موحدة عن الثبات والنّسبية"  ،وهذه إشارة واضحة إىل ّ
البحث ُيكن أن ُحت ّدد كأفكار ّ
فكرة البِْنـيَة.

من هذا املنطلق ،ووفق هذا الطّرحُُ ،يكن مقاربة النّصوص مقاربات بنيوية ،وذلك
بالبحث أساسا يف العالقات العضوية واملعنوية القائمة يف اجلُمل يف ح ّد ذاهتا ،أي بني
مفرداهتا ،مث القائمة بني اجلُمل أيضا.
َس َعت القراءة البنيوية "إىل إعادة تشكيل النّص ضمن فضاء من العالقات غري فضاء
النصيّة
العالقات املألوفة اليت اعتادت القراءة السياقية على إدراكها ...وذلك انطالقا من البنية ّ
2
الن
البنية
وما
.
بتشكيالهتا اللغوية واإليقاعية واجلماليّة"
صية املذكورة هنا –يف نظري -إالّ
ّ
ّ
املستوى الرتكيبـي للغة.
مهما جدا يشري إليه جان
طرحا منهجيا ًّ
يؤّكد أمحد يوسف ضمن هذه الرؤية أ ّن هناك " ْ
ديبوا  Jean Duboisعندما يقول" :مع اجلُملة نرتك إطار اللغة بوصفها أداة للتواصل ،يف هذا
اجملال تتوقف اجلملة أن تكون موضوعا ...وتصري وحدة فاجلُملة هي وحدة اخلطاب" .3وإذن
املكونة له،
فاحلديث عن اخلطاب يقتضي بالضرورة احلديث عن اجلُملة باعتبارها أحد األجزاء ّ
للجملة.
ومن مثّ تكون معاجلة اخلطاب/النّص دالليا هي األخرى مرتبطة باملعاجلة الداللية ُ

وتأسيسا على هذا الفهم فإنّنا "إذا أمعنّا النظر يف ماهية اخلطاب على أنّه ملفوظ
تسلسل من
يُش ّكل وحدة جوهرية خاضعة ّ
للتأمل .ففي حقيقة األمر فإ ّن اخلطاب ماهو إالّ ُ
اجلُمل املتتابعة اليت تصوغُ ماهيتَه يف النهاية" ،4غري أن هذا التسلسل ال يتم اعتباطا وكيفما
اتّفق؛ بل إنّه خيضع لضوابط اللّغة.

 -1االجتاهات األساسية يف علم اللغة ،رومان ياكوبسون ،تر .علي حاكم صاحل وحسن ناظم ،املركز الثقايف العريب ،الدار البيضاء ،املغرب،
ط ،5005 ،9.ص.93 .
2
الرشاد ،سيدي بلعبّاس ،اجلزائر ،ط،9.
 الشعر العباسي واملقاربات احلداثية ،البنيوية واألسلوبية والسيميائيات ،هواري بلقاسم ،دار ّ ،5002ص.21 .
 -3من اللسانيات إىل السيميائيات  ،أمحد يوسف ،ص.09 .
 -4نفسه.

ط
اعد تتألّف وفقها ،كان للنصوص كذلك ضواب ُ
ذلك أنّه مثلما كان لرتكيب اجلُمل قو ُ
ط حبَ َسبِها ،وإن كانت النصوص يف حقيقة األمر تبدي من االرتباط املعنوي والداليل أكثر
ترتاب ُ
لعل ذلك
من ّ
كلي ،أو على األقل ليس حضور الشكل يف النّص كحضوره يف اجلملة .و ّ
الش ّ
واضح من استحالة ضبط مجيع النّصوص ضمن قواعد تركيبية تص ُفها .وإّمنا األمر خاضع إىل
حماوالت تقريبية ليس إالّ.

-2.2البناء الداللي للنّص:
ص أسعد حاال من اجلملة لدى حماولة احلديث عن حتديد داللته ،فقد
مل يكن النّ ّ
تنوعا الفتا للنظر ومثريا للتساؤل أحيانا.
تنوعت اآلراء يف ذلك ّ
ّ
من أجل ذلك قد ال يكون من اليُسر اليسري أن أحت ّدث عن املعىن النصي أو الداللة
املكونة
النصية ،وما ذلك إالّ ألن احلديث عن اجلُملة ذاهتا باعتبارها وحدة من الوحدات ِّ
ص ،وعن داللتها ،وقع من حوله االختالف :حول طُُرق حتديده ،وإمكان ذلك ،من عدمه.
للنّ ّ
لقد كان "االنشغال مباهية املعىن ومكانه انشغال اللغويني والفالسفة وعلماء النفس
1
املتهمني
ُينع
مل
هذا
ن
أ
غري
،
ال ّدائم ،ليس فقط معىن كلمة أو مجلة ولكن أيضا مطلَق املعىن"
ّ
ّ

البحث يف األمر من أجل وضع نظريات جتعل اإلجابة عن سؤال املعىن
باألمر من أن ُحياولوا
َ
األول.
هدفها ّ

ُيكن أن نالحظ من جهة أخرى بأ ّن معاين النّصوص تتنازعُها األخرى رؤى متعددة،
خضم
أي أ ّن إمكانية توليد املعاين النّصيّة تتم من طرق عديدة ال من طريق واحد" ،ولكنّنا يف
ّ
هذا التع ّدد ال ّداليل املمكن للنصوص ،نشعر من جهة أخرى أن أو مبريتو إيكو خاصة مل يكن
يفرط بسهولة يف فكرة املعىن القبلي باعتباره منطلقا جلميع القراءات املمكنة".2
يريد أن ّ
وهذا املعىن القبلي يتصل –يف احلقيقة -مبقصدية املتكلّم أو املؤلِّف ،وهو ممّا خيرج عن
نسق النّص .لذلك –ولنذكر بذلك تارة أخرى -أننا سنضرب صحفا عن السياق اخلارجي
بأنواعه ،يف حني سنهتم بال ّداللة املتولِّدة عن السياق اللغوي ونسق النّص دون سواه.
ص وحماولة إجياد العالقة أو
أي أ ّن األمر سيتعلّق حول وصف الرتاكيب البانية للنّ ّ
العالقات بني طبيعة الرتكيب ونوع الداللة أو الدالالت النامجة عن هذا الرتكيب املذكور.

 -1اللسانيات واللّغة العربية ،عبد القادر الفاسي الفهري ،منشورات عويدات ،بريوت ،لبنان ،ط ،9123 ،9.ص.111.
 -2القراءة وتوليد الداللة ،محيد حلمداين ،املركز الثقايف العريب ،الدار البيضاء ،املغرب ،ط ،5001 ،5.ص.11 .

نصا .كل
نصه" :تتعالق الوحدات املبنية لتش ّكل ًّ
يذكر هاليدي ورقية حسن ما ّ
ألهنا ببساطة ،مبنية
الوحدات النحوية :اجلُمل واألقوال ،واملرّكبات ،والكلمات متسقة داخلياّ ،
نص ما ،على شيء آخر غري البنية ،مبعىن أ ّن هناك
( )...إالّ أن االتساق يتوقّف ،داخل ٍّ
نص ما ،جتعل أجزاءه متآخذة ِّ
موحدا .تُـ َع ُّد
عالقات معيّنة ،إذا توافرت يف ٍّ
مشكلَة بذلك كالًّ ّ
ص باعتباره كذلك ،ممّا جيعله وحدة
طبيعة هذه العالقات داللية ،وهي خصائص ُمتيّز النّ ّ
داللية".1
أثبت هذا النّص على طوله النسيب ،للتأكيد تارة أخرى على معنوية العالقات
وإمنا ُّ
الرتكيبية اليت تقوم وفقها النصوص ،بل وللتدليل على الطبيعة الداللية للنّص باعتباره مظهرا
خمتلفا عن اجلُملة .وال يعين هذا أ ّن الداللة ال ُيكن أن تكون ضمن اجلُملة ،ولكن ممّا هو
متعارف عليه أ ّن لسانيات اجلملة استبعدت املعىن من اهتماماهتا مؤقتا من أجل دراسة اجلُملة
ُّ
عول لسانيات
دراسة وصفية ،وأل ّن املعىن ممّا ال ُيكن ضبطه والتحكم فيه حتكما دقيقا .بينما تُ ّ
النّص كثريا على الداللة يف وصف النصوص.
ينبّه الباحثان يف موضع آخر إىل أن "االتساق" "ليس امسا آخر لبنية اخلطاب" 2وذلك
أل ّن هذا املفهوم األخري "يُستَعمل لإلشارة إىل وحدة مفرتضة أعلى من اجلملة" 3كالفقرة مثال،
بينما يأخذ مفهوم االتساق بعني االعتبار العالقات يف اخلطاب ،وبناء عليه فهو "يُشري إىل
الربط يتم من خالل عالقات معنوية
جمموعة من اإلمكانيات اليت تربط بني شيئني ،ومبا أ ّن هذا ّ
( )...فإ ّن ما يهمنا هو العالقات املعنوية اليت تشتغل هبذه الطريقة :أي الوسائل الداللية
املوضوعة هبدف خلق(*) النص" .4حياول خطّايب يف حماولة منه لتتبع دالالت النّص أن يرّكز
النصية:
على املظاهر التالية باعتبارها أبرز جتليات الداللة ّ

 -1االتساق يف االجنليزية ،هاليداي ورقية حسن ،عن حممد خطايب ،م.م .س ،ص.93 .
 -2نفسه.
 -3نفسه.
(*)
يتضمنه من األقوال ،وما ذلك إالّ أل ّن اخللْق
يتحرج البعض من استعمال هذا املصطلح (اخللق) ،أو االستشهاد مبا ّ
أحترج كثريا ،مثلما ّ
 ّخيتص باخلالق تعاىل ،وأقرتح مرادفا له مثل :اإلنشاء...
 -4نفسه ،ص.521 .

مبدأ اإلشراك.العالقات :اإلمجال /التفصيل ،العام/اخلاص.موضوع اخلطاب.البنية ال ُكلية.التغريض.فاملستوى الداليل يتقرر فيه تش ّكل النّص تبعا لداللته ،أي أ ّن الدراسة هنا ستتمحور
حول الداللة بشكل رئيسي.
رده إىل دو ٍاع معنوية حيث
أشار عبد القاهر اجلرجاين يف دالئله إىل مبدأ اإلشراك ،وقد َّ
يتصور إشراك بني شيئني حىت يكون هناك معىن يقع ذلك اإلشراك فيه" .1مبعىن أ ّن
يقول" :ال ّ
املبدأ الذي يتأسس اإلشراك فيه أو عليه هو مبدأ معنوي ،أي أ ّن األساس يف ذلك هو أساس
معنوي بالدرجة األوىل.
غري أن الذي يعنينا يف هذا املقام هو كيفية تش ّكل هذا املعىن املذكور من جهة ،وطرق
الرتكيب املرفولوجي هلذا املعىن من جهة أخرى ،على اعتبار أ ّن املعاين ال ترتّكب كلّها وفق نسق
و ٍ
احد ،وإّمنا تتع ّدد بتع ّدد املقاصد ،بل إننا جند أحيانا أ ّن املعىن يكون واحدا بينما ختتلف طُرق
تركيبه.
صر طرق هذا الرتكيب
وح ْ
يشهد البحث النقدي واللغوي حماوالت تسعى إىل حتديد َ
وحماولة تصنيفها ضمن نظرية شاملة حت ُكم إنشاء النّصوص على اختالفها.
األول يكون بني
حممد خطّايب أن حيصر مبدأ اإلشراك يف نوعني اثنني ،النّوع ّ
حاول ّ
املفردات ومسّاها عناصرّ ،أما النوع الثاين فيتم بني اجلُ َمل أو لن ُقل بني ُمجلتني على األصح.2
 -1دالئل اإلعجاز ،ص.915 .
 -2حممد خطايب ،م.م .س ،ص.521 .

وال ُيكن حبال من األحوال أن نستبعد اإلشراك الذي يقع بني العناصر ،وما ذلك إالّ
أل ّن املفردات تُش ّكل حني ترتابط جزءا من النّص ،فال ُُيكن إذن القول عنها بأ ّهنا من لسانيات
اجلملة ،غري أ ّن االهتمام سيكون أكثر حول اإلشراك بني اجلُ َمل ألنّه األقرب إىل متثيل
النّصوص على اختالفها.
وقد اشرتط اجلرجاين لعطف اجلُ َمل شروطا أثبتها يف دالئل اإلعجاز منها أن يكون
حكم اجلُملتني ُحكم املفرد ،وأن يكون لألوىل حمل من اإلعراب ،وأن تنقل الواو إىل الثانية
ب لألوىل.1
ُحكْما َو َج َ
ومثل ذلك ما ُيكن أن نراه يف ُمجَل الشرط ،ففي قوله تعاىل :



   
    



 

 2فقوله تعاىل " :قد

 

قوله:

"





 "معطوف على





عما
 "أل ّن معىن قوله تعلى" :مث يرم به بريئا" ختتلف من حيث املعىن متاما ّ
وعما بعدها أيضا.
قبلها ّ
النصي أ ّن األمساء الواصفة أو املؤكدة ال
يشري اجلرجاين يف مبدأ من مبادئ الرتكيب ّ
النع ِل
حتتاج إىل رابط يربطها مبوصوفها أو مبؤِّكدها ،والشأن ذاتُه يُ ُ
حذو ْ
قال على اجلُ َملَ ،
بالنّـ ْعل.
ففي قوله تعاىل:







    

 -1دالئل اإلعجاز ،ص.912 .
 -2سورة النساء ،آية .995
 -3البقرة ،آية .09



 3جند قوله تعاىل:

"ال ريب فيه" بيان وتوكيد وحتقيق لقوله" :ذلك الكتاب" .وإ ّن الذي َج َعلَنا نستغين عن
يضمه إليه وعاطف يعط ُفه عليه".1
العطف هنا هو أ ْن "ال شيء يتميّز به فيحتاج إىل ٍّ
ضام ّ
مث إ ّن هذا الذي جاء به عبد القاهر اجلرجاين من بيان خلصائص العطف بني اجلُ َمل قد
نفسه
يتم من دون ّ
أي رابط عضوي ،بل قد يكو ُن ّ
جملرد وجود مبادئ معنوية َج َعلَها اجلرجاين ُ
تنحصر يف :معىن اجلمع ،والتضام النفسي ،والتضام العقلي ،والنظري ،والشبيه والنقيض.2
لعل من بني املبادئ املعنوية اليت رأى اجلرجاين أ ّهنا تُسهم يف البناء الداليل للنص،
و ّ
يقل نظر الناس فيه من
والبناء الرتكييب قبله :قياس العطف على ّ
الشرط واجلزاء ،وذلك أنّه "ممّا ّ
أمر العطف أنّه قد يؤدي باجلُملة فال تُعطَف على ما يليها ،ولكن تعطَف على ُمجلة بينها وبني
هذه اليت تعطف ُمجلة أو مجلتان ،وهذا فن من القول دقيق".3
الشاعر:
ويضرب لذلك مثال؛ قول ّ
تَـ َولَّ ْـوا بَـ ْغتَـةً فَ َكأ َّ
َن بَـ ْيـنًـا
فَ َكا َن َم ِس ُير َع ْي ِس ِهم ِذ ِّميالً

ِ
اجـأَنِي ا ْغتِيَـاالً
تَـ َهيَّبَنـي فَـ َف َ
َو َس ْيـ ُر َّ
الد ْم ِع إِثْـ َرُه ُم انْ ِه َمـاال

قارئ البيتني قوله" :فكان مسري عيسهم ذميال" معطوفا على
فمن احملتمل "أن جيعل ُ
األول –يف
"ففاجأين اغتياال" ،بينما هو معطوف على :تولّوا بغتة" ،والقرينة اليت متنَع العطف ّ
التوهم".4
رأي اجلرجاين -هي "كأ ّن" اليت تفيد ّ
لخص ما ذهب إليه اجلرجاين وتابعه فيه حممد خطايب:1
لعل اخلطاطة التالية تُ ّ
و ّ
 -1دالئل اإلعجاز ،ص.911 .
2
حممد خطايب ،ص905 .
 لسانيات النص ّ ، -3دالئل اإلعجاز ،ص.921 .
 -4لسانيات النص  ،حممد خطايب ،ص.902 .

أ-

ج9

ب-

ج9

ج5

ج1

ج5

ج1

فقد يكون عطف ج 1على ج 1كما قد يكون عطفها على ج 9مع انتفاء العطف بينها
وبني ج 5وج 1معا.

نعرب عن هذه العالقة الرتابطية كما يلي:
وعلى اإلمجال؛ ّ
ج ،9ج ،5ج،.....1

جن 9-جن

فاجلملة جن ذات الرتبة (ن) ُُيكن أن تعطَف على اجلُملة اليت تسبقها (جن )9-كما
ُيكن أن تعطَف على ّأول ُمجلة يف النّص ج.9
ذكرنا من أمر العطف بني اجلُ َمل ال ُينع أن تكون هناك تداخالت
وهذا الذي ْ
خلصائص أخرى بني هذه اجلُ َمل.
وإّمنا أثبتنا هذه اخلاصية هنا بالذات دون غريها فأل ّهنا تتصل مبوضوعنا اتصاال مباشرا.
التأكيد ،وهو رابطة
يرى اجلرجاين أ ّن من بني خصائص البناء الداليل للنّص أيضا:
ُ
تقوم بني اجلُ َمل ،وهي ال تعتمد على رابط شكلي وإمنا تقوم على أساس معنوي .و"عن
معنوية ُ
هذه العالقة أورد اجلرجاين أمثلة من القرآن الكرمي ،...قال تعاىل  :




   
    
   
 -1نفسه.




   
 ،1    فقوله تعاىل" :ال يؤمنون" تأكيد

لقوله" :سواء عليهم أأنذرهتم أم مل تنذرهم" ،وقوله" :ختم اهلل على قلوهبم وعلى مسعهم" تأكيد
األول ...إنّنا يف هذه اآلية أمام تأكيد بني اثنني كلٌّ منهما يضيف جديدا إىل
ثان أبلغ من ّ
املعىن".2
فكل مجلة مؤّكدة جلملة سابقة هلا تؤدي دورا يف متاسك النّص بالرغم من أ ّن هذا
الرابط يف ذلك هو املعىن املتولَّد أو املتش ّكل عرب هذا
التماسك ال يقوم على رابط شكلي .وإّمنا ّ
النّص.
ُحيا ِول اجلرجاين يف خطوة أخرى إثبات أ ّن الفصل بني اجلُ َمل املتتابعة كثريا ما يكون
املوضحة ،ومن ذلك قوله تعاىل" :وإذا لقوا
مدعاة لتماسك النّص ،ويضرب لذلك األمثال ّ
الذين آمنوا قالوا آمنا ،وإذا خلوا إىل شياطينهم قالوا إنّا معكم إّمنا حنن مستهزئون" .3فالداعي
عما ْقبله "هو اختالف صيغة اخلطاب يف اآلية ،فقوله
إىل فصل قوله تعاىل" :اهلل يستهزئ هبم" ّ
تعاىل" :إّمنا حنن مستهزئون" حكاية عن املنافقني ،وليس خبرب من اهلل تعاىل ،وقوله" :اهلل
يستهزئ هبم" خرب من اهلل تعاىل أنّه جيازيهم على كفرهم واستهزائهم ،لذلك امتنع عطف ما
هو خرب من اهلل على ما هو حكاية عن ال ُك ّفار".4
بني اجلُ َمل أن تكون صيغة اخلطاب خمتلفة مع أ ّن هذا ال
الفصل َ
وإذن ،فمن دواعي ْ
لعل
يعين بوجه من الوجوه أ ّن ْ
الفصل هنا مدعاة ألن يكون النّص أقل متاسكا واتساقا .بل ّ
أجل
الوصل يف هذه احلال َّ
الوصل ال يستقيم ،ولو كان ْ
ص أل ّن ْ
ْ
الفصل هنا أدعى إىل اتساق النّ ّ
ص ِل فإ ّن
وأفْ َ
الو ْ
ض َل ل َكا َن وروده يف كالم اهلل تعاىل من باب أوىل .,أ ََما وقد َوَرَد ال َف ْ
ص ُل بَ َد َل َ
أهم وسائل اتساق النّص ومتاسكه يف مثل هذه احلال.
ذلك –يف نظري -من ِّ
 -1البقرة ،آية .1 ،3
 -2خطايب ،م .س ،ص.901 .
 -3البقرة ،آية .91
 -4خطايب ،م .س ،ص.902 .

ٍ
استفهام َّ
مقد ٍر ،غري
الفصل الباين ملعاين النّصوص اليت رآها اجلرجاين :ورود
ومن أنواع ْ
ظاهر على سطح اخلطاب ،والذي ُيكن أن يُشري إليه؛ وجود جواب ظاهر .فمن ذلك قول
الشاعر:
ّ
الع َو ِاذ ُل أَنَّنِي فِي غَ ْم َرة
َز َع َم َ

ص َدقُواَ ،ولَ ِك ْن غَ ْم َرتِي الَ تَـ ْن َجلِي.1
َ

ٍ
السامع أل ْن
ّ
فلما "حكى عن العواذل ّأهنم قالوا :هو يف غمرة ،وكان ذلك ممّا ُحيِّرك ّ
خمرجه إذا كان ذلك قد قيل
يسألَه فيقول :فما قولك يف ذلك وما جوابك عنه؟ أخرج
َ
الكالم َ
2
كالم جميب".3
له"  ،فاالستفهام يف هذه احلال مق ّدر" ،ولو َعطَ َ
كالمه َ
ف ملا كان ُ
الفصل على النهج نفسه الذي
يقيم السكاكي (ت353 .هـ) يف مفتاحه مسألة الوصل و ْ

رآه اجلرجاين تقريبا ،فيجعل لذلك مبادئ حنوية وأخرى معنوية.

إذا أمعنّا النظر يف بعض ما ورد يف املفتاح وجدنا أنّه "ال ُُيكن أن يدرك الفصل والوصل
كمظهر خطايب إالّ إذا أتقن املستعمل أصوال ثالثة يعتمدها العطف يف باب البالغة وهي:
الصاحل للعطف ،وفائدة العطف ،ومقبولية العطف أو ال مقبوليته".4
املوضوع ّ
ذكرت ذلك سابقا—جمموعة من املبادئ النحوية
كنت
ُ
وجيعل السكاكي –كما ُ
ألمن اللبس (تقدير
خاصيّة الوصل والفصل وهي :الفصل ْ
واملعنوية والتداولية يقيم عليها ّ
السؤال) ،ويكون ّإما لالحتياط ،وله يضرب السكاكي قول الشاعر مثال :5
وتظن سلمى أنني أبغي بها

تهيم.
بدالً ،أراها في الضالل ُ

عما سبقه ،لكي ال يعتقد معتقد أنّه
ففي هذا البيت فصل ّ
الشاعر قوله" :أراها" ّ
أي أ ّن الكالم ابتداء من قوله:
معطوف على "تظن" فيصبح من مظنوناهتا وهو ليس كذلكّ ،
 -1دالئل اإلعجاز ،ص.925 .
 -2نفسه.
 -3خطايب ،م .س ،ص.901 .
 -4نفسه ،ص.999 .
5
العلُوم ،تح .عبد احلميد هنداوي ،دار الكتُب العلمية ،بريوت،
الس ّكاكي ،أبو يعقوب يوسف بن حممد بن علي ،مفتاح ُ
 مفتاح العلومّ ،لبنان ،ط ،5000 ،9.ص.110 .

عما قبله ،بل وهو رأي مستقل عنه أيضا .ولو َعطَْفنَا ف ُقلنا :تظن
"أراها" مفصول ّ
هتيم ،لكان قوله "أراها" معطوفا على "تظن" وصار بذلك
سلمى...بدال ،وأراها يف الضالل ُ
الشاعر يبغي هبا بدال ،وتظن كذلك أن صاحبها إضافة
من مظنوناهتا ،أي أ ّن سلمى تظن أ ّن ّ
إىل ذلك يراها يف الضالل هتيم" ،فالداعي إىل قطع كالمه عن قوهلا هو أمن اللبس".1
الفصل أل ّن املعىن يتطلّب ذلك ،وُيثّل له
وقد يكو ُن الفصل للوجوب ،أي وجوب ْ
السكاكي بقوله تعاىل    :












 .2  فقد َوَرَد فصل قوله تعاىل" :اهلل
الوصل ال يستقيم حبال من األحوال.3
عما ْقبله ،أل ّن ْ
يستهزئ هبم" ّ
الفصل كذلك يف منظور السكاكي نقصان املعىن ،ففي قول الشاعر:
ومن دواعي ْ
ِ
يم َّن ِع ْن َدنَا
أَقُ ُ
ول لَهُ ْار َح ْل الَ تُق َ

الج ْه ِر ُم ْسلِ ًما.
َوإِالَّ فُ ُك ْن فِي ِّ
الس ِر َو َ

يؤديه قوله
صل الشاعر قوله" :ال تقيمن عندنا" عن قوله "ارحل" ألن املعىن الذي ّ
قد فَ َ
"ارحل" غري ٍ
كاف ،فجيء بقوله "ال تقيمن" اليت نزلت مع ما سبقها منزلة البدل.4
ومن دواعي الفصل أيضا ،ومن منظور أيب يعقوب السكاكي دوما :اإليضاح ،وال ّداعي

السابق نوع خفاء ،واملقام مقام إزالة له".5
له هو "أن يكون بالكالم ّ
 -1حممد خطايب ،م .س ،ص.991 .
 -2البقرة ،آية.92 ،91 :
 -3ينظر :السكاكي ،م.م .س ،ص.991 .
 -4ينظر :خطّايب،م .س ،.ص.991 .
 -5السكاكي ،م .س.

حممد خطّايب على هذا املبدأ بقوله" :هذا مبدأ آخر جيعلنا ندرك العالقة
وقد علّق ّ
الشكليّة".1
الوطيدة اليت تنظّم اخلطاب رغم غياب الروابط ّ
الربْط مطلقا ،أل ّن الذي جيعل النصوص
إ ّن غياب الرابط الشكلي هنا ال يعين غياب ّ
السابقة مرتابطة هو املبادئ املعنوية املذكورة ،حىت إِ َّن حماولة إقحام روابط شكليّة ضمن هذه
ّ
األمثلة قد ّأدى –كما رأينا -إىل احنراف معناها عن املقصود وميلُه إىل غري جهته املراد الوصول
إليها.
يُعترب ذلك يف رأيي شأن أغلب النّصوص :ترتبط أجزاؤها ارتباطا شكليا ظاهريا كما
مكوناهتا دالليا من دون وساطة شكليّة.
تتماسك ّ
مبادئ تداولية أيضا،
النصي
كنت
َ
ُ
لقد ُ
ذكرت سابقا أ ّن السكاكي قد اشرتط للرتابط ّ
وإما لتماثل الفعلني
وإما الختالف األفعال الكالميةّ ،
فمنها :الفصل ّإما لدى تقدير السؤالّ ،
الكالميني وانكسار بنية اخلطاب.2
وقد رأينا تقدير السؤال لدى احلديث عن املبادئ املعنوية للفصل لدى اجلرجاين فال
مدعاة إلعادة ما ذكرناه هناك؛ هنا ،أل ّن الرؤى تتشابه إىل درجة تكاد تتطابق وإن اختلفت يف
طريقة املعاجلة والصياغة والتمثيل ،فذلك؛ إذن ،ذلك.
الس ّكاكي يذهب إىل أ ّن اجلملتني
ّ
فأما خاصية اختالف األفعال الكالمية فإ ّن ّ
املختلفتني خربا وطلبا ينبغي أن تُفصال عن بعضهما المتناع عطف الطلب على اخلرب ،أو
يوضح هذا:3
العكس .واملثال التايل ّ
ِ
َملَّ ْكتُــهُ َح ْبلـي َولَ ِّكنَّـهُ
ِ
اله َوى كاَ ِذب
َوقَ َ
ال :إِنِّي في َ
 -1خطايب ،م .س ،.ص.992 .
 -2ينظر نفسه ،ص.992 .
 -3ينظر :نفسه.

أَلْ َقاهُ ِم ْن ُزْهد َعـلَى غَا ِربِي
انْـتَـ َقـم اهلل ِمـن ال َك ِ
ـاذ ِ
ب
َ ُ َ

ويتكون الثاين من طلب (الدعاء):
يتكون الشطر ّ
األول من البيت الثاين من خربّ ،
ّ
إين يف اهلوى كاذب.
اخلبـرّ :
الطلب :انتقم اهلل من الكاذب.
عدم ذ ْكر
فصل ّ
ب ْ
األول ،أي ُ
الشطر الثاين عن ّ
ونظرا الختالف الفعلني الكالميني َو َج َ
العاطف.
لقد ذهب حسان أمحد فَـَرج إىل استقصاء أمهيّة التماسك الداليل للنّص يف إثبات
نصيّة النّص ،وذلك من خالل متابعته ملختلف التعاريف اليت ح ّددت مفهوم احلَْبك ،ودوره يف
نصيّة النّص ،فذهب إىل أنّه هو "تلك العالقات ال ّداللية التحتية اليت تَ ْس َمح للنّص بأ ْن
تشكيل ّ
القوة حبيث تُعطي للنّص مظهره ووحدته".1
يـُ ْف َهم ويُ َ
ستخدم ،وهذه العالقات الدالليّة من ّ
ُيكن أن نالحظ بأنّه قد َو َس َم هذه العالقات بصفة "التحتية" للداللة على أ ّهنا غري
ظاهرة على سطح اخلطاب ،فهي من البىن الداللية العميقة ،بينما جنده يُعطيها وظيفة إثبات
مظهر النّص ووحدته ،وما ذلك إالّ أل ّن لكل بنية عميقة بنية سطحية تتمظهر من خالهلا على
سطح اخلطاب.
يستدل حسام أمحد فَـَرج لكل ما ذهب إليه برأي فولفجانج هاينه مان وديرت فيهفيجر
بأ ّن" :وحدة أي نص ال ُُيكن أن توجد بشكل ٍ
كاف إالّ مبراعاة بناء قاعدته الدالليةّ .أما
التعرف على بناء القاعدة الداللية يف النّصوص
وسائل ا ّلربط الرتكيبية فهي تُ ِّ
سهل على َّ
السامع ّ
استدل هذان األخريان برأي هاليداي ورقية حسن يف أمهية البُعد
وفهم ذلك البناء" .2بينما
ّ

 -1نظرية علم النّص :رؤية منهجية يف بناء النص النثري ،حسام أمحد فَـَرج ،تقدمي :سليمان العطّار ،حممود فهمي حجازي ،مكتبة اآلداب،
القاهرة ،مصر ،ط9110 ،5.هـ5001-م ،ص.951 .
 -2املرجع السابق ،ص ،951 .وانظر أيضا :فولفجانج هاينه مان وديرت فيهقجر :مدخل إىل علم لغة النّص ،تر .سعيد حسن حبريي ،مكتبة
زهراء الشرق ،القاهرة ،مصر ،ط ،5001 ،9.ص.

الداليل للنّص وذلك بأ ّن "أفضل ما يُنظَر إىل النّص على أنّه وحدة داللية ،وحدة ليست يف
الشكل بل يف املعىن".1
نالحظ أ ّن ما من ٍ
وج ِه َد
أحد من هؤالء الذين أتينا على ذكرهم ،وغريهم كثري ،إالّ َ
َ
األول يف متثّل
نفسه يف أن يثبت بأ ّن البُعد الداليل للنّص له من األمهية حبيث يصبح األساس ّ
نصيّة النّص وماهيته ،وهذا على عكس بعض االجتاهات ذات النزعة البنيوية ،واليت وإن مل
ّ
ِ
َّت من أمهيته حبيث مل يَـعُ ْد له من األمهيّة ما جيعله مالزما
تقص املعىن بشكل هنائي إالّ ّأهنا َغض ْ
للشكل.
يَـ ْع ِد ُل ُحسام أمحد فَـَر ْج عن موقفه قليال لدى تعريف احلَْبك أين جيعلُه "يرتبط به
للربط ،والثاين خارج النّص
طرفانّ :
األول داخل النص (ظاهر) حتملُه األدوات الظاهرة ّ
(برامجايت) .وهذا ما يؤّكده "ألدن ُمو" يف مقاله".2
رد بعض أصول التشكل الداليل واملرفولوجي (الرتكيبـي) إىل تعالق القضايا املنطقيّة
وقد ّ
تصدر كلّها عن قضية واحدة مسّاها القضيّة الكربى
لكن هذه القضايا املنطقية ُ
فيما بينها ،و ّ

ترجع إليها كل القضايا اجلزئية ،أو قُل :إن القضيّة الكربى هي نواة النّص الذي يأيت توسيعه
أي طريق
لكن هذا التش ّكل املنطقي ال يأخذ َّ
بقضايا جديدة حتوم من حوله فيزداد بناؤهّ ،
ولكنّه يكون خدما للقضية الكربى األوىل اليت َّ
ص .والشكل التايل
تشك َل عليها ومن حوهلا النّ ُّ
يوضح املضمون أكثر:3
أورده َفرج قد ِّ
الذي َ
ق9

ك
ق5

ق1

ق1

ق2

 -1نفسه.
 -2نفسه ،وانظر عنه أيضاAlden Moe : Cohesion, cohérence and the compréhension of text, p. :
18.
 -3ينظر :حسان أمحد فَـَرج ،م.م .س ،.ص.910 .

ك هنا "جزء أساسي كذلك عند تشكيل الكاتب للنّص ،فهو ينطلق عند تشكيل
فاحلب ُ
ْ
وتساعده يف
النص من موضوع أساسي يتم توسعته بطرق شىت اعتمادا على املقصد واحلالة،
ُ
ذلك إجراءات التعبري املوجودة يف ثقافته".1
تتفرع عنها
األمر هنا بقضية أساسية هي املوضوع العام للنّص ،تتولّد منها أو ّ
يتعلّق ُ
أمشاج من القضايا الفرعية اليت تتناسل من بعضها ٍ
نص
بعض،
وتتعاضد من أجل تشكيل ٍّ
َ
ِ
ث من أجلها.
يستوي كامل النشأة ،قادرا على أداء وظائفه اليت استُ ْحد َ
دعا رومان ياكوبسون إىل تبين هذا املنهج –أو بعضا منه على األقّل -يف قراءة
رغبنا يف التوفّر على الفكرة األساسية للعلم الراهن يف معظم جتلياته
النّصوص ،وذلك أننا "إذا ْ
يدرس العلم
املتنّوعة ،فإننا ال نكاد جند امسا أكثر مالءمة من البنيوية  ،Structuralismeفحني ُ
املعاصر أية جمموعة من الظواهر ،فهو ال يُعاجلُها كتكتّل آيل ،بل ككل بنيوي ،واملهمة
متطورة".2
األساسية يف الكشف عن القوانني الداخلية هلذا النّظام سواء أكانت قوانني ثابتة أم ّ
لعل يف هذا إشارة ولو ضمنية إىل ضرورة اعتماد مثل هذه التحليالت املنطقية.
و ّ
يقوم النظام املذكور يف قول رومان ياكوبسون ()9213-9125( )Roman Jakobson
عرف اللغة على ّأهنا
اآلنف ال ّذكر ،ويتشكل عرب االختالف "وهذا ما َج َع َل "دي سوسري" يُ ِّ
نظام من االختالفات ،وهو تعريف ينقل مرتكز القيمة من جوهر الشيء إىل عالقاته كما أنّه
حييل اللغة إىل نظام من اإلشارات" ،3وهذه اإلشارات تتعالق فيما بينها وفق عالقات داللية
بالضرورة تضبطها قواعد اللغة املعيّنة.
يشري عبد امللك مرتاض من منظور قريب من هذا إىل مفهوم التمدلُ ْل باعتباره احلال
املكونة للنشاط الذهين والفين واخليايل واجلمايل،
األوىل لنشوء النص ،فريى بأنّه "من العناصر ِّ
تتدخل متضافرة صوتيا
تتضافر معا حني يكون النّص بصدد النشوء؛ ذلك بأ ّن كل األطراف ّ
 -1نفسه ،ص.952 .
 -2االجتاهات األساسية يف علم اللغة ،رومان ياكوبسون ،املركز الثقايف العريب ،تر .علي حاكم صاحل وحسن ناظم ،املركز الثقايف العريب ،الدار
البيضاء ،املغرب ،ط ،5005 ،9.ص.91 .
 -3تشريح النص ،عبد اهلل الغذامي ،املركز الثقايف العريب ،الدار البيضاء ،املغرب ،ط ،5003 ،5.ص.903 .

ودالليا ونسجيا وخياليا حملاولة إنشاء هذا املولود اجلديد الذي هو النّص يف حاالته األوىل،
ص يف احلافرة".1
وبتعبري لغوي قدمي أدق :حني يكون النّ ّ
أنشأهتا جوليا كريستيفا
وقد كان مصطلح "التمدلل" من بني املصطلحات النقدية اليت ْ
( )Julia Kristevaونفخت فيها من الدالالت النقدية الشيء الكثري ،ومن ذلك ما رأيناه
آنفا ،ومن بني هذه املصطلحات أيضا جند مصطلح "النتاجية" ( )Productivitéالذي يكاد
يقرتب من مفهوم التمدلُل ،وتعين كريستيفا مبصطلح "النتاجية" ذلك "اإلجراء املالزم لألدب
كل َع َم ٍل هو إجراء مالزم لقيمة
ص) ،مثلما أ ّن َّ
نفسه (النّ ّ
(نص) ،ولكنّها ليست هي األدب َ
()2
أورد تعريف كريستيفا هلذا
الذي
تاض
ر
م
امللك
عبد
لكن
و
.
نفسها"
ّ
َ
ما ،دون أن يكون القيمة َ
نفسه"" ،وإذا مل
املفهوم مرتمجا ب َقلَمه؛ يتساءل مستغربا من قوهلا" :لكنّها ليست هي األدب َ
نفسه ،بل هي نقيضه؛ فهل النتاجية كانت لتكو َن يف
العمل
تكن هذه النتاجية هي
األديب َ
ّ
َ
مقررات الفيزياء والرياضيات؟!".3
يتوضح املفهوم السابق للنتاجية مع تعريف روالن بارط ()Roland Barthes 19-19
قد ّ
ِ
النص "غري أ ّن ذلك ال يعين أنّه ُمْنتَ ُج
عرف هذا األخريُ النتاجيةَ بأ ّهنا هي ُّ
للمفهوم نفسه ،فقد ّ
َّ
حيث
السرد والتحكم يف األسلوب)؛ ولكنّه املسرح نفسه للنتاج ُ
َع َم ٍل (مثل ما تتطلبه تقنية ّ
اص ( )Le producteur du texteبقارئه .فالنّص يعتمل ( )Travailleيف كل حلظة
يلحق النّ ّ
ومن حيثُما يـُتَـنَ َاو ُل؛ فحىت يف حال وجوده مكتوبا ال يتوقّف عن االعتمال وتنشيط مسار
النّتاج".4
أىن جئته ،ومن
فكأ ّن النّص تبعا هلذا التعريف دائم التش ّكل ،يُعطي دالالت جديدة ّ
أي مستوى تناولتَه.

1
ص األديب ،مرتاض عبد امللك ،دار هومة ،اجلزائر ،ط ،5090 ،5.ص.121 .
 نظرية النّ ّ -2نفسه .ص.131.
 -3نفسه .ص.132.
 -4نفسه ،ص.131.

لعل أمهّها "احتواء اخلطاب
ال ترتّكب دالالت النص اعتباطا ،وإّمنا وفق شروط عديدة ّ
على متاسك داخلي جيعلُه قابال للفهم وبالتايل قابال لإلثبات أو النفيّ ،أما اختالل البناء
ينجر عْنه من عجز للفكر عن تبنّيه فإنّه يُفقد اخلطاب معناه".1
الداخلي للخطاب وما ُّ
تفرض النصوص على القارئ القيام بدراسة تشرحيية للبنية السطحيّة اليت تُفضي
السطحية هي املستوى
نعلم أ ّن ّأهم املظاهر هلذه البنية ّ
بالضرورة إىل البنية العميقة للنّص ،ولقد ُ
تظاهره على ذلك "كالتفكيك
الرتكيبـي .من أجل ذلك كان على القارئ أن يستعني بآليات
ُ
نصي وإعادة بنائه من
الذي يقرتب من التشريح والدراسة ،وحيتفظ بقدرته على فك اجلهاز ال ّ
جديد".2
وليس من سبيل إىل ذلك ،ووفق هذا املنظور سوى اعتبار النّص ألفاظا "جمتمعة ووحدة
قائمة ومنتوجا مرتابطا ،مكتفيا بذاته وليس تابعا ألفعال كالمية أو ُمجَل مستقلة يرتّكز حول
نص واحد ،بفواصل
عنوان واحد ،ويستهدف القصيدة كاملة ،أو القصة كاملة ،وهي ٌّ
مرتابطة" .3وما من ٍ
سبيل سوى النظر إىل هذه الفواصل يف ارتباطها وهي تعتمل وتتفاعل من
أجل بلوغ غاية واحدة والوصول إىل هدف وحيد هو داللة النّص النهائية ،وإن كانت هذه
الن ّّص إىل وحدات جزئية ،لكنّها يف ُْجم َملها ال خترج عموما عن
الداللة تتشظى من خالل ّ
املقصد العام للنّص.
يرى زتسيسالف واورزنياك لدى حديثه عن داللة النّص أنّه "بينما يُعىن حنو النّص،
والنحو الداليل للنّص أيضا مبسائل تكوين النّص أساسا ،ال هتتم داللة النّص بالعالقات اليت
ُيكن حتقها (كذا) 4لغويا فحسب ،ومن مثَّ العالقات الداللية اليت ُُيكن حتليلُها لغويا يف
يرد
نصوص حتققت أو بدأ حتققها ،بل بفهم النّص  Text verstehenأيضا بوجه عام" ،5أي أنّه ُّ
 -1املنطق والالمعىن عند فيتجنشتني ،يسمينة غضبان ،جملة أيس :جملة فلسفية نصف سنوية حم ّكمة ،منشورات دار األخبار للصحافة ،ديوان
األول ،5099 ،ص.30 .
املطبوعات اجلامعية ،اجلزائر ،العدد ،1السداسي ّ
2
التحول ،مونسي حبيب ،دار الغرب ،وهران ،ط ،5009 ،9.ص.511 .
 فعل القراءة :النشأة و ّ -3نفسه.
4
الصواب :حتقُّقها أو حتقيقها.
 كذا باألصل ،ولعل ّ -5مدخل إىل علم النصُ :م َش ِّكالت بناء النص ،زتسيسالف واوزرنياك ،تر .سعيد حسن حبريي ،مؤسسة املختار للنشر والتوزيع ،القاهرة،
مصر ،ط ،5001 ،9.ص.11 .

ومقوماهتا إىل أسس لغوية وأخرى سياقية .على اعتبار أ ّن غري اللغوي
مسألة الداللة النصية ّ
(غري النسقي) هو سياقي بالضرورة.
يوافق سليمان عشرايت الطّر َح الذي جاء به أالن شوف ( )Alain Chauveملفهوم
وموجها هلا ،فاملنطق "يهتم بتساوق وانسجام اخلطاب دون أن
املنطق باعتباره حمددا للداللة ّ
يهتم بعالقة هذا اخلطاب مع الواقع أو مع احلقيقة .يف املنطق ال خيتص الربهان القويل باألشياء
الربهان".1
اليت نربهن عليها ،وإّمنا َخيتص بشكل ُ
الواحد.

تفرعات املعىن
تتعلَّق الداللة النصية يف جانب منها بالتوجيه املنطقي الذي حي ُكم ّ

للتصور الذي يرى أ ّن النّص يُبىن على أساس
أصبح مفهوم "القضيّة" املفهوم املفتاح
ّ
قضوي" ،إذ ُُيكن يف مصطلحات القضايا دراسة مضامني اجلُ َمل املفردة ،وكذلك ربْط هذه
الوحدات ودجمها مبرّكبات قضوية ذات مراحل هرميّة متباينة".2
يشري فولفجانج هاينه مان إىل أن الوصف الداليل للنصوص ال خيضع فقط إىل األنواع
املختلفة للقضايا البانية للنص ،وال إىل مضامينها أيضا ،ولكنه يتعلق كذلك بأشكال "الربط
القضوي بوجه خاص ،فهي تش ّكل األساس لدمج قضايا بقضايا أمشال (بوصفها دالالت
لوحدات النص الكربى ،على سبيل املثال لفقرات النّص أو لنصوص كاملة)".3
َس َعت البحوث اللغوية إىل حماولة حصر العالقات القائمة بني القضايا املعنوية البانية
الشكل التايل
للنصوص ،واعتبارها صاحلة ألن "تكون أساسا" لعلم داللة عالئقي" مفرتض ،و ّ
ض ذلك:
ّ
يوضح بَـ ْع َ

 -1املعىن القرآين يف رسائل النّور ،سليمان عشرايت ،شركة سوزلر للنشر ،القاهرة ،مصر ،ط ،5001 ،9.ص.35 .
 -2مدخل علم لغة النّص ،فولفجانج هاينه مان وديرت فيهفجر ،تر .سعيد حسن حبريي ،مكتبة زهراء الشرق ،القاهرة ،مصر ،ط،9.
 ،5001ص.11 .
 -3نفسه.

وصل
عطف
سببية
شرطية
تعاقبية
اعرتاضية
ختاميّة
زمنية
كيفية
مقارنة
استدراكية/إضرابية

عالقات قضوية متداخلة

عدا هذه األنواع من العالقات جيب أن توضع يف االعتبار يف أوجه الوصف الداليل
للنّص العالقات بني القضايا أيضا ،اليت ُُيكن أن تعد "خاصة بالنّص":1

معلّلة
موضحة
ّ
خمصصة
مؤّكدة
مصوبة
عالقات –السؤال
اإلجابة

 -1نفسه.

عالقات قضوية متداخلة

حتصران الروابط املنطقية يف النصوص
من الضروري أن أشري هنا إىل أ ّن اخلطاطتني السابقتني ال ُ
النصي".1
صرا ُمطْلقا أل ّن "اإلحاطة املنّظمة تُـ َعد َمطْلَبا ًّ
َح ْ
ملحا يف البحث اللغوي ّ

يؤّكد سعيد بنكراد على حتمية وجود السريورة الداللية وضرورة متابعتها لدى كل دراسة
للتعرف
داللية للنص ،حيث ُيكن "التأكيد أ ّن كل إنتاج للمعىن مرتبط مبادة مضمونية ّ
واإلدراك .إ ّن العمليتني معا تش ّكالن سريورة للتدليل ،ويف غياب هذه السريورة (السميوزيس)
نصي".2
يستحيل احلديث عن بناء ّ
إ ّن هذه السريورة هي متابعة التكوين الداليل للنّص فهي "الطريقة اليت يتم هبا تنظيم
الوحدات املقتطعة من النسق الداليل الشامل وفق إسرتاتيجية حم ّددة لآلثار املعنوية املراد
ُ
إنتاجها".3
ال يستطيع الشاعر أو الكاتب –يف الغالب -أن يضع خمططا دقيقا يتم ِوفْـ َقه نسج
الدالالت اللغوية ،فالذي حيدث يف مألوف العادة هو أن يتم حتديد جمموع األفكار اليت ُيكن
ضال عن كيفية
طرحها ومناقشتها ،دون الدخول يف تفاصيل ذلك الطرح أو تلك املناقشة فَ ْ
ُ
تش ّكلها الداليل ،وهكذا تكون السريورة الداللية املذكورة تابعة أو ناجتة عن التحليل اللغوي
الذي يتم من حول النّص.
يقول عز الدين املناصرة يف إحدى قصائده:4
افتح بابك
فأنا احللم القادم من أوجاع الصيف
إين دندنة الطلقة وبريق السيف
ّ
 -1نفسه ،ص.10 .
مفاهيمها وتطبيقا ُهتا ،سعيد بنكراد ،منشورات الزمن ،ال ّدار البيضاء ،املغرب ،ط ،5001 ،9 .ص.912.
 -2السيميائيات:
ُ
 -3نفسه.
 -4ديوان عز الدين املناصرة ،قصيدة الباب ،عز الدين املناصرة ،دار العودة ،بريوت ،لبنان ،ط ،5001 ،5.ص.991.

وشر الكثبان
شر املطر ّ
سأقيكم ّ
إين عطشان
افتح قلبك ...افتح بابكّ ...
وتظل الليلة تسألين يف جلستنا :كيف؟
الليلة هجموا كالغربان
السيدة الرابضة النعسانة
يف ردهات القصر ستذكرين
لكن األشجار معي
واألهنار معي
الص ّوان
حىت احلجر ّ
يفتح يل قلبا مل يُفتح يف أي زمان ومكان
ٍ
مللمت جراحي
حينئذ ُ
أطلقت النّار على قطعان الليل
ُ
األشجار معي
واألهنار معي
الص ّوان
وحىت احلجر ّ
نسج يف
يُعلّق مسري شريف استيتية على هذه السطور الشعرية بأهنا تصف األمل وكيف يُ َ
ِشعر املناصرة" ،إ ّن الشاعر هنا يرسم األمل رمسا حىت يُ ْ ِ
جمرد ظاهرة نفسية أو حالة
صب َح فنًّا ،هو ّ

شعورية .فال ّشاعر عندما خياطب املتلقي بقوله "اِفتح قلبك" فإمنا يريد أن يُذهب عنه اليأس"
هذا هو الذي استخلصه استيتية من شعر املناصرة املذكور ،لكن هل ُيكن إثبات ذلك عن
طريق التحليل اللغوي للرتكيب الذي وردت فيه هذه املعاين؟
1

السابقة من وجهة نظر معينة إىل قسمني:
تنقسم السطور ّ
ذهب اليأس
القسم ّ
األول يتم فيه حتديد/الشاعر ذو األوصاف غري العادية ،الذي سيُ ُ
عن القارئ ،إذا لو مل تكن أوصافه خارقة (هو ُحلُم [مبا يف احلُلم من خوارق تتحقق] ،هو
ِ
ب اليأس عن املتلقي ،ولَ َكا َن هو واملتَلقِّي معا يف مرتبة
الطّلقة والسيف )...ملا استطاع أن يُذه َ
واحدة.
خريتا على ذلك،
َّ
بالرغم من ذلك ال يثق يف ّ
الشاعر كأّمنا يطلب دليال ّ
لكن املتل ّقي ّ
وهو موضوع القسم الثاين الذي يـُّربر فيه الشاعر حقيقة دعواه من خالل ما أورد من مظاهر
الصوان.)...
القوة اليت تؤيده (األشجار ،األهنار ،احلجر ّ
كل ما أورده الشاعر من تعريف بنفسه ومن تعداد للقوى اليت تؤازره من أجل أن
كان ّ

يأسه .كما كان ُيكن للشاعر أن يعكس الرتكيب فيجعل
يفتح القارئ/اآلخر بابه فَـيَ ْذ َهب ُ
إبراز القوة املؤيّدة قبل اخلصائص الذاتية وهذا وارد جدا .وهنا ستصبح املقطوعة السابقة
كاآليت:
افتح بابك
(و) تظل الليلة تسألين يف جلستنا :كيف؟
............
............
احللم القادم من أوجاع الصيف
فأنا ُ
 -1منازل الرؤية :منهج تكاملي يف قراءة النّص ،مسري شريف استيتية ،دار وائل للنشر ،بريوت ،لبنان ،ط ،5001 ،9.ص.513 .

............
افتح قلبك...افتح بابك ...إين عطشان.
معني) وقد ترتّكب من
رأينا أن املقطوعة السابقة قد ترّكبت من قسمني (من منظور ّ
أكثر من ذلك ،وهذه األقسام هي اليت دعاها عبد الواسع احلمريي "موضوعات تيمية" ،فالنّص
عنده "ينطوي على ٍ
بنية اتصال حي وحيوي؛ عرب لساين ،لذلك فهي عبارة عن بنية كيانية،
ومن هنا فهو (النّص) يستطيع أن يُفصح عن نفسه على شكل جسد يتشظّى إىل موضوعات
يوحدها يف نسيج لغوي واحد".1
تيمية وإىل كيانات متصارعة داخل كيان واحدّ ...
يتساءل حسن ناظم يف بعض حبوثه اللغوية عن كيفية تظافر البىن األسلوبية ،ويهتدي
إىل أنّه "رمبا تعضد بنية أسلوبية بنية أسلوبية أخرى عرب املماثلة أو التكرار أو أية صيغة تعبريية
أخرى".2
لتأم ِل ما يلي:
ويدعو ُّ
-9أتعلمني أي حزن يبعث املطر؟
-5وكيف تنشج املزاريب إذا اهنمر؟
بالضياع؟
-1وكيف يشعر الوحيد فيه ّ

3

ترتّكب األسطر الشعرية السابقة وفق أسئلة" ،أسئلة تتأسس على مهزة االستفهام يف
السطر ( )9وعلى اسم االستفهام "كيف" يف السطرين (َ )5و ( ،)1ومن مث ،فإ ّن األسطر

 -1اخلطاب والنّص :املفهوم –العالقة -السلطة ،عبد الواسع احلَ ِمريي ،دار جمد للطباعة ،بريوت ،لبنان ،ط5002 ،9.م9151 ،هـ ،ص.
.911
 -2البىن األسلوبية :دراسة يف "أنشودة املطر" للسياب ،حسن ناظم ،املركز الثقايف العريب ،الدار البيضاء ،املغرب ،ط ،5005 ،9.ص.
.913
3
األول ،دار العودة ،بريوت ،لبنان ،ط ،9111 .ص.111 .
السياب ،اجمللّد ّ
 -ديوان بدر شاكر السياب ،بدر شاكر ّ

تدعم األخرى ،وتتظافر –ثانيا-
الثالثة تتضافر –أوال -عرب البنية االستفهامية لتبدو كل بنية ّ
عرب متاثل ما يليها من األفعال املضارعة".1
السابقة على أساسني :فأما األول فهو
يقيم حسن ناظم مسألة تركيب البىن اللغوية ّ
البنية االستفهامية اليت جعلت األسطر الثالثة كلّها تتصف بكوهنا استفهاما ال جوابا أو أمرا
املتضمنة
توحدت األفعال
َّ
حقيقيا .و ّأما الثاين فهو البنية الزمنية لألفعال الواردة يف األسطر ،فقد ّ
فجاءت كلها يف صيغة املضارع ممّا يُعطيها دفعا دالليا يف اجتاه واحد.
يرى مسري شريف استيتية من جهة أخرى أن تراكب البىن اللغوية قد يتم بتوسيع البنية
مؤهل لالتساع إىل ما ال حصر
النحوية األوىل ،ذلك بأ ّن "الوظيفة الرئيسية للرتكيب النحوي أنّه ّ
له من الرتاكيب .ومثل ذلك يُقال عن الرتكيب الواحد الذي ينتج تراكيب كثرية ،بزيادة كلمة يف
كل تركيب ولننظر يف اجلُملة السابقة اليت مسيناها "اجلملة النّص" وكيف ُيكن توليد ُمجَل كثرية
منها:
اشرتيت أمس كتابا
ُ
اشرتيت أمس األحد كتابا
ُ
اشرتيت أمس األحد كتابا جديدا
ُ
اشرتيت أمس األحد كتابا جديدا يف اللسانيات
ُ
اشرتيت أمس األحد كتابا جديدا يف اللسانيات احلديثة
وهكذا ، 2"...فقد ابتدأت اجلملة بثالثة مقومات (مفردات) لتنتهي يف األخري بسبعة،
ويتم التحليل الداليل يف هذه احلال نتيجة التفكيك الذي يؤول باجلملة إىل مكوناهتا األوىل،
وقد يستمر ألكثر من ذلك ليشمل التشكيل الصويت ،كما كنّا ذكرنا ذلك سابقا ،فمن

 -1حسن ناظم ،م.م .س ،ص.913 .
 -2اللسانيات :اجملال ،والوظيفة ،واملنهج ،مسري شريف استيتيه ،عامل الكتب احلديث ،إربد ،األردن ،ط ،5002 ،5.ص.551 .

نتوصل إىل الداللة
"الصوت والتشكيل السياقي للكلمة واجلُملة والصورة يف النّص الشعريّ ،
صيّة املتظافرة".1
حمصلة كل هذه السياقات النّ ّ
الكلّيّة ،اليت هي ّ
ط
حيث الرب ُ
تنسحب خاصية الرتكيب اليت ذكرنا حىت على املتون احلكائية ،ولكن من ُ
عرف بالشكل اإلطار
املعنوي خصوصا ،فالتنظيم "يف األبواب اليت ّ
ّ
تتضمن احلكايات والذي يُ َ
الربط بني
عرف ّ
بالشكل املؤطّر ،ومبا يضم من عناصر تعمل على ّ
مبا يضم من شكل حكائي يُ َ
الشكلني".2
ص حيث "تقرتح البالغة
ولدى اعتبار عامل ّ
الزمن يق ّدم هنريش بليث كيفية بناء النّ ّ
منوذجا من مخس خطوات يصف خمتلف مراحل بناء النّص يف تتابُعها الزمين ،وهذا هو
النموذج...:
-9اإلحياء :حتضري ما يقال؛
احملصل عليها؛
املادة َّ
-5الرتتيب :تنظيم ّ
-1العبارة :إضافة احملسنات البالغية؛
الرجوع إىل الذاكرة؛
-1ال ّذاكرةّ :
-2اإللقاء :تشخيص اخلطاب شأن املمثّل :احلركات ،واإلنشاد".3
يرى بليث أ ّن هذا النموذج "يأخذ شكل عمليّة مسلسلة احللقات ،فهو ال ُُيثّل النّص
كوحدة ساكنة مغلقة ،بل يتبع عمليّة تكون سائرا من تولّد الفكرة إىل حت ّققها التام" .4نتيجة

 -1من الصوت إىل النّص :حنو نسق منهجي لدراسة النّص الشعري ،مراد عبد الرمحن مربوك ،دار الوفاء ،اإلسكندرية ،مصر ،ط،9.
 ،5005ص.521 .
 -2بنية النّص احلكائي يف كتاب احليوان للجاحظ ،خولة خليل حسني شخاترة ،دار الينابيع ،عمان ،األردن ،ط ،9113 ،9.ص.919 .
3
حممد العمري ،دار إفريقيا الشرق ،ط ،9111 ،9.ص.
 البالغة واألسلوبية :حنو منوذج سيميائي لتحليل النص ،هنريش بليث ،تر .وتعّ ..11
 -4نفسه.

تضافر املراحل السابقة ،مع مالحظة أن املراحل الثالثة األوىل تتعلّق بنسق النّص ،بينما ختص
املرحلتان األخريتان سياقه العام.
رجعنا بعد كل هذا إىل عبد القاهر اجلرجاين فإننا جنده قد أدرك جيّدا أمهية النّظم،
إذا ْ
وسجل يف ذلك مالحظات رائدة عُ ّدت فيما بعد أساسا لنظرية قائمة بذاهتا.
ّ
لقد حاول اجلرجاين أن يُعيد للنحو حيويته بعد أن أحاله املتأخرون على عهده إىل
فأدم َج املعىن يف القواعد الشكلية للنحو ،حيث يقول يف بعض
قوالب جافة ،وتراكيب منطيّةَ ،
ذلك "ومجلة األمر أنّا ال نوجب الفصاحة للفظة مقطوعة مرفوعة من الكالم الذي هي فيه،
ولكنّا نوجبُها هلا موصولة بغريها ،ومعلقا معناها مبعىن ما يليها".1
بذا أدرك اجلرجاين ضرورة أن يكون املعىن والرتكيب متالزمان ،وأن يكون الثاين منهما
األول للغة إمنا هو التواصل ،فكان البد من الرتكيز على
لألول على اعتبار أ ّن اهلدف ّ
خدما ّ
أمهية املعىن.
املتفحص لنص (األسرار) جيد أن اجلرجاين "حاول عقلنة النّص البالغي ،أي جعلُه
إ ّن ِّ
التأمل وحنو ذلك ،وهذا يدل على أ ّن
يف خمترب التحليل العقلي من خالل منظومات التدبّر و ّ
ص اجلرجاين".2
اخلطاب العقالين خطاب تأسيسي يف النّ ّ
وقد رأينا أطرافا من هذا الرأي لدى احلديث عن البناء املنطقي للنصوص ،وهو ما
اصطلحنا عليه باملركبات القضوية.
وتأسيسا على هذا الفهم أمكن للنص عن طريق النّظم أن ينتج "نصوصا جديدة ذات
أشكال وبنيات غري مألوفة .وهكذا ختلق النّص تركيبة لغوية جديدة ،وهو ما حتاول نظرية النّص
3
عرف هبندسة النص،
ي
ما
أو
،
حدوده وحت ّدد وسائله وذلك عن طريق اللغة وبنائها"
أن ترسم
َ
َُ
أو هندسة النحو ،وهي "أمناط القواعد اليت يقوم عليها النحو وختصيص الظواهر اليت يُعىن هبا
 -1دالئل اإلعجاز يف علم املعاين ،عبد القاهر اجلرجاين ،دار املعرفة ،بريوت ،لبنان ،ط ،9112 ،5.ص.521 .
2
حممد سامل سعد اهلل ،عامل الكتاب احلديث ،عمان ،األردن ،ط ،5001 ،9.ص.51 .
 مملكة النص :التحليل السيميائي للنقد البالغيّ ، -3نظرية النّص :من بنية املعىن إىل سيميائية ال ّدال ،مخري حسني ،منشورات االختالف ،بريوت ،لبنان ،ط ،5001 ،9.ص.20 .

ٍ
مفردات
كل منط وكيفية تفاعل األمناط املختلفة فيما بينها" 1فكما أ ّن امللفوظات سواء أكانت
الربط املختلفة،
أم مجال تتجاور فيما بينها داخل النص الواحد وتتفاعل؛ فكذلك أمناط ّ
"وبذلك فنظرية هندسة النحو تُعىن أيضا بتحديد مستويات التمثيل اللغوي الواردة ،أي بأسئلة
من قبيل :هل هناك مستويات متعددة يف الرتكيب ،مثل البنية العميقة والبنية السطحيّة والصورة
املنطقية ،أم هناك مستوى واحد؟".2
تعتمد هندسة النّص من وجهة نظر أخرى على مفهوم الرتكيب البنائي ،وذلك أنّه بعد
إنشاء نواة النّص تتم عملية نسج الرتكيب انطالقا من هذه النواة ،عن طريق التفريع ،حيث
املطول...يف الثقافة العربية القدُية)
"تبدو عملية تضخيم النص ( Amplificationاألطولّ ،
صيغة من صيغ إنتاج النّص انطالقا من نواة نصيّة (نص قصري نسبيا) وذلك عن طريق إغنائه
ص".3
بعناصر جديدة ُُيكن دجمها يف نفس سياق النّ ّ
يقوم النّص وفق هذا املنظور على فكرة التوليد ،حيث يبدأ النّص بفكرة واحدة هي
حموره العام ،لتتواىل بعد ذلك األفكار ُجمَ َّس َدة يف تتابعات ُمجَلِيّة مرتابطة ،تدور ُكلُّها يف فلك
ِّ
املشلكة للنص وفق مبدأ الرتاكم الرتكييب
املعىن العام للنّص ،ويتم تبعا هلذا تضخيم النواة األوىل
واملعنوي معا.
يؤدي ترتيب كلمات القصيدة وتوزيع سطورها وفق نظام خمصوص إىل إضافة أبعاد
داللية جديدة خارجة عن إطار معىن الرتكيب يف النّص ،فقد "ساهم التشكيل اهلندسي
جبعل
"األوركسرتايل" للكتابة الشعرية يف إثراء املناخ الغامض اإلحيائي املع ّقد للداللة الشعريةْ ،
القراءة مفتوحة على احتماالت مفاجئة ،وفضاءات غريبة ،تستدعي حركة سريعة وذوقا َّ
مدربا
وفهما عميقا لقواعد اللُّعبة اجلديدة".4

1
حممد غاليم ،دار توبقال للنشر ،الدار البيضاء ،املغرب ،ط،5001 ،9.
 النظرية اللسانية والداللة العربية املقارنة :مبادئ وحتاليل جديدةّ ،ص.93 .
 -2نفسه.
 -3نظرية النص  :مخري حسني ،ص.935 .
 -4الغموض يف الشعر العريب احلديث ،إبراهيم رماين ،دار هومة ،اجلزائر ،ط ،5001 ،9.ص.111 .

نقرأ يف قصيدة "كابوس" لسعدي يوسف املقطع التايل:1
فندق رطب
دق اجلرس
حلظة...
الضيّق.
كان من مطر الليل شيء على ّ
الشارع ّ
وعلى الشرفات الصغرية كان يئن اجلريانيوم
دق اجلرس
ّ
حلظة
يتوزع إيقاع االنفعال العميق
السابق "على بياض الصفحة ،مثلما ّ
تتوزع كلمات املقطع ّ
2
معني داال داللة إحيائية انطالقا
داخل فضاء التجربة الواسعة"  .وكثريا ما يكون التوزيع وفق منط ّ
من الشكل اهلندسي العام ،فسيمياء البياض هلا يف كثري من األحيان قوة داللية يف تبليغ داللة
النّص.
بالشعر البصري الذي "ال يبحث عن املعىن
يندرج ضمن هذا اإلطار أيضا ما يُعرف ّ
اللفظي وإمنا يبحث عن معىن التشكيل" ،3أي التشكيل اللفظي والرتكييب للقصيدة وما يُضيفه
ذلك على املعىن العام للنّص ،وكثريا ما كان الفراغ بانيا لدالالت النصوص.

 -1نفسه.
 -2نفسه.
 -3يف حتليل النص الشعري ،عادل ضرغام ،منشورات االختالف ،اجلزائر ،ط ،5001 ،9.ص.93 .

أوال-أثر اإلحالة في البناء الداللي للنّص:
رأينا سابقا كيف أ ّن النّص أصبح يُنظَر إليه على أنّه وحدة داللية ،وأ ّن الروابط العضوية
(الشكليّة) اليت تربط بني ُمجَله تكو ُن يف أغلَبها حمكومة بشروط داللية.
الربط بينهما
الربْط "عالقة وثيقة بني طرفَني تُـ ْغين عن ّ
تتفق أغلب البحوث اللغوية على أ ّن ّ
الربْط عالقة تصطنعها اللغة بطريق اللفظ ،أي األداة؛ ألمن اللبس يف فهم االرتباط
بأداة ،وأ ّن ّ
الربط قرينة لفظية ،وأ ّن االرتباط عالقة
أو االنفصال .ويعين هذا أ ّن االرتباط قرينة معنوية ،وأ ّن ّ
الربط عالقة موجودة بالقوة".1
موجودة بالفعل ،وأ ّن ّ
يتساءل أمحد م ّداس ضمن هذا اإلطار تساؤال مشروعا ،فهل هناك حقيقة "خطاب
للربط بني اجلُ َمل
متماسك األجزاء؟ ،ومب تتماسك أجزاؤه إن ُوِجد؟ ،أبالوسائل ّ
الشكلية ّ
والفقرات داخل البنية النّصيّة؟ أم بالبحث يف العالقات اليت تنسج النص /اخلطاب وتنظم
مكوناته؟ ،أم بالبحث يف احملتويات اإلخبارية وعالقتها بالكفاءات اللسانية من جهة
ِّ
والكفاءات غري اللسانية من جهة أخرى؟ ،أم تتظفار كل هذه املعطيات لتحقق النّصيّة؟ ،وهل
تصلح اللسانيات للتحليل؟ ،أال يطرح ذلك تعارض العلم مع الوجدان؟ ،وقياس الذايت املعنوي
بالكمي املادي؟ ،أو ليس يف ذلك ع ْلمنة لألحاسيس واملشاعر مبا أن احلديث مصروف
للخطاب الشعري؟".2
تدخل بعض هذه التساؤالت يف صميم املبحث الرتكييب وعالقته بالداللة ،يف حني تَنِ ُّد
بعض التساؤالت عن هذا اإلطار لتبحث يف حدود اللسانيات وجدواها يف حتليل اخلطاب.
تتفق اآلراء النقدية اللغوية على أ ّن الرتكيب هو حامل املعىن ،وأ ّن املعىن يتش ّكل،
ويتمظهر انطالقا من التأليف بني املفردات واجلُ َمل .فهذا عبد القاهر اجلرجاين يرى بأ ّن "اللفظ
تبع للمعىن يف النظم ،وأ ّن الكلم ترتتب يف النّطق ،بسبب ترتّب معانيها يف النفس".3
 -1نظام االرتباط و الربط  ،محيدة مصطفى ،ص.925 .
2
عمان ،األردن ،ط ،5001 ،9.ص.02 .
 حنو النص :نقد نظرية وبناء أخرى ،أمحد مداس ،عامل الكتبّ ، -3دالئل اإلعجاز ،ص.21 .

ظ مرتبطا باملعىن وتابعا له ،وعلى اجلملة جيعل بينهما
جيعل اجلرجاين يف هذا الرأي اللف َ
عالقة تبعية من نوع خمصوص ،وهو بعض الرأي الذي يذهب إليه لدى تعريف التعليق ،حيث
وجت َعل هذه
بعضها على بعضُ ،
"ال نظم يف الكلم وال ترتيب حىت يُعلَّق بعضها ببعض ويُبىن ُ
بسبب من تلك" ،1وال يكون هذا السبب يف رأيي إالّ معنويا بالضرورة ،ألنك لو "عمدت إىل
فعددت كلماته عدًّا كيف جاء واتفق ،وأبطلت نضده ونظامه الذي
بيت من ِشعر أو فصل نثر
َ
أخرجتَه من كمال البيان ،إىل جمال اهلذيان".2
عليه بُِين ،وفيه أُفْ ِر َ
غ املعىن وأجريْ ...
أعطى اجلرجاين نظم الكالم أمهية بالغة ،بل وأ َْر َج َع إليه إعجازية النّص القرآين ،فقد
بالرغم من
رأى أ ّن مفرداته هي من جنس ما تعارفت عليه العرب ونسجت به كالمها ،ولكنّها ّ
تقصر قرائحها دون اإلتيان بِنَ ْس ٍج من ِجْنسه.
ذلك ُ
عادة بتوظيف جمموعة من الوسائل
يتم الرتابط وااللتحام بني اجلُمل والفقرات يف النّص َ
ذات الطّبيعة اللغوية "وتتمثّل هذه الوسائل يف ُمجلة من األدوات تربط بني اجلُمل يف مستوى
الربط:
النّ ّ
ص أنواعا من ّ
جمرد الرتتيب يف
ربط خطّي يقوم على اجلمع بني ُمجلة سابقة وأخرى تلح ُقها فيفيد ّالذكر مثل الواو يف العربيّة.
ِ
يتعني به نوع العالقة
ربط خطّي يقوم على اجلمع كذلك ،ولكنّه يُدخ ُل معىن آخر ّعرب عن عالقة منطقيّة
بني اجلُملة واألخرى ،مثل "الفاء" و"أو" وغريها يف العربية ،حيث تربط وتُ ِّ
بني العنصرين املربوطني".3
الربط بالضمري العائد الذي تبدو
الربط املنطقي أكثر ،فقد "يتم ّ
ذلك ،وقد تتع ّدد صور ّ
الربط أو باحلرف أو بإعادة اللفظ أو إعادة املعىن أو باسم اإلشارة
فيه املطابقة كما يُفهم منه ّ
أو أل أو دخول أحد املرتابطني يف عموم اآلخر".1
 -1املرجع السابق.
 -2أسرار البالغة ،أبو بكر عبد القاهر بن عبد الرمحن بن حممد اجلرجاين النحوي ،شركة القدس للنشر والتوزيع ،تعليق حممود حممد شاكر،
ط ،9119 ،9.ص.01.
3
نصا ،األزهر الزناد ،املركز الثقايف العريب ،بريوت ،لبنان ،ط ،9111 ،9.ص.11 .
ص :حيث يف ما يكون به امللفوظ ًّ
 -نسيج النّ ّ

يقرتح روبرت دي بوجراند جمموعة من املعايري يرى بأ ّهنا كفيلة بإضفاء صفة النصيّة على
امللفوظ ،وإن كانت تشري إىل النّص وتصفه من وجهة نظر كلّية .،وهذه املعايري هي :السبك
 ،Cohésionااللتحام  ،Cohérenceالقصد  Internationalityوالقبول ،Acceptability
ورعاية املوقف  ،Situationalityوالتّناص .2Intertextuality
الربط النّحوي والتماسك الداليل من مظاهر الرتابط النّصي ،وقد أوردمها
يُعترب كل من ّ
النصيّة ،باإلضافة إىل املقصديّة واملقبوليّة
فولفجانج هاينه مان وزميله على ّأهنما من معايري ّ
واإلبالغيّة واملوقفيّة والتّناص.3
بصدد البحث فيه ،على عكس
حنن َ
الربط النحوي والتماسك الداليل كثريا مبا ُ
يتعلّق ّ
بقيّة املعايري اليت يبدو أ ّهنا جتنح ّإما إىل السياق العام ،و ّإما أهنا تبتعد عن الداللة والرتكيب.
بالربط النحوي أيضا "الطريقة اليت يتم هبا ربط األفكار يف بنية النّص الظاهرة،
يُ َ
قصد ّ
للج َمل والعبارات وما يتعلّق هبا من حذف
بسطة يُ َ
قصد به التشكيل النحوي ُ
أو بصورة ُم ّ
4
دت تعريف بشري إبرير للربط
وقد
،
وإضافة وغري ذلك ...ويتعلّق كل هذا بالنص ذاته"
أور ُ
َ
النحويِ ،ع َوضا عن تعريف كل من روبرت دي بوجراند وفولفجانج هاينه مان ،لوضوحه
النّ ْسيب قياسا إىل التعريفني املذكورين.
تنشط به عناصر املعرفة إلجياد
ّأما التماسك الداليل فهو "يتطلّب من اإلجراءات ما ّ
الرتابط املفهومي  Conceptual Connectivityواسرتجاعه وتشمل وسائل االلتحام على
العناصر املنطقية ،...معلومات عن تنظيم األحداث واألعمال واملوضوعات واملواقف ،السعي

 -1اللغة العربية :معناها ومبناها ،متتم حسان ،عامل الكتب ،القاهرة ،ط ،5001 ،1.ص.591 .
 -2ينظر :النص و اخلطاب و اإلجراء  ،روبرت دي بوجراند ،م.م .س ،ص.901 .
 -3ينظر ، :مدخل إىل علم لغة النص ،فولفجانج هاينه مان وديرت فيهفجر ،تر .سعيد حسن حبري ،مكتبة زهراء الشرق ،القاهرة ،مصر،
ط ،5001 ،9.ص.
 -4من لسانيات اجلُملة إىل علم النّص ،بشري إبرير ،التواصل :جملة علمية حم ّكمة تصدر عن جامعة باجي خمتار ،عنابة ،اجلزائر ،العدد ،91
جوان  ،5002ص.21 .

1
عرفه بشري إبرير بأنّه "الطريقة اليت يتم هبا
وقد
.
إىل التماسك فيما يتّصل بالتجربة اإلنسانية"
ّ
ربط األفكار داخل النّص".2

التصور ،وبعد سلسلة من املالحظات إىل أ ّن "اجلُمل
خيلُص حم ّمد خطّايب ضمن هذا ّ
مرتابطة إذا كانت الوقائع اليت تشري إليها قضاياها متعالقة يف عوامل متعالقة" .3ومضمون ذلك
للج َمل اليت يُفرتض ارتباط بعضها ببعض ،جيب أن تكون معانيها
أ ّن الكلمات ِّ
املكونة ُ
متعالقة ،ويق ّدم املثال الذي أورده هاليداي وحسن ،وهو قوله:
متزوج.
جون أعزب ،فهو إذن غري ّجون أعزب ،إذن فقد اشرتى كثريا من األسطوانات.4صوصا
األول مرتابطة أل ّن كلماهتا هلا عالقة داللية فيما بينها ونقصد ُخ ُ
فَ ُج َمل املثال ّ
متزوج".
بني "أعزب" و "غري ِّ
بينما ُمجَل املثال الثاين غري مرتابطة ألنّه ال توجد عالقة داللية بني كلماهتا ،أي ال توجد
حممد خطّايب
عالقة بني كون جون أعزب وبني شرائه لكثري من األسطوانات .وهو ما ّ
عرب عنه ّ
أعم وهو تعالق الوقائع اليت تشري إليها
بقوله" :يُستخلص ممّا تق ّدم أ ّن الرتابط يتطلّب شرطا ّ
القضايا".5
يتبني الشرط الثالث للرتابط من خالل املثال التايل:6
حياول هاليداي أن ّ
ذهبنا إىل الشاطئ.
أمس كان الطقس حارا ،لذا ْفذهبنا إىل الشاطئ يف األسبوع املاضي.
أمس كان الطّقس حارا جداْ ، -1النص يف اخلطاب و اإلجراء  ،روبرت دي بوجراند ،م .س ،ص.901 .
 -2بشري إبرير ،م.م .س.
 -3لسانيات النص :مدخل إىل انسجام اخلطاب ،حممد خطايب ،املركز الثقايف العريب ،ال ّدار البيضاء ،املغرب ،ط ،5003 ،5.ص.15 .
 -4ينظر املرجع السابق.
 -5نفسه.
 -6ينظر :نفسه.

ألهنا مل تستجب لشرط الرتتيب الزمين" ،1وقد اعتُِ َرب
إ ّن ُمجلة املثال الثاين "غري مرتابطة ّ
املطلوب لدى اعتبار جمموعة من اجلُ َمل مرتابطة دالليا.
الثالث
هذا
الزمين هو الشر َط َ
الرتتيب ُّ
َ
ُ
الشرط الرابع لرتابط اجلُمل ِّ
لنص
املشكلة ِّ
مث يضرب املثال التايل الذي يستخلص منه ّ ّ
فذهبت إىل الشاطئ.
محلت أن الطّقس حار جدا،
ُ
ماُ :
حارا يف عامل حلم ليس سببا عاديا
إ ّن هذه اجلملة ال تستقيم "أل ّن واقع كون الطّقس ًّ
ضاف شرط آخر هو تعالق العوامل
للذهاب إىل الشاطئ يف عامل فعلي .ومن مثَّ ينبغي أن يُ َ
2
القول "إ ّن اجلُ َمل مرتابطة إذا كانت الوقائع
املمكنة"  .وانطالقا من هذه الشروط األربعة أ َْم َك َن ُ
اليت تشري إليها قضايا متعالقة يف عوامل متعالقة".3
ال خيفى على أي باحث األمهيّة اليت تتميّز هبا اإلحالة يف متاسك النّص وتشكيل
داللته .وهي تنقسم إىل قسمني رئيسيني مها :اإلحالة املقامية ،واإلحالة النصيّة ،واإلحالة
يوضح أقسام
الرسم التايل ّ
النصية بدورها تنقسم إىل قسمني :إحالة قبليّة ،وإحالة بعديّة .و ّ
اإلحالة:4
اإلحالـة
(النصيّة)
إحالة داخل
النّص

(املقاميّة)
إحالة إىل خارج
النّص
(إىل سابق)
قبلية

 -1نفسه.
 -2نفسه.
 -3نفسه ،ص.11 .
 -4نفسه ،ص.91 .

(إىل الحق)
بعديّة

وأ ّكد هاليداي ورقيّة حسن هذا التقسيم بالقول" :كقاعدة عامة ُُيكن أن تكون
السابق أو إىل
صيّة ّ
عناصر اإلحالة مقامية أو نصيّة ،وإذا كانت نَ ّ
فإهنا ُيكن أن حتيل إىل ّ
1
يهمنا من هذين القسمني هو اإلحالة النصيّة أل ّهنا ختص النسق
الالحق"  .غري أ ّن الذي ُّ
وتتعلّق بالنّص دومنا سواه.
هاما يف ترابط النّص
تأمل لطبيعة اإلحالة يهدي إىل القول بأ ّن هلا دورا ًّ
إ ّن أدىن ُّ
ومتاسكه ،وذلك مبا حتدثه من ربط بني أجزائهّ .إهنا تؤدي دائما ّإما إىل ربط الالحق بالسابق
وإما إىل ربط السابق بالالحق ،ومن شأن ذلك أن يؤدي إىل التحام أجزاء النّص الواحدُُ .يكن
ّ

بنوعْيها :القبليّة والبعديّة  :
أن منثّل بدورنا بالرسم التايل الذي ّ
يوضح اإلحالة َ

 -1نفسه.











ُمتثِّل كل من  9و 5و 1إحاالت قبليّة ،بينما متثّل  1و 2و 3إحاالت بعديّة.
يبقى هذا الشكل قابال للتغيري ،فهو ليس ثابتا من حيث تتابُع اإلحاالت ،وذلك أ ّن
اإلحاالت قد ختتلف يف تتابُعها ،والثابت يف كل ذلك هو إجياد النّص املتماسك املرتابط.
تنقسم العناصر اليت تتم اإلحالة بوساطتها إىل ثالثة أقسام :الضمائر وأمساء اإلشارة
وأدوات املقارنة ،حيث سنعاجل كل قسم على حدة.
حاول زتسيسالف واورزيناك  Zdzislaw Wawrzyniakأن يبحث عن "دور أنواع
التعيني املفردة ،اليت تش ّكل يف كل شبكة متميّزة لعالقات داللية يف جمال اإلحالة يف النّص
1
األول منهما ،والذي جاء فيه" :يف منتصف
بذكر
سأكتفي
مثالني،
لذلك
أورد
وقد
.
املعطى"
ّ
تنح ،أنت أيُّها
الشارع يوجد كلب .حصان العربة ،الذي يَسحب عربة ِدبَـبَة ،قال غاضباَّ :
احملشور يف النزهات ،أنت! يا أجنب من قطّة! ،أنت يا َه ْوَه ْو يا ُمتس ّكع! .فتح الكلب عينا
(وقال) :ماذا دهاك؟ كيف تتحدث هكذا مع دافع للضرائب؟".2
األويل لالسم يف النّص يكون هو ،كلب
يُعلِّق واو رزنياك على هذا النّص بأ ّن التعيني ّ
مثال ،وقد َوَرَد هذا االسم يف ُمجلة وقعت يف ّأول النّص" :وصار تعيني االسم "كلب" من
خالل إعادة متكررة التعيني املوضوعي لنواة النّص .وتوجد يف "كلب" إعادة تعيني مباشرة
لالسم".3

 -1مدخل إىل علم النّصُ :م َش ِّكالت بناء النّص ،زتسيسالف واورزيناك ،تر .وتع .سعيد حسن حبريي ،مؤسسة املختار ،القاهرة ،مصر،
ط ،5001 ،9.ص.12 .
 -2املرجع السابق.
 -3نفسه ،ص.13 .

مث يضيف بأ ّن العالقة الداللية الناشئة هنا قد متّت بواسطة تبادل التّنكري والتعريف.
فقد ورد لفظ "كلب" نكرة لدى َّأول ِذ ْكر له ،بينما أصبح ُمعَّرفا بعد ذلك أل ّن القارئ قد
عرف بأنّه هو املذكور سابقا.1
يتطرق فولفجانج هاينه مان وديرت فيهفجر إىل هذه اخلاصية ،فبِ َح َسبِ ِهما "تُشري أداة
ّ
سمى "املعلومة السابقة" ،بينما تؤدي أداة التنكري وظيفة.
التعريف وفق هذه الفكرة إىل ما يُ ّ
اإلشارة إىل "معلومة الحقة" .2فتنكري لفظة "فتاة" يف قولنا "كان يف قدمي الزمان فتاة" إشارة
ب تقدُيُها نكرة لدى
إىل "معلومة الحقة" أل ّن هذه الفتاة مل تكن معروفة من قبل لذلك َو َج َ
ّأول إِ َير ٍاد هلا يف النّص.
بينما يكون تعريفنا هلا يف قولنا "كانت الفتاة مجيلة ومتواضعة" إشارة إىل معلومة
3
احلديث عنها ،لذلك فهي معروفة ضمن
عرفة باأللف والالّم قد سبق
سابقة  .فهذه الفتاة امل َّ
ُ
ُ
النّص .ويستمر التعريف بـ"ال" بعد هذا ،يف النّص حىت النهاية ما مل يكن هناك إدراج ملفردة
ب التمييز بني لفظة "فتاة" األوىل والثانية.
من جنس هذه املفردة نفسها ،وهنا َو َج َ
ث من
السابق قد بُعِ َ
يعتربُ فولفجانج هاينه مان وديرت فيهفجر أ ّن املنطَلَق الوصفي ّ
داخل النحو؛ وهي صادرة عن الفرضية القائلة بأ ّن "النصوص ذات طبيعة مماثلة للجملة
أساسا ،وإن حنو النّص تبعا لذلك جيب أن يكون منوذج اإلطار لوصف النّصوص ،وإنه ُُيكن
أن تُستبد َل بقواعد بناء اجلملة املعروفة قواعد ِ
ْم َل هبا على األقل".4
بناء ِّ
ُ
ْ َْ َ
ُ
النص أو أن تُ ْستَك َ
غري أننا جند أن هاليداي ورقية حسن خيالفان هذا الرأي ،وذلك حني يذهبان إىل أ ّن
النص ليس وحدة ( )a unitبنيوية كاجلُملة أو ما يُشبِ ُه َها ،وكذا ليس عالقة بنيوية .وإذا كان
" ّ
هناك من دور للبنية فهو التوحيد ليس إالّ".5
 -1ينظر :املرجع السابق.
 -2مدخل إىل علم لغة النص  ،فولفجانج هاينه مان وديرتفيهفجر ،م.م .س ،.ص.51 .
 -3نفسه.
 -4نفسه ،ص.51 .
 -5حممد خطّايب ،م.م .س ،ص.92 .

ضتني ،ففي حني يرى فولفجانج
نقف هنا على وجهيت نظر خمتلفتني إ ْن الَ ن ُق ْل ُمتَـ َعا ِر َ
هاينه ما ن َو ديرت فيهفجر أنّه من الضروري واملفيد معا أن تكون قواعد اجلُملة أساسا لبناء
قواعد وصف النصوص (على اعتبار أ ّن النّص –يف بعض تعريفاته -جمموعة متوالية من
اجلمل ،1فإننا جند هاليداي ورقية حسن ينفيان بنيوية النّص ،وهذه البنيوية هي اليت كانت أهم
خصائص اجلُملة ،ومن مثّ ينفيان عالقة النص باجلُملة من هذا الوجه على األقل.
تنبّه صالح فضل لدى تشرحيه جملموعة من نصوص الشعر احلداثية إىل "أن شعر احلداثة
قد منّى ظاهرة الفتةُُ ،يكن أن نطلق عليها "استعارة الضمائر" ،حيث يتم االرتكاز على أحد
التقمص ،ويُقصد به اإلشارة ملوقع آخر
املواقع يف اخلطاب ّ
الشعري ،عن طريق التجريد أو ّ
ٍ
حينئذ من امتداد ظالل الداللة إىل املنطقة اجلديدة اليت انتقل إليها
مقابل له وال خيلو األمر
اخلطاب" ،2أي أ ّن الضمري عندما ينتقل من موقع إىل آخر ينقل معه داللته أو جزءا منها على
األقل ،ليصبح لدى هناية األمر ذا داللتني ،األوىل اليت انتقلت بانتقاله أي الداللة األصلية،
لعل األمر ال يقتصر هنا على الضمائر
والثانية هي الداللة املكتسبة يف املوضع اجلديد ،و ّ
فحسب بل قد يشمل بقيّة مكونات اجلملة /النّص.
يقول أمحد عبد املعطي حجازي يف "كائنات مملكة الليل":
................................
(أظنّها التقوى وليس اخلوف
أرد اخلوف بالذكرى
أىن ّ
أو ّ
فأستحضر يف الظلمة آبائي
وأستعرض يف املرآة أعضائي

 -1ينظر مثال :علم اللغة النصي بني النظرية والتطبيق ،صبحي إبراهيم الفقي ،عامل الكتب احلديث ،األردن ،ط.5001 ،9.
 -2شفرات النص :دراسة سيميولوجية يف شعرية النص والقصيدة ،صالح فضل ،عني للدراسات والبحوث اإلنسانية واالجتماعية ،مصر،
 ،9112ص.11 .

وألقي رأسي املخمور يف
شقشقة املاء الطهور)
تركت خمبأي أللقي نظرة على بالدي
ليس هذا عطشا للجنس
أؤدي واجبا مقدسا
إين ّ
ّ
وأنت لست غري رمز فاتبعيين
مل يعد من جمد هذه البالد غري حانة
ومل يبق من الدولة إالّ رجل الشرطة
ظله الطّويل تارة
وظله القصري" .1
يرى صالح فضل أن ضمري املتكلّم هنا "ليس سوى قناع له هو ،هذا الغائب احلاضر
الروح القومي ،ولكنّه يستحضره بكل شراهته وشبقه ،ويتقمصه ليعيد متثيل
املسيطر على ّ
يفض أسرارها وجيوس يف ثناياها".2
املواقف واملشاهد عن كثبّ ،
كأهنا حركته اليت يعرف كيف ُّ
كت ،أؤدي ،على
تعود الضمائر يف األفعال :أظن ،أرد ،أستحضر ،أستعرض ،ألقي ،تر ُ
املعين أيضا يف النّص هو الغائب يف
املتكلمّ /
املعين مبا يراه يف واقعه ،غري أ ّن ّ
الشاعر ألنّه هو ّ
الروح القومي".
النّص ،وهو الذي دعاه صالح فضل بـ" ّ
وحىت
يقوم ّ
الشعر املعاصر خبلخلة كثري من النظم واألعراف اللغوية واالصطالحية بل ّ
الع َقديّة أحيانا ،ألنّه يبحث دوما عن كيفية تعبري جديدة مغايرة للمألوف ومتجاوزة له ،ولو
َ
 -1نفسه .
 -2نفسه.

ف منذ ٍ
أمد غري بعيد.فقد "ظلّت احلداثة الشعرية العربيّة ،املمثّلة يف
كان هذا املألوف قد عُ ِر َ
أدونيس ،ترحل من عوامل إىل عوامل ،بغية اإلجابة عن سؤال واحد ،سؤال مقلق كان دائما
حتول التجريب لديها حماولة ال
هاجسها ،هو :كيف؟ أي البحث عن الكيفية التعبريية ،إذ ّ
تنتهي ،فاستم ّدت شعريتها من نوعية الرتكيب املغاير للرتكيب العادي" ،1وهو الرتكيب الذي
كثريا ما يتجاوز قواعد اللغة وضوابطها بغية إضفاء معىن جديد ينتج عن تأويل هذه الرتاكيب
اجلديدة.
يقول أدونيس يف قصيدة "الباب":2
منذ أسابيع وأجفانه
تربض يف الباب
اجلسم يف فراشه ضائع
يبحث والقلب على الباب،
يشتاق أن يبكي-
"ما أكرم البكاء ما أغناه ،يف هنر
سفينة تقل أحبايب".
الضمري يف "أجفانه" على متق ّدم يف الرتبة ،أي على اسم سابق عليه،
يعود ّ
ينبغي أن َ
"واألغلب يف هذا املرجع أن يكون امسا ظاهرا ُحمدَّدا املدلول ،يزيل اإلهبام وااللتباس ،...إالّ أ ّن
أدونيس يتجاوز هذا العرف النحوي ،لتنفتح اجلُ َمل على االرتباط والتع ّدد ...واالحتمال ،وتأيت
كلّها عائدة على مرجع غري موجودِ َ ...
بءَ على املتل ّقي يف البحث عنه".3
ليرتك الع ْ
 -1أدونيس وبنية القصيدة القصرية :دراسة يف أغاين مهيار الدمشقي ،آمال منصور ،دار عامل الكتب احلديث ،القاهرة ،ط،5001 ،9.
ص.11 .
 -2ديوان أدونيس ،أدونيس ،علي أمحد سعيد ،اآلثار الكاملة ،دار العودة ،بريوت ،لبنان ،ط ،9119 ،9.ص.
 -3آمال منصور ،م .س ،ص.21 .

ُُيكن أن نق ّدر لذلك امسا معينا خفيّا ،غري أن القاعدة النحوية تشرتط غالبا أن يكون
االسم الذي حييل عليه الضمري ظاهرا وسابقا عليه .فمن يكون هذا االسم الذي تربض أجفانه
يف الباب؟ ،ال ُيكن حبال من األحوال وباتباع القاعدة النحوية أن جند لذلك تفسريا ،وهنا
تدخل ضرورة التأويل ،تأويل هذا االسم الذي يعود عليه الضمري.
يف موقع آخر "ال يكتفي أدونيس هبذا ،بل إنّه َّ ِ
الضمري ،يقول
يتعمد ذ ْكَر املرجع بعد ّ
يف قصيدة "رسالة":1
"البالد اليت حلمنا هبا وفتحنا إليها الطريق
أفقا جرحْته اجلفون اخلجولة،
واحتضار الطّفوله
أمس َر َج ْعنا هلا ورمسنا
صورة بامسها وهاله
وكتبنا إليها رسالة-
البالد اليت جرحتها اجلفون اخلجولة"
للمرة الثانية وبعد تعويضه بالضمري،
يُ ِّ
كرُر أدونيس يف هذا املقطع ذكر املرجع (البالد) ّ
لعل السبب يف ذلك هو حماولتُه التأكيد على أمهيّة هذا املرجع.
و ّ
تتألّف قصيدة حممود درويش "آن للشاعر أن يقتل نفسه" من سبعة مقاطع ،حيث
الشاعر ترك يف كل مقطع منها
"يبدو كل مقطع مْنها مستقالًّ عن املقاطع األخرى .بيد أ ّن ّ
كلمة أو معىن ،جيعل منه مقطعا تابعا للذي ْقبله ،وبتكرار هذا اللفظ أو املعىن ،أصبحت
املقاطع كلّها متواشجة تواشجا داخليا".2
 -1آمال منصور ،م .س ،.ص.21 .
2
عمان ،األردن ،ط ،5001 ،5.ص.505 .
 -يف اللسانيات وحنو النّص ،إبراهيم حممود خليل ،دار املسريةّ ،

املتأمل هلذه القصيدة مبقاطعها السبع يالحظ بسهولة أ ّن أجزاءها قد ترابطت ترابطا
إ ّن ّ
األول (وهو املقطع
معنويا وعضويا أيضا ،فمن الرتابط العضوي أ ّن ّ
الشاعر يذكر يف املقطع ّ
كامال) :قوله:
آن للشاعر أن يقتل نفسه
ال لشيء،
بل لكي يقتل نفسه".1
الشاعر
مث إنّه خيتم اجلزء السابع واألخري مبا كان افتتح به قصيدته تأكيدا على دعوته ّ
إىل أن يقتل نفسه فعال وحقا.
ومن الروابط املعنوية حديث املقاطع عن قصة الشاعر ورحلته مع شعره اليت أكسبته
نرجسية حىت:
"قال :لن أمسح للنحلة أن متتصين
قال :لن أمسح للفكرة أن تقتص مين.
قال :لن أمسح للمرأة أن ترتكين حياًّ على ركبتها".
متتصه
ويبدو أ ّن ّ
الشاعر هنا يريد اهلروب من كل شيء ،فهو مثلما مل يسمح للنّحلة أن ّ
ومل يسمح للفكرة أن تقتص منه :مل يسمح كذلك للمرأة أن ترتكه حياًّ على ركبتها ،وال سبيل
له إىل ذلك إالّ أن يقتل نفسه ويسرتيح أل ّن هنايته قد توفّر له كل ما ذكره.
وينسخ عنواهنا لدى هناية
السطر األخري من القصيدة ،القصيدةَ برمتها،
ُ
يُ ّ
لخص ّ
املطاف ،فقوله" :لن أمسح للمرأة أن ترتكين حيًّا على ركبتها" دعوة إىل قتل نفسه وهو مضمون
العنوان الذي ص ّدر به القصيدة.
 -1حممود درويش ،ديوانه ،دار العودة ،بريوت ،لبنان ،ط ،9111 ،91.ص.521 .

الربط املعنوي إىل التماسك الداليل الذي توفّره البنية
ختضع مقاطع القصيدة من ناحية ّ
الكليّة للنص ،حيث ختضع امللفوظات كلّها إىل شرط القيد الداليل الذي جيعلها ترتبط
امللخص ضمن عنوان القصيدة لدى بداية النّص.
باملوضوع ّ
يقول ابن أمحر يف قصيدة قاهلا سنة 12هـ:1

ض ْع َفهُ العمـر ِ
الشباب وأَفْـنَى ِ
الع ْي ِ
ـش تَـ ْنتَ ِظ ُـر
هلل َد ُّر َك أ َّ
َي َ
.1بَـا َن َّ َ ُ
ُُ ُ
.2هل أَنْ َ ِ
ك َع ْن أُالَّفِ ِه َوطَُر
ت ُم ْد ِرَكـهُ أ َْم َه ْـل لَِق ْلبِ َ
ب ِوتْر لَ ْس َ
ت طَال ُ
َْ
ت أَطْـالَ ُل إِل ِْف َ ِ
الو ْد َك ِاء تَـ ْعتَ ِذ ُر
ـت تَـ ْع ِر ُ
ف آيَات فَـ َق ْد َج َعلَ ْ
.3أ َْم ُكنْ َ
كب َ
شـةً أُنُـ ًفـا
.4أ َْم الَ تَ َـز ُ
ال تُـ َر ِّجـي ِعي َ

ب بِ َها ُزبُـ ُر
ج قَـ ْب ُل َولَ ْم يُ ْكتَ ْ
لمْ تُـ ْر َ
َ

ْت لَ ُه ْم
ْحى َعلَى َذ َ
َص َحابِي فَـ ُقل ُ
اك أ ْ
.5يَـل َ

ص ُر
َذا ُك ْـم َزَمان َو َه َذا بَـ ْع َده عُ ُ

ِ
حادا
حتوال ًّ
يرى حسن البنا عز الدين أ ّن موقف الشاعر من خالل األبيات "يَـ ْعكس ّ
من شاعر "خمضوم" عن املوقف اجلاهلي "الشفاهي" إىل املوقف اإلسالمي "الكتايب" سواءُ يف
نفسر
ّ
الصيغ أو يف املوضوع ،بل إنّه لينطوي –يف آخر بيت -على شيء من السخرية جيعلنا ّ
الشاعر اجلاهلي يف موقفه الطللي
ضمري اخلطاب "أنت" –يف البيت الثاين -بأنه يشري إىل ّ
الذي يقوم على التفاعل والتواصل".2
عرب هبا الشاعر عن موقفه،
الصيغ اليت َّ
نريد أن نقف هنا على اآلليات اللسانية أو ّ
َوُو ِص َفت ضمن املوقف النقدي الذي أثبتُّه بعد األبيات.
 -1الكلمات واألشياء :التحليل البنيوي لقصيدة األطالل يف الشعر اجلاهلي ،حسن البنّا عز الدين ،دار املناهل ،بريوت ،لبنان ،ط،9.
 ،9121ص.911 .
 -2الكلمات واألشياء :التحليل البنيوي لقصيدة األطالل يف الشعر اجلاهلي ،حسن البنّا عز الدين ،دار املناهل ،بريوت ،لبنان ،ط،9.
 ،9121ص.911 .

الصيغ اليت ذكرها حسن البنّا عز الدين ،واليت عكست
سأحاول بداية أن أستخرج ّ
قول الشاعر" :بان الشباب"" ،أي العيش
التحول املذكور .وُيكن أن نُدرج ضمن ذلك َ
ّ
ِ
ت"" ،ما تزال ترجوا ما
عما أَل ْف َ
تنتظر"" ،أنت تطلب ما ال يُدرك"" ،ال جتد لنفسك صارفا ّ
ُ
ليس مضمونا ظنًّا منك أنّه مضمون".
الشاعر االسم الذي يعود
درك) دون أن ُحيدِّد
تبتدئ األبيات بضمري اخلطاب "ك" ( ُّ
ُ
عليه هذا الضمري .فمن الناحية الرتكيبية يوجد نقص يف التعبري ،وذلك أنّه البد من وجود اسم
الضمري املذكور.
يعود عليه ّ
البد من العودة –يف هذه احلال -إىل السياق اخلارجي ،ألنّنا إذا أحصينا األمساء الواردة
العم ُر .وال ُيكن حبال من األحوال أن نَـ ُرَّد كاف
قبل الضمري وجدناها على التوايلّ :
الش ُ
بابُ ،
املخاطَب إىل أحد هذين االمسني أل ّن املعىن حينها ال يستقيم.
أنت) ،والذي يتطابق مع
يورد الشاعر يف البيت الثاين ّ .5
الضمري املنفصل للمخاطَب ( َ
درك" هو نفسه "أنت" .فمرجع الضمائر
منحى اخلطاب يف البيت األول  .9ألن املقصود يف " ّ

موحد ،والضمائر ُكلّها حتيل على اجلهة ذاهتا.
هنا ّ

تستمر اإلحالة على هذا النسق إىل املرجع ذاته ،وإن كان مرجعا غائبا غري حم ّدد خالل
الثالث والرابع  ،.1 .1لكن منحى اإلحالة يتغري يف البيت اخلامس  .2بإثبات ضمري املتكلم
أنت" احملال
يف "أصحايب" ،وهنا ُيكن –بعد املتابعة للسياق اللغوي وما ورد فيه -أن نعترب أن " َ
عليها بكاف اخلطاب يف البيت األول والثاين والثالث والرابع  9و 5و 1و ،1هي أنا الواردة يف
املرجع املفرتض.
البيت اخلامس  .2نظرا الحتاد َ
وهنا يبقى التأويل "املفتاح الذي بواسطته يتم تعيني الداللة ،ومن خالله نستعني على
كشف العالقات ،وبه أيضا يعثر على اخلفايا اليت نبحث عنها .إ ّن هذه الظاهرة هي أساس
بناء اللغة ،فبها تكون الرتاكيب على اختالف أنواعها".1

1
حممد لوسرة ،رسالة ماجستري (خمطوط) ،جامعة وهران ،5001-5005 ،ص.31.
 -أثر املستوى الرتكييب يف ال ّداللةّ ،

بأهنا "استخدام الضمري ليعود على اس ٍم ٍ
سابق أو
حممد العناين
وزمالؤه اإلحالةَ ّ
ُ
يـُ َعِّرف ّ
1
ٍ
تأسست اجلامعة األردنية
نفسه"  ،فإذا حنن قرأنا النص التايلّ " :
الحق له بدال من تكرار االسم َ
معظمهم يف جمال التعليم يف األردن واخلارج  ،ويُعتََرب
وخترج منها آالف الطّلبة يعمل ُ
عام ّ 9135
هؤالء اخلِِّرجيني مصدر ثروة كبرية لألردن" .2فإننا جند ضمري اهلاء املتّصل يف كلمة ،منها يعود
الضمري "هم" يف كلمة "معظمهم" يف اجلملة ( )1يعود
إىل اجلامعة األردنية يف اجلُملة األوىل ،و ّ
إىل الطّلبة يف اجلملة ( )5ولذلك "تعمل هذه الضمائر وأمثاهلا على إجياد رابطة بني اجلُملة اليت
الضمري".3
السابقة اليت تشتمل على االسم الذي يشري إليه ّ
تشمل على ّ
الضمري واجلملة ّ
الربط اللغوي يف النصوص مبا
تعطي أمال منصور خطاطة عامة تورد فيها أنواع ّ
يف ذلك اإلحالة ،وغريها من ِصيَغ الربْط:
الربـط
ّ

باحلرف

يعود الضمري

الفاء يف
جواب الشرط

مباشرة

إعادة اللفظ
األطفال أطفال
والرجال رجال
الالم جواب
القسم ولوال

إعادة املعىن
شعاري الإله
إالّ اهلل

العهد:
زيد نِعم
الرجل
ّ

األلف والالم يف
الضمري
حمل ّ
بواسطة

الواقع يف حيّز
السبيب مثل:
ضمري اإلشارة
ضمري الشخص
العطف مثل:
زيد قام أبوه
مثل :ولباس التقوى
مثل :1قام زيد
وإنسان ،5003 ،ص.
عمان ،األردن ،ط1.
ائل،
و
دار
العناين،
د
حمم
محدان،
جهاد
عمايرة،
موسى
ع،
فار
شحدة
املعاصرة،
اللغويات
يف
 مقدمةّ
أو ّرجل ُحيبُّه
ذلك خري
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يؤّكد إبراهيم حممود خليل على أمهية اإلحالة من حيث إ ّهنا "أداة كثرية الشيوع والتداول
يف الربط بني اجلُ َمل ،والعبارات اليت تتألّف منها النصوص" .1وُيثّل لذلك مبا أورده اجلرجاين
من قول البحرتي:2
بـلَـونَا َ ِ
ب َم ْن قَ ْد نَـ َرى
َ ْ
ض َرائ َ

ض ِريبَا
فَ َمـا إِ ْن َرأَيْـنَا لَِف ْتح َ

ت لَهُ الح ِ
ات
ُه َو المرءُ أَبْ َد ْ
ادثَ ُ
َ

ِ
صلِيبَا.
َع ْزماً َوشيكاًَ ،وَرأْياً َ

باألول عن طريق اإلحالة
لقد أتى البحرتي بالضمري املنفصل "هو" فربط البيت الثاين ّ
األول ،كما أن
بوساطة الضمري ،ألن "هو" يف البيت الثاين تعود على "فتح" املذكور يف البيت ّ
هذا االستخدام للضمري قد أضفى على املعىن شيئا من القوة.3
مث ُيثِّل اجلرجاين بأبيات إلبراهيم بن العباس ،هي يف أريه أوضح لألمر من سابقتها:
فَـلَـو إِ ْذ نَـبا د ْهر وأَنْ َكر ص ِ
احب
ْ َ َ َ َ َ

ط أَ ْع َداء وغَاب نَ ِ
ص ُير
َو ُسلِ َ
َ

تَ ُكو ُن َع ِن األ َْه َوا ِز َدا ِري بِنَ ْج َوة

ولَ ِكن م َق ِ
ور
ادير َج َر ْ
َ ْ َ
ت َوأ ُُم ُ

َوإِنّي أل َْر ُجو بَـ ْع َد َه َذا ُم َح َّمـ ًدا

ض َل َما يُـ ْر َجى أَخ َوَوِز ُير
ِألفْ َ

يُشيد اجلرجاين باألبيات ،ودقة تركيبها ومجاله ،فأنت "ترى ما ترى من الرونق والطالوة،
ومن احلسن واحلالوة ،مث تتف ّقد السبب يف ذلك ِ
فتج ْدهُ إمنا كان من أجل تقدُيه الظّرف الذي
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هو "إذ نبا" على عامله الذي هو "تكون وأن مل يقل :فلو تكون عن األهواز داري بنجوةٍ إذ
نبا َد ْهر".1
تقوم اإلحالة وفق هذا املنظور على مفهوم اإلضمار ،فالضمري "يف مفهومه الواسع هو
وتعويضه
عبارة عن وحدة دالة على شخص ،يتعلّق مبفهوم الدقة يف الشيء" ،2فإضمار االسم
ُ
بالضمري املتصل أو املنفصل يؤدي غالبا إىل تركيز املعىن وتدقيقه من حول املوصوف يف النّص.
يرى عمر أبو خرمة أن اإلضمار باعتباره وسيلة من وسائل االقتصاد" ،ينطوي على
الضمري ،حيمل ذات القيمة
نوع من اإلحالة ،وال ينفي البحث أ ّن احلذف احلاصل من استتار ّ
اإلحالية ،ولكنّه يعد اإلحالة إسرتاتيجية عقلية" .3حيث يعتمدها منشيء النص من أجل
االقتصاد يف الفقرة طلبا لإلفهام.
اول يف خطوة إجرائية أن يُطبّق قوانني اإلحالة ،وذلك "حبصر الضمائر اليت وردت
مث ُحي ُ
يف الفقرات الثالث األوىل ،وبيان عائدها يف كل فقرة ،مع مالحظة الوضع الذي ش ّكلته يف
الفقرة اليت ُوِج َد الضمري فيها".4
كانت اآليات املعنية بالتحليل هي قوله تعاىل" :أمل ذلك الكتاب ال ريب فيه هدى
الصالة ومما رزقناهم ينفقون والذين يؤمنون مبا أنزل
للمتقني الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون ّ
إليك وما أنزل من قبلك وباآلخرة هم يوقنون أولئك على هدى من رّهبم وأولئك هم
املفلحون".5
احملصلة مبيّنة يف اجلدول املوايل:6
وكانت النتائج ّ

الرقم
ّ

التركيب في النّص

الضمير

العائد

الوضع
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1

ذلك الكتاب

ك

املخاطب

اختصار عنصر

2

ال ريب فيه

هـ

الكتاب

اختصار عنصر

3

يؤمنون

ون

املتقون

اختصار عنصر

4

يقيمون

ون

املتقون

اختصار عنصر

5

ينفقون

ون

املتقون

اختصار عنصر

6

يؤمنون

ون

املتقون

اختصار عنصر

7

مبا أنزل

نائب الفاعل

هو :الكتاب

اختصار عنصر

8

إليك

ك

املخاطب

اختصار عنصر

9

وما أنزل

نائب الفاعل

هو = الكتاب

اختصار عنصر

11

قبلك

ك

املخاطب

اختصار عنصر

11

هم

هم

املتقون

اختصار عنصر

12

يوقنون

ون

املتقون

اختصار عنصر

13

أولئك

ك

املخاطب

اختصار عنصر

14

من رهبم

هم

املتقون

اختصار عنصر

15

وأولئك

ك

املخاطب

اختصار عنصر

هم

هم

املتقون

اختصار عنصر

تنقسم اإلحالة من جهة ثانية(*) إىل قسمني :إحالة ضمريية وإحالة إشارية ،فاإلحالة
الضمري ،وقد ُكنّا رأينا ذلك سابقا ،بينما تعين اإلحالة اإلشارية،
الضمريية هي اإلحالة بواسطة ّ
املفسرون بأمساء اإلشارة إىل البعيد "ذلك ،أولئك،
اهتم ِّ
اإلحالة بوساطة اسم اإلشارة .وقد " ّ
متنوع يرتاوح بني تع ّدد املشار إليه وبني اإلشارة إىل خطاب وعدم
لكن تناوهلم هلا ِّ
تلك"ّ ،
التطابق بني اسم اإلشارة واملشار إليه".1
بأهنا "وجود عناصر لغوية ال تكتفي بذاهتا من حيث
يـُ َعِّرف حسام أمحد فَـَرج اإلحالة ّ
سمى تلك العناصر عناصر
التأويل؛ إذ البد من العودة إىل ما تشري إليه من أجل تأويلها .وتُ ّ
(*)
أشرت يف بداية الفصل إىل أ ّن اإلحالة تنقسم إىل مقامية ونصيّة.
 ُ -1حممد خطايب ،م.م .س ،ص.913 .

ُِحميلة ،وهي :الضمائر ،وأمساء اإلشارة ،واألمساء املوصولة" ،1فهو يُضيف األمساء املوصولة إىل
جمموع األمساء اليت هلا وظيفة اإلحالة.
يتطرق ابن عاشور إىل تفسري قوله تعاىل" :ذلك بأ ّن اهلل ّنزل الكتاب باحلق ،وإن الذين
ّ
2
الربط النصي حيث
اختلفوا يف الكتاب لفي شقاق بعيد" استنادا إىل أثر اإلحالة اإلشارية يف ّ
"جيء باسم اإلشارة لربط الكالم الالحق بالسابق على طريقة العرب يف أمثاله إذا طال الفصل
ِ
السابق األظهر ،أنّه قوله
بني الشيء وما ارتبط به من ُحكم أو علة أو حنومها ( )...والكالم ّ
"فما أصربهم على النّار" ،واملعىن ّأهنم استحقوا العذاب على كتماهنم ،بسبب أ ّن اهلل أنزل
الكتاب باحلق ،فكتماهنم شيئا من الكتاب كتمان للحق ،وذلك فساد وتغيري ملراد اهلل".3
لقد ورد اسم اإلشارة "ذلك" يف بداية اآلية للداللة على شيء َسبَ َق ذ ْكره والراجح أنّه
–حبسب رأي ابن عاشور -قوله تعاىل "فما أصربهم على النار" ألنّه األقرب إىل اسم اإلشارة.
حممد خطايب على األمهية اليت اكتسبتها اإلشارة الصرحية إىل وظيفة اإلشارة من
ينبّه ّ
حيث متاسك اخلطاب ،ففي رأي ابن عاشور أن من وظائف اسم اإلشارة "ذلك" هو ربط
كالم بكالم.4

ثانيا-أثر االستبدال في البناء الداللي للنّص:
عرفه
يصنّف االستبدال ضمن العالقات الرتكيبية اليت تساهم يف بناء النص ،وقد ّ
ص.
هاليداي ورقية حسن بالقول :إنّه " عملية تتم داخل النّص ،إنّه تعويض عُنصر يف النّ ّ
بعُنصر آخر" ،5ويَـعُ ُّد حممد خطايب "االستبدال ،شأنه يف ذلك شأن اإلحالة ،عالقة اتساق،
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 -2البقرة.913 ،
 -3تفسري التحرير والتنوير ،حممد الطاهر بن عاشور ،الدار التونسية للنشر ،تونس ،9121 ،ج ،5.ص.953 .
 -4ينظر :حممد خطايب ،م.م .س ،.ص.912 .
5
Halliday, M.A.K, and R. Hasan (1976) Cohesion in English. Longman: London. P. 88,
عن حممد خطايب ،ص91 .

إالّ أنّه خيتلف عنها يف كونه عالقة تتم يف املستوى النحوي -املعجمي بني كلمات أو عبارات،
بينما اإلحالة عالقة معنوية تقع يف املستوى الداليل" .1مع مالحظة أن االستبدال يكون بني
متأخر وآخر متقدم على عكس اإلحالة اليت تتم يف االجتاهني ،أي َّأهنا تكو ُن قَـْبليَّة كما
عنصر ّ
تكون بعديَّة.
نتبني أمهية االستبداد يف اتساق النص نالحظ املثال التايل:
لكي ّ
حادة.
فأسي جد مثلومة .جيب أن أقتين [فأسا] أخرى ّ
اب
إن السؤال الذي يطرح هو "كيف يُساهم االستبدال يف اتساق النص؟ُ .يكن اجلو ُ
ِ
املستبدل ،وهي عالقة قبليّة بني عنصر سابق يف النّص وبني
يف العالقة بني العنصرين
املستبدل و َ
عنصر الحق فيه .ومن مثّ ُُيكن احلديث عن االستمرارية (أي وجود العنصر املستبدل ،بشكل
ِ 2
همه إِالَّ إذا ُسبِ َقت باألوىل ،وهذا
ما ،يف اجلملة الالحقة"  .مث إ َّن معىن اجلملة الثانية ال ُيكن فَ ُ
دليل على أمهيّة االستبدال الواقع يف اجلملتني سابقيت ِّ
الذ ْكر.
يُنبه خطايب ضمن حتديد عالقة اإلحالة باالستبدال أنّه "إذا كانت العالقة بني عُنصري
اإلحالة (املحيل واحملال إليه) عالقة تطابق ،فإ ّن العالقة بني عنصري االستبدال (املستبدل
ُ
واملستبدل به) عالقة تقابل تقتضي إعادة التحديد واالستبعاد ( .3")Répudiationولكي
نوضح املقصود باالستبعاد نعود للمثال املذكور سابقا:
ّ
فأسي جد مثلومة جيب أن أقتين [فأْسا] أُخرى َح َّادة.حادة ومثلومة" ،فالوصفان خمتلفان ،وعن هذا
يَ ِر ُد التقابل يف هذا املثال بني الوص َف ْنيّ :

االختالف نتج التقابل ممّا ّأدى إىل إعادة التحديد (أي حتديد الفأس) الذي ترتّب عنه
االستبعاد (أي استبعاد وصف وإحالل وصف آخر حملّه) .وبناء عليه فإن املستبدل حيتفظ جبزء
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من املعلومة السالفة فحسب ،أي الفأس ،مستبعدا جزءا آخر وهو الوصف "جد مثلومة".1
وهو ترابط معنوي ّأدى إىل ربط اجلملة الثانية باألوىل ،ألن املعىن املتعلّق بالفأس قد انتقل إىل
اجلملة الثانية اليت ال ُيكن فهمها فهما صحيحا دون الرجوع إىل اجلملة األوىل.
دال بأنّه "استخدام كلمة بدال من كلمة أو عبارة سابقة وذلك
حممد العناين اإلب َ
يُ ِّ
عرف ّ
لتجنّب إعادهتا" .2مث يورد املثال التايل:
أ-هل حتب السباحة والرماية وركوب اخليل؟
ب-نعم أحب ذلك.
فقد "استخدام املتكلّم كلمة ذلك يف املثال (ب) ليتجنّب إعادة أو تكرير ما ُسئِ َل عنه
يف اجلملة أ وهو السباحة والرماية وركوب اخليل".3
متنح اللغة من خالل غناها باملفردات البديلة إمكانيات التنويع يف نظم أساليب التعبري
عرب تقنية االستبدال ،حيث يعمد متكلّم اللغة إىل هذه التقنية سعيا منه إىل جتنّب التكرار من
جهة وإىل شحن مفردات تعبريه بدالالت جديدة من جهة أخرى.
ذَ َكر الزخمشري (212-131هـ) يف تفسري قوله تعاىل" :الرمحن ( )9علّم القرآن ( )5خلق
الشجر يسجدان(،")3
اإلنسان ( )1علّمه البيان ( )1الشمس والقمر حبُ ْسبان ( )2والنّ ْجم و ّ
لت :كيف اتصلت اجلُملتان بالرمحن؟ (ويقصد قوله تعاىل" :الشمس والقمر
"...فإن قُ َ
قلت :استغىن فيهما عن الوصل اللفظي بالوصل املعنوي ملا َعلِم أن احلسبان
حبسبانُ )"...
ّ
تناسب بني هاتني اجلُملتني حىت وسط بينهما
حسبانُه والسجود له ال غريه ،...فإن قُلت :أي ُ
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العاطف؟ قلت :إن الشمس والقمر مساويان والنجم والشجر أرضيان ،فبني القبيلني تناسب من
حيث التقابل".1

ثالثا-أثر الحذف في بناء داللة النّص:
يتميّز احلذف عن بقية حمددات املستوى الرتكييب بصعوبة حتديده للوهلة األوىل ،وذلك
أنّه يعتمد على حذف العناصر املكونة للنص سواء أكانت مفردات أم ُمجَال" .واحلذف
 délétionأو  Ellipsisعند بعضهم ،من قواعد التماسك النحوي اليت أشار إليها ،وتناوهلا
بالتوضيح كل من فان ديك ورقية حسن وآخرون ...وهو ال يقتصر عندمها على كلمة أو مفردة
أو مرَّكب امسي (مبتدأ) وإّمنا قد يكون حذف مجلة كاملة ،فيؤدي حذفها إىل ربط أجزاء من
اخلرب".2
إ ّن الذي حيدث أثناء احلذف هو الربط املباشر بني اجلُ َمل واملفردات دون أن يكون
ِ
فتم الربط املباشر من دوهنا.
بينها واسطة ،وهذه الواسطة هي اليت ُحذفت ّ
الربط أفضل من االعتماد على ال ّذكر .يقول عبد القاهر يف تعليل
إ ّن احلذف طريقة يف ّ
بالس ْح ِر،
ذلك وتفسريه" :احلذف باب دقيق املسلك ،لطيف املأخذ ،عجيب األمر ،شبيه ِّ
فإنك ترى فيه ترك ِّ
الصمت عن اإلفادة أزيد من اإلفادة" ،3فليست
الذ ْكر أفْصح من ال ّذكر ،و ّ
جمرد نقصان الكلفة يف التعبري ،ولكن املنشئ للنّص يفيد كثريا من وصول املعىن
مزيّة احلذف هنا ّ
تاما مؤّكدا ومن أقرب طريق.
ًّ

 -1الكشاف عن حقائق التنزيل وعيون القاويل يف وجوه التأويل ،أبو القاسم جار اهلل حممود بن الزخمشري اخلوارزمي ،دار الفكر ،بريوت،
لبنان ،د.ت ،.اجمللد الرابع ،ص.11 .
2
عمان ،األردن ،ط ،5001 ،5.ص.511 .
 يف اللسانيات وحنو النّص ،إبراهيم حممود خليل ،دار املسريةّ ، -3دالئل اإلعجاز ،ص.903 .

1
الرجل ،أو
بذكر
وقد "اطّرد حذف املبتدأ مع القطع واالستئناف ،يبدؤون (كذا)ّ
أمره ،مث يدعون الكالم ويستأنفون آخر .وإذا فعلوا ذلك
ِّ
الرجال ،ويقدمون بعض أمورهم أو َ
2
أتوا يف أكثر األمر خبرب من غري مبتدأ" .

ُيَُثِّل عبد القاهر اجلرجاين ألثر احلذف يف بيان املعىن بقول عمرو بن معدي َك ِرب:3
اك
ـت إنّي يَـ ْوَم ذَ َ
وقُل ُ

َمنَا ِزل َك ْعبًا َو ْنه َدا

ِ ِ
الح ِدي َد
سوا َ
قَـ ْوم إذَا لَب ُ

تَـنَ َّم ُروا َحلَقاً َوقِ َّدا

فالشاعر هنا قد "ذكر قبلتني مها كعب وهند ،مث استأنف الكالم بعد ذكرمها ،فأخرب
بأهنم يشبهون النمور إذا لبسوا مالبس القتال واحلرب ،ومل يقل :هم قوم" ،4فكان حذف هذا
الوصف األخري مدعاة لظهور املعىن وبروزه أكثر ممّا لو ذُكر ذلك ،وهذه هي مزيّة احلذف
وأثره.
يعتمد احلذف عادة على خاصية الربط الذي يف تقدير احملذوف ،ذلك بأ ّن ما متَّ حذفه
من اجلملة أو النّص يتم تقديره تقديرا تقريبيا من طرف القارئ أو السامع" ،وممّا يؤّكد أ ّن
تتكرر كثريا ،وهي
احلذف يعتمد على آلية التذ ّكر واالسرتجاع عند عبد القاهر تفسريه لظاهرة ّ
حذف املفعول به ،والتخلي عنه ،مع ضرورة ذكره ،وكونه ركنا أساسيا يف اجلُملة الفعلية اليت
ِّد عند التوليد بني
مكون فعلي ٍّ
تعتمد على ِّ
املسماة بنظرية احملد ْ
متعد .فهو على وفق النظرية ّ
التحويليني" ،5حيث يتم حذف املفعول به ويُصبِح مقدرا يف الكالم.
ُُيثّل عبد القاهر اجلرجاين لذلك باملثال التايل:6
ادهِ ،وغَي ُ ِ
َشجو ح َّ ِ
ظ ع َداهُ
س َ ْ
ُْ ُ
1
لعل الصواب :يبدأون.
 كذا باألصل و ّ -2نفسه.
 -3نفسه ،ص.901 .
 -4نفسه.
 -5يف اللسانيات و حنو النص  ،إبراهيم حممود خليل ،م.م .س .ص.511 .
 -6دالئل اإلعجاز ،ص.991 .

أَ ْن يـرى م ْب ِ
صرَ ،ويَ ْس َم َع َواع
ََ ُ

يرى اجلرجاين أن مثل هذا النوع من احلذف يتم فيه ِذ ْكر الفعل "ويف نفسك له مفعول
خمصوص ،قد عُلِم مكانهّ ،إما جيري ذ ْكره ،أو دليل احلال عليه ،إالّ أنّك تُنسيه نفسك،
وختفيه ،وتوهم أنّك مل تذكر ذلك الفعل ،إالّ ألن تثبت نفس معناه من غري أن تعديه إىل
شيء" .1ويف نظر اجلرجاين أ ّن معىن البيت "-ال حمالة -أن يرى مبصر حماسنه ،ويَ ْس َم َع وا ٍع
أوصافه وأخباره" .2أي أن األصل يف البيت أن تقول:
شجو حساده ،وغيظ عداه

أن يرى مبصر محاسنه ويَ ْس َم َع واع أوصافه

فلماذا تع ّذر ذلك لدو ٍاع داللية وضرورات شعرية أيضا؛ متّ حذف املفعول يف اجلملتني،
وكان احلذف أدعى إىل ظهور معىن البيت ووضوح داللته واقرتاب مفهومه.
صي على العالقة الداللية بني املذكور واحملذوف "إذ
ترتكز أمهية احلذف يف التماسك النّ ّ
تتحقق املرجعيّة من خالل املذكور واحملذوف معا يف مثل قوله تعاىل" :وقيل للذين اتقوا ماذا
أنزل ربكم قالوا خريا" .3فاملرجعيّة واضحة بني مكان احملذوف متأخرا ،واملذكور سابقا".4

قالوا [أنزل ربُّنا] خريا

ماذا أنزل ربكم
مرجعيَّة داخليَّة سابقة

النصي قوله تعاىل" :وملا َوَرَد ماء َم ْديَ َن َو َج َد عليه
ممّا يؤّكد أمهيّة احلذف يف التماسك ّ
ّ
أ ُّمة من الناس يسقون ووجد من دوهنم امرأتَـ ْني تذودان قال ما خطبكما قالتا ال نسقي حىت
توىل إىل الظل" .5ففي هذين اآليتني حذف
يُصدر الرعاء وأبونا شيخ كبري ،فسقى هلما مث ّ
 -1نفسه ،ص,991 .
 -2نفسه.
 -3النحل ،اآلية .93
 -4علم اللغة النصي بني النظرية والتطبيق ،صبحي إبراهيم الفقي ،دار قباء ،القاهرة ،مصر ،ط ،5000 ،9.ج ،5.ص.919 .
 -5القصص.51 ،51 ،

للمفعول به يف أربعة مواضع "وقد َج َع َل حذف املفعول به اجلُمل :يسقون ...تذودان...
نسقي ...سقى ..حلقات متصلة يف سلسلة واحدة ،ولو أنّه ذكر املفعول –وهو ال حمالة فيه
التسلسل ،وغاب النّسق".1
تكرار -لتعثّر
ُ
احلذف باعتبار أ ّن "البنيات السطحية يف النصوص غري
عرف روبرت دي بوجراند
َ
يُ ِّ
مكتملة غالبا بعكس ما قد يبدو يف تقدير الناظر ،ويف النظريات اللغوية اليت تضع حدودا
للصواب النحوي أو املنطقي يتكاثر حبكم الضرورة نظرها إىل العبارات بوصفها مشتملة
واضحة ّ
على حذف حبسب ما يقضي حسن السبك  2".Well-formedness idealizationفحسن
احلذف حىت ال يتعثر بناء النص وجوده
السبك كما يقتضي التكرار أحيانا ،يقتضي كذلك
َ
ّ
سبكه.
السامرائي احلذف إىل قسمني فيجعل القسم األ ّول "أن ُحي َذف يف
قسم فاضل صاحل ّ
يُ ّ
السياق ،فقد حيذف حرفا أو يذكره أو جيتزئ
التعبري القرآين لفظ أو أكثر حسبما يقتضيه ّ
باحلركة للداللة على احملذوف ،كل ذلك لغرض بالغي تلحظ فيه غاية الفن واجلمال".3
ففي قوله تعاىل:

"  



" 



للس ّد "الذي صنعه ذو القرنني من قِطع احلديد
 .وصف ّ
والنّحاس املذاب" ،5مث نقرأ قوله تعاىل" :ءاتوين زبر احلديد حىت إذا ساوى بني الصدفني قال
انفخوا حىت جعله نارا قال ءاتوين أفرغ عليه قطرا ،
4







6
(
تعاىل:
اهلل
قال
فقد
. "
 

 )أي:

 -1يف اللسانيات و حنو النص  ،إبراهيم حممود خليل ،م.م .س ،.ص.512 .
 -2النص يف اخلطاب و اإلجراء  ،روبرت دي بوجراند ،م.م .س ،.ص.110 .
3
عمار ،عمان ،األردن ،ط ،9112 ،9.ص.12 .
 التعبري القرآين ،فاضل صاحل السامرائي ،دار ّ -4الكهف ،اآلية.11 :
 -5التعبري القرآين ،ص.12 .
 -6الكهف ،آية.11-13 :

"يصعدوا عليه ،فحذف التاء ،واألصل( :استطاعوا) ،مث قال:

(

 )  بإبقاء التاء.
الس ّد الذي هو سبيكة من قِطَع احلديد والنحاس أيسر من نقبه
وذلك أنّه ملا كان صعود ّ
وأخف عمال ،خ ّفف الفعل للعمل اخلفيف ،فحذف التاء ،فقال( :
وطول
ّ )  
الفعل فجاء بأطول بناء له للعمل الثقيل الطويل فقال( :
 )  فحذف التاء يف
الصعود وجاء هبا يف النّقب".1
ُّ
ُيكن أن نالحظ بسهولة أ ّن زيادة املعىن وتعديتُه يال ِزُمه زيادة يف بناء اللفظ ،وما ذلك
إالّ للداللة عليه .والزيادة هنا قد متّت يف املفردة الواحدة ،وإن ذلك ال ُينع من إدراجها ضمن
مكوناته.
احلذف يف النّص ألهنا من ّ
معني ،فنحن نقرأ قوله تعاىل" :أهلم
وقد يشمل احلذف مفردة بكاملها ضمن سياق ّ
أرجل ُيشون هبا أم هلم ٍ
أيد يبطشون هبا أم هلم أعني يُبصرون هبا أم هلم ءاذان يسمعون هبا ،قل
كيدون فال ِ
تنظ ِ
ِ
رون".2
ادعوا شركاء ُكم مث
يوضح التشابه بينهما يف اخلوامت ،فقد وصفت اآليات املشركني
تأمل يف اآليتني ّ
إن أدىن ّ
برد دعوته وعدم التّصديق به ،بل قالوا له :إ ّن بعض آهلتهم اعرتاه بسوء ممّا
بأهنم "مل يكتفوا ّ
جعله يتحداهم ويتح ّدى آهلتهم ،فأشهد اهلل وأشهدهم على الرباءة من آهلتهم ،مث دعاهم مجيعا
إىل كيدهم له مث ال ُُيهلونه إن استطاعوا .فزاد كلمة( :مجيعا) زيادة يف التّحدي ردا على قوهلم:
"إن نقول إالّ اعرتاك بعض آهلتنا بسوء" .إهنم قالوا له :إن أحد آهلتهم اعرتاه بسوء ،فتح ّدى
اجلميع مث أظهر نفسه ،فذكر الياء زيادة يف التحدي".3

 -1التعبري القرآين ،ص.12 .
 -2األعراف ،آية.912 :
 -3التعبري القرآين  ،ي فاضل صاحل السامرائي ،ص.29 .

ّأما القسم الثاين من احلذف فهو "أن يذكر يف موطن ما ال يذكره يف موطن آخر يبدو
شبيها به ،وليس عدم ذكره من باب احلذف ،وإمنا هو قد يزيد لفظا أو أكثر مراعاة ملا يقتضيه
السياق أو يستدعيه املقام".1
فمن ذلك قوله تعاىل:

"  







    
    




2
. "

ك إالّ القوم الظاملون".3
وقوله" :قل أرأيتكم إن أتاكم عذاب اهلل بغتة أو َج ْهَرة هل يـُ ْهلَ ُ
مرة( :أرأيتم) ومرة أخرى( :أرأيت ُكم) بزيادة الكاف .وهذه الزيادة
ممّا يُ َ
الحظ "أنّه قال ّ
إمنا تكون لغرض توكيد اخلطاب ،وذلك كأن يكون املخاطب غافال أو يكون األمر يوجب
4
لكن الثابت أ ّن احلذف والزيادة الواقعة
ا،
سياقي
األخري
التأويل
هذا
يكون
وقد
.
زيادة التنبيه"
ّ
يف اآليات قد أضفت على النّص القرآين ترابطا واتساقا داخليني.
يؤدي سياق الكالم أثرا بارزا يف فهم النصوص اليت يُ ْد َر ُج احلذف ضمن إسرتاتيجيتها
العامة ،واملقصود هنا هو السياق العام "حيث ُييل الناطقون إىل إسقاط بعض العناصر اللغوية
فهمها من سياق الكالم" ،5لكن ،هل ُيكن أن يكون ذلك ممكنا إذا ما حاولْنا أن
اليت ُُيكن ُ
جنتزئ بنسق النّص دون سياقه ،وذلك لدى حماولتنا حتديد املعىن؟

 -1م .س ،.ص.11.
 -2األنعام.13 ،
 -3األنعام.11 ،
 -4التعبري القرآين ،فاضل السامرائي.
 -5اللغة وأنظمتها بني القدماء واحملدثني ،نادية رمضان النجار ،دار الوفاء ،اإلسكندرية ،مصر ،ط ،5001 ،9.ص.921.

السياق العام،
إن ذلك ممكن يف كثري من األحيان ،إذا ما استعنا بالسياق اللغوي دون ّ
فهمها على الوجه الصحيح إالّ إذا رجعنا إىل السياق العام
مع أ ّن بعض النصوص ال ُُيكن ُ
الذي أنشئت فيه.

رابعا-أثر التكرار:
يـُ َع ُّد التكرار من السمات الرتكيبية واألسلوبية اليت تسهم يف إنشاء النّص وبناء تراكيبه.
اهتم به ال ُكتّاب والن ّقاد والشعراء القدماء منهم
وقد ُس ِّجل وروده يف القرآن الكرمي ،كما ّ
واحملدثون .وهو يعين "اإلعادة املباشرة ،وهو وسيلة أخرى من وسائل تدعيم املعىن ،ووسيلة
للتوكيد أيضا ،فهو يؤّكد املعىن من خالل تكرار أكثر من إطار (أو قضية كربى) يف عدة
مستويات".1
كما اعتُِ َرب التكرار من العالقات الداللية "اليت تظهر من خالل قضايا كربى ،فهو ال
تتحول إىل كربى عرب عالقات االستقصاء
ِّ
يكرر قضية صغرى ،بل إ ّن القضايا الصغرى لديه ّ
واالرتقاء الداليل واهلبوط الداليل والتضاد".2
يقول حممود درويش يف إحدى قصائده:3
ال شيء يبقى على حاله
للوالدة وقت
وللموت وقت
وللصمت وقت

 -1نظرية علم النص ،حسام أمحد فَـَرج ،ص.910 .
 -2نفسه.
 -3جدارية ،ديوان حممود درويش ،حممود درويش ،دار رياض الريّس للنشر ،بريوت ،لبنان ،ط ،5001 ،9.ص.259.

وللنطق وقت
وللحرب وقت
وللصلح وقت
وللوقت وقت .وال شيء يبقى على حاله.
قسم اهلل
يـُثْبِ ُ
ت تكرار ُم َق ِّوم "وقت" يف هذه األسطر ،السريورة إىل احلتمية و ّ
الزوال ،فقد " ّ
تداخلها يف بعضها ،فتخلط األمور على
تعاىل احلياة أوقات وأزمان لرتتيب متطلباهتا ،وعدم ُ
اإلنسان ،إذ ال يستطيع العقل البشري استيعاب األشياء يف ٍ
وقت واحد" .1غري أ ّن للشاعر يف
َ ُ
ت عبارة "ال شيء يبقى على حاله" لدى هناية األسطر،
ذلك؛ هنا؛ هدفا خاصاُ ،
حيث يثْبِ ُ
مرات متواليات ،للداللة على أن كل شيء مآله إىل النهاية،
كرر ِّ
مقوم الوقت سبع ّ
بعدما كان ّ
وأ ّن مأساتَه اليت يعيشها الب ّد أن تَـ ُزول يوما ما.
يقول بدر شاكر السياب يف مقطع من "أنشودة املطر":2
السحر.
عيناك غابتا خنيل ساعة ّ
عنهما القمر.
أو شرفتان راح ينأى ُ
عيناك حني تبسمات تورق الكروم.
وترقص األضواء  ...كاألقمار يف نَـ َهر
السحر
يرجه اجملذاف وهنا ساعة ّ
كأمنا تنبض يف غوريهما النجوم...

1
عمان ،األردن ،ط ،5001 ،9.ص.
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وتغرقان يف ضباب من أسى شفيف
سرح اليدين فوقه املساء،
كالبحر ّ
دفء الشتاء فيه وارتعاشة اخلريف،
ْ
املوت ،وامليالد ،والظّالم والضياء
و ُ
فتستفيق ملء روحي رعشة البكاء
ونشوة وحشية تُعانق السماء
كنشوة الطفل إذا خاف من القمر

!

السحاب تشرب الغيوم
كأن أقواس ّ
وقطرة فقطرة تذوب يف املطر...
وكركر األطفال يف عرائش الكروم،
الشجر
ودغدغت صمت العصافري على ّ
أنشودة املطر...
مطر...
مطر...
مطر...
خاصيةَ التكرار إذ "ترتاوح اجلُ َمل بني أن تكون
ُجيَ ِّسد هذا املقطع من "أنشودة املطر" ّ
معطوفة أو مستأنفة أو تشبيهية ،والقاسم املشرتك بينها ّأهنا مثّلت انقطاعا عند االستهالل

وانثياال أتاح للنّص –وبشكل معجز -أن ُحيقق انسجاما عرب االنقطاع ،ورّمبا يتجلّى ذلك يف
شيع أجواء تعزُيية طقوسية بدءا من التكرار يف السطر (.1")92
ختام املقطع الذي يُ ُ
ومقوم "املطر" بشكل مكثّف جيعل احلدث يرتّكز يف
إن تكرار حرف العطف (الواو)ِّ ،
بؤرة واحدة حياول النّص من خالل هذا التكرار أن جيلب االنتباه إليها ويرّكز االهتمام من
يتكرر متتابعا يف آخر املقطع من دون فواصل للغاية ذاهتا .ولشد
حوهلا .حىت إ ّن لفظ "مطر" ّ
انتباه القارئ إىل القيمة الرمزية اليت استأثر هبا هذا اللفظ ضمن القصيدة.
تس ِه ُم قواعد التكرار يف "توسعة املرّكب االمسي بإضافة ُمجَل إليه  ...إن التكرار قد
ومجَل مركبّة ،وكل لغة تطبّق يف احلقيقة هذا التكرار
يَ ْس َم ُح بإنتاج ُمجَل مدجمة أو ُمجل مع ّقدةُ .
حىت تسمح ملستخدُيها أن ينتجوا عددا ال هناية له من اجلُ َمل من جمموعة حم ّددة جدا من
القواعد اليت يستخدمها املتكلّم".2
ال ُُيكن أن يـَُرّد التّكرار إىل صعوبة اإلنشاء النصي ،ولكنّه على العكس من ذلك،
معني من أجل
يسهم يف التماسك الرتكييب والداليل ،من حيث جيعل مركز ثقل النّص يف موض ٍع ّ

إبراز أمهيته.

حىت إ ّهنا لتأخذ يف كل مرة
مقوم "مطر" من الداللة اإلحيائية هلذه املفردةّ ،
يُكثف تكرار ّ
وإما إضافة جديدة للمعىن السابق للمفردة ذاهتا.
تتكرر فيها ّإما معىن مغايرا للمعىن السابقّ ،
عرف السجلماسي التكرار بأنّه "إعادة اللفظ الواحد بالعدد أو بالنّوع (أو املعىن
يُ ِّ
الواحد بالعدد أو بالنّوع) يف القول مرتني فصاعدا" ،3ويورد متثيال له قوله تعاىل" :أيعدكم أنكم

 -1م .س ،.ص.921 .
 -2دراسات يف علم اللغة الوصفي والتارخيي واملقارن ،صالح حسنني ،مكتبة اآلداب ،القاهرة ،مصر ،ط ،5002 ،9.ص.922 .
 -3املنزع البديع يف جتنيس أساليب البديع ،السجلماسي أبو حممد القاسم ،تح .عالّل الغازي ،مكتبة املعارف ،الرباط ،9120 ،ص.
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1
األول
إذا متّم وُكنتم ترابا وعظاما أنّكم خمرجون"  .فقوله تعاىل" :أنكم" الثاين "بناء على َّ
الع ْه ِد به".2
وإذكار به خشية تناسيه لطول َ

حيث يُ َذ ِّكر مبا كان قد ذُكَِر سابقا فيعيد االنتباه
يُعطي التكرار َدفْـعا متتابعا للرتكيبُ ،
إليه من أجل توجيه املعىن ضمن املسلك الذي ابتدئ به.
النص من "استخدام العبارة نفسها يف ثنايا
أساليب الرتكيب النصي
متنع
منشئ ِّ
ال ُ
َ
ُ
ص حىت ِّ
نذكر القارئ بأننا ما نزلْنا نتح ّدث عن الشيء ن ْفسه ،وهذا النوع من التكرير مقبول
النّ ّ
وال يؤدي إىل ضعف أسلويب يف الكتابة".3
ومن األمثلة الكثرية الدالة على ذلك تكرار قوله تعاىل" :فبأي آالء ربكما تكذبان"
اليت تكررت يف سورة الرمحن إحدى وثالثني مرة.

4

يقول حممود درويش يف إحدى قصائده:5
يف شهر آذار قالت لنا األرض أسرارها
يف شهر آذار تكتشف األرض أهنارها
يف شهر آذار ّزوجت األرض أشجارها
يف شهر آذار أحرقت األرض أزهارها
َسطُر السابقة على الزمة ثابتة وهي قوله" :يف شهر
يرّكز الشاعر يف كل سطر من األ ْ
آذار" حىت يشد االنتباه إىل أن مركز الثقل الداليل ينطلق منها" ،إنَّه يؤكد على أ ّن "آذار الذي
سجل هنا ميالد طفل فلسطيين امسه "السرى الوحيد حممود
صب يف كل عام يُ ِّ
يولَد معه اخلَ ْ
 -1سورة املؤمنون ،آية.12 :
 -2املنزع البديع ،ص.112 .
 -3مقدمة يف اللغويات املعاصرة  ،شحدة فارع وزمالؤه ،ص.501 .
 -4سورة الرمحن ،حيث بدأ تكرار هذه اآلية بداية باعتبارها اآلية .91
 -5ديوان حممود درويش  ،حممود درويش  ،ص . 312

درويش" .1ولعلّه أن يؤّكد من وجهة نظر ثانية على أ ّن آذار شهر اخلصب سيشهد يوما ما
ميالد حلم الشاعر حبريته واستقالله.
تتكرر فيها ،لتُصبح مع كل
مرة ّ
املكررة دالالت جديدة عند كل ّ
تكتسب امللفوظات ّ
توظيف جديد (تكرار) ذات داللة إضافية جديدة خمتلفة عن األوىل.
من أجل ذلك مل يكن التكرار من جنس احلشو الذي يؤتى به إلمتام بنية النّص ،وإّمنا
يد هلا أن تكون حاضرة بقوة
يكون أكثر وذلك إثباتا خلاصية أو خاصيات داللية جديدة أُ ِر َ
الداللة.
املكررة يف غري ذاهتا لدى التكرير ،ففي مقطع "أنشودة املطر" السابقة
إ ّن الكلمة ّ
مرة ،وال ُيكن اجلزم بأ ّن داللة "مطر"
ختتلف دالالت مفردة "مطر" لدى هناية املقطع يف كل ّ
نفسه عن العبارات املرّكبة اليت خضعت للتكرير،
يف األحوال الثالث هي نفسها .يُقال الكالم ُ
سجل! -أنا عريب" يف بطاقة هوية حممود درويش حيمل يف كل مرة معىن جديدا
فتكرار عبارة " ّ
خمالفا لسابِِقه.
أورَد الزخمشري يف تفسريه لقوله تعاىل" :فإن مع العُ ْس ِر يُسرا ،إن مع العسر يسرا" ،قوله:
َ
كرر قوله -ويل يومئذ
"...والقول فيه أنّه حيتمل أن تكون اجلملة الثانية تكريرا لألوىل كما ّ
للمكذبني -لتقرير معناها يف النفوس ،ومتكينها يف القلوب" .2فالتكرار هنا مفاده تأكيد املعىن
وتثبيته ،غري أ ّن هناك مواضع تَـْنتَ ِقل فيها وظيفة التكرار من تثبيت املعىن وتأكيده إىل حتويل
األول للفظ واإلطالق اجلديد له ،مع االحتفاظ ببعض العالقة املعنوية بني
املعىن بني اإلطالق ّ
اإلطالقني.

1
العامة للكتاب ،القاهرة ،مصر ،ط ،9112 ،5.ص.
 إضاءة النّص :قراءات يف ّالشعر العريب احلديث ،اعتدال عثمان ،اهليئة املصرية ّ
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 -2ال َكشَّااف عن حقائق التنزيل وعيون األقاويل يف وجوه التأويل ،أبو القاسم جار اهلل حممود بن عمر الزخمشري اخلوارزمي ،دار الفكر،
بريوت ،لبنان ،د.ت ،اجمللّد الرابع ،ص.531 .

احلموز املواقع اليت ُيكن محلها على حذف مقول القول يف آي
يورد عبد الفتّاح أمحد ّ
الذكر احلكيم ،ومن ذلك:1
دل عليه مقول قول آخر أو غريه.
-9إذا ّ
ومن

ذلك

قوله

تعاىل:

"



  




    
 :2"   يف قوله" :يا

بين "...وجهان:

أ-أن يكون من مقول (إبراهيم) على أن يكون (ويعقوب) معطوفا على (إبراهيم).
ب-أن يكون من مقول (يعقوب) إذا كان مرفوعا على االبتداء ،أي ويعقوب قال يا
ويدل عليه املقول
ووصى إبراهيم بنيه فقال يا بينّ ،
أيّ :
بين فيكون مقول (إبراهيم) حمذوفا ْ
الظاهر ،ويكون قوله (يا بين) يف كال التقديرين معموال لقول حمذوف.
-5إذا ناب عنه حرف اجلواب (نعم) أو (بلى) أو (كالّ) :ومن ذلك قوله تعاىل:

"







 ،3" أي :نعم إ ّن لكم ألجرا وإنكم
ملن املقربني.
وقد تكون خالصة القول يف كل ما ذكره من أم ِر احلذف أ ّن هذا األخري يَرد يف الكالم
حبسب احلاجة إليه ،فيكون عدم ذكر املفردة أو اجلملة أفضل من ذكرها.

 -1ينظر :التأويل النحوي يف القرآن الكرمي ،عبد الفتاح أمحد احلموز ،مكتبة الرشد ،الرياض ،اململكة العربية السعودية ،ط ،9121 ،9.ص.
.323
 -2البقرة.915 ،
 -3األعراف.991 ،

خامسا-أثر التوازن التركيبي:
قصد بالتوازي الرتكييب تكرار البنية الرتكيبية مع ملئها مبحتوى خمتلف" ،وفائدته أن
يُ َ
الكاتب قد يدرك أن حمتوى تركيب ما غري مقبول لدى القارئ إذا أتى منفصالّ ،أما إذا وضعه
وسط جمموعة أخرى هلا نفس الرتكيب (مثل :مبتدأ مفرد  +خرب مفرد) وهلا قبول داليل؛ فإ ّن
ويدعم ذلك العطف بينها بواو العطف".1
القارئ يقبَلهّ ،
سمى املوازنة ويعين تساوي الفاصلتني يف الوزن
والتوازي عند اخلطيب القزويين يُ ّ
والقافية ،2كقوله تعاىل" :ومنارق مصفوفة وزرايب مبثوثة" ،3وكقوله تعاىل:

"





4
. " 

يتعلق التوازي الرتكييب بإجياد روابط من نوع خاص بني اجلُ َمل ،وتتمثّل يف التشابه
الرتكيبـي املقرون بالتماثل الصويت يف هنايات الرتاكيب" ،وهذا التشابه بني جمموعة من الرتاكيب
التوحد يشي برتابط النّص".5
املتوازية خيلق نوعا من ُّ
يقول مصطفى وهيب التل يف قصيدة له:6
فما لغري األذى يف ربعها ألق

رهج
جوها ُ
وال لغري القذى يف ّ

 -1نظرية علم النص ،حسام أمحد فَـَرج ،ص.900 .
 -2اإليضاح يف علوم البالغة ،اخلطيب القزويين ،تح .حممد عبد املنعم خفاجي ،دار اجليل ،بريوت ،لبنان ،ط ،1.ص.995.
 -3الغاشية ،آية .93 ،92
 -4الصافات ،اآلية .992 ،991
 -5نظرية علم النص  ،حسام أمحد فَـَرج ،ص.909.
 -6عشيات وادي اليابس ،ديوان مصطفى وهي التل (عرار) ،تح :زياد صاحل الزعيب ،املؤسسة العربية للدراسات والنشر ،بريوت ،لبنان،
ط ،9112 ،5.ص ،15 .عن علي جعفر العالّق ،م.س ،ص.10 .

يرى علي جعفر العالّق أ ّن هذا البيت "يبلغ التوازي فيه ح ّده األقصى ،حىت يتماثل
شطراه متاثال صوتيا وتركيبيا ُمدهشا ،يثري من بُعده الداليل ،واإليقاعي إىل حد كبري" .1وعلى
أ ّن الذي يهمنا هنا هو التماثل الرتكييب الذي يثري البعد الداليل ،وكيفية حصول ذلك.
بعضها على معاين البعض اآلخر نتيجة التعالق الرتكيبـي
إن البىن الرتكيبية املتوازية يدل ُ
ِ
األول من الرتاكيب املتوازية تتضمن داللة بقية األجزاء ّإما
احلاصل بينها .فكأن داللة اجلزء ّ
وإما باملخالفة ،وال خيفى ما يف الداللة الضمنية من تأثري يف إثبات بالغة النّص ،الذي
باملوافقة ّ
تزداد أدبيتُه "كلما ازدادت قدرته على إنتاج الداللة الضمنية".2
أقول ذلك ،والشأن كلّه ُمنص ِرف إىل الداللة وعالقتها بالرتكيب ،والرتكيب هنا هو
الشعر العمودي بشكل مكثّف ،نظرا الرتباطها
خاصية التوازي اليت عرفتها وتعرفها قصائد ّ
بقواعد نظم الشعر العمودي .على حني جند أن تواتر هذه اخلاصية الرتكيبية يتضاءل شأنُه
احلر.
وختبو جذوته حني يتعلق األمر بالشعر ّ
سادسا-التضام:
التضام مظهرا آخر من مظاهر االتساق والرتكيب يف النص ،وهو "توارد زوج من
يُع ّد
ُّ
بالقوة نظرا الرتباطهما حبكم هذه العالقة أو تلك" .3وال ُيكن تأويل
الكلمات بالفعل أو ّ

1
عمان ،األردن ،ط ،5005 ،9.ص.10 .
 الداللة املرئية :قراءات يف شعرية القصيدة احلديثة ،علي جعفر العالّق ،دار الشروقّ ، -2النقد الثقايف :قراءة يف األنساق الثقافية العربيّة ،عبد اهلل الغذامي ،املركز الثقايف العريب ،الدار البيضاء املغرب ،ط ،5002 ،1.ص.19 .
 -3لسانيات النص  ،حممد خطّايب ،ص.52 .

"هذه" َو"تلك" الواردة يف هذا التعريف إالّ باعتبارها تشري إىل عالقة داللية من نوع ما ،كأن
وحد.
تكون عالقة جامعة بني لفظني ينتميان إىل حل داليل م ّ
نورد املثال التايل لبيان أمهيّة التضام يف إنشاء العالقات الداللية:
يتلوى يف كل وقت وحني؟ البنات ال تتلوى(*).
ما هلذا الولد ّفـ"الولد والبنت" "ليسا مرتادفَني ،وال ُيكن أن يكون لديهما احملال إليه نفسه ،ومع
صيّة" .1وذلك باعتبار العالقة الداللية اليت جتمع
ذلك فإن َ
ورود ُمها يف خطاب ما يساهم يف النّ ّ
بينهما.
يُشري حممد خطّايب إىل طبيعة العالقة اليت تربط مثل هذا النوع من األزواج اللغوية فريى
ّأهنا "عالقة التعارض ،مثلما هو األمر يف أزواج كلمات مثل :ولد ،بيت ،جلس ،وقف،2"...
باهلني ،ولكن القارئ يلجأ –يف
وعلى أ ّن إعادة هذه األزواج إىل عالقة معنوية صارمة أمر ليس ّ
مألوف العادة -إىل حدسه اللغوي وخمزونه من معاين هذه الكلمات من أجل حتديد هذه
الصارمة اليت
العالقة أو بعضها على األقل .وقد يعين بعض هذا أنّنا ال منتلك الضوابط اللغوية ّ
جتعلنا حنكم بانتماء هذه الكلمة إىل هذا احلقل الداليل أو ذاك ،وأ ّن "كل ما نستطيع قوله هو
أ ّن هذه الكلمة أش ّد ارتباطا هبذه اجملموعة من ارتباطها مبجموعة أخرى".3

إ ّن املالحظ على خاصية التضام باعتبارها مظهرا من مظاهر اتساق النّص هو أ ّهنا ذات
بُعد داليل أكثر منه لفظي ،وذلك أ ّن الرتابط بني األزواج اللغوية املذكورة آنفا إمنا يتم حبسب
املعىن املشرتك.

النصية:
سابعا-أثر الوصل في بناء الداللة ّ
(*)
أورده خطايب مثاال أيضا.
 أورد املثال هاليداي وحسن ،و َ -1نفسه.
 -2نفسه.
 -3نفسه.

توصلت سابقا لدى تعريف النّص إىل أنّه جمموعة متتابعة من اجلُ َمل يتم اجلمع بينها
ّ
وفق قواعد تركيبية وداللية ومنطقية معينة حبسب اللغة اليت ينشأ هبا النّص.
إن الربط املذكور ال يتم اعتباطا ،وإمنا له وسائل شكليّة تُ ْس ِه ُم يف إجنازه ،وهي ما
سمى بأدوات الربط أو الوصل.
يُ ّ
ط بأنّه "يشري إىل العالقات اليت بني املساحات أو بني
عرف روبرت دي بوجراند الرب َ
ّ
1
املقومات
األشياء اليت يف هذه املساحات" واملقصود باملساحات هنا يف هذا التعريف هو ِّ
ٍ
مفردات أم مجال.
النصية سواء أكانت
السابق
بينما يُ ِّ
عرفه هاليداي ورقية حسن بأنه "حتديد للطريقة اليت يرتابط هبا الالحق مع ّ
2
األزهر الزناد يتمثل يف أدوار جمموع الوسائل اللغوية اليت "تربط بني
جعله
بينما
.
بشكل منظم"
ُ
3
جعلَه على قسمني اثنني:4
الربط"  ،وقد َ
اجلُ َمل يف مستوى النص أنواعا من ّ
جمرد الرتتيب ال أكثر،
ربط خطّي يقوم على اجلمع بني مجلتني :سابقة والحقة ،فيفيد ّوهو ما يفيده حرف الواو يف العربية مثال.
وربط خطي يقوم على اجلمع أيضا ،ولكنّه يضيف إىل مطلق اجلمع معىن آخر يتعني
بوساطته نوع العالقة املعنوية القائمة بني اجلملتني املربوطتني .وهو ما تؤديه حروف "الفاء"
و"مث" و"أو" وغريها يف العربية مثال.
األول واألقوى للغة" ،5كان البُ َّد أن نبحث يف أهم
إذا كان النّص هو "النموذج ّ
أهم الظواهر الرتكيبية اليت تؤدي
اآلليات اليت تبوئه هذه املكانة فتجعلَه
َ
النمودج ّ
لعل ّ
األول .و ّ
الوصل.
إىل ذلك هي أدوات َ
 -1النص يف اخلطاب و اإلجراء  ،روبرت دي بوجراند ،ص.113 .
 -2االتساق يف االجنليزية  ،هاليداي ورقية حسن ،ص ،551 .عن حممد خطّايب ،ص.51 .
3
الزناد ،املركز الثقايف العريب ،الدار البيضاء ،املغرب ،ط ،9111 ،9.ص.11 .
 نسيج النّص :حبث يف ما يكون به امللفوظ نصا ،األزهر ّ -4ينظر :نفسه.
 -5تعليمية النّص األديب يف اجلزائر ،حممد ملياين ،جملة دراسات جزائرية ،دار القدس العريب ،وهران ،اجلزائر ،عدد  ،5002 ،3ص.910 .

عرض عبد القاهر اجلرجاين (ت119 .هـ) كثريا ألمهيّة الوصل والفصل يف بناء
النصوص ،حيث صنّف اجلمل يف ترابطها مع بعضها إىل "ثالثة أَضر ٍ
ب :مجلة حاهلا مع اليت
َُ
ُ
قبلها حال الصفة املوصوف والتأكيد مع املؤّكد فال يكون فيها العطف البتّة لشبه العطف
فيها ...ومجلة حاهلا مع اليت قبلها حال االسم يكون غري الذي قبله إالّ أنّه يشاركه يف حكم
ويدخل معه يف معىن ...ومجلة ليست يف شيء من احلالتني ،بل سبيلُها مع اليت قبلَها سبيل
االسم مع االسم".1
الربط بني اجلُ َمل من وجهة نظر أخرى إىل قسمني :ربط مباشر من دون
ويقسم َّ
ذلكّ ،
واسطة ،وربط بأدوات الربط.
فالربط املباشر يتم فيما بني اجلمل من دون ٍ
وسيلة تُذْكر ،حيث "تتفق هذه األزواج من
َُ
ّ
اجلُ َمل يف أ ّن الثانية منها وردت لتفسري األوىل ،فاالستئناف فيها بياين يقوم على التوضيح
بالتفصيل بعد اإلمجال".2
الربط املعروفة كحروف العطف مثال.
بينما يعتمد النوع الثاين على الربط بأدوات ّ
الرابط بافرتاض ذهين تقتضيه عمليّة
لقد ربط اللغويون والبالغيون العرب "غياب ّ
التواصل وجدليته" ،3وقد فسروا االنقطاع احلاصل يف مواطن االستئناف بأنّه وارد "على ما يقع
يف أنفس املخلوقني من السؤال .فلما كان من العُْرف والعادة فيما بني املخلوقني إذا قيل هلم:
دخل قوم على فالن فقالوا :كذا ،أن يقولوا :فما قال له؟ ويقول اجمليب قال :كذا.4"...
ض َمر غري
فاجلُملة املربوطة إىل مجلة سابقة هلا تُق ّدر أحيانا على ّأهنا جواب لسؤال مق ّدر ،أي ُم ْ
ظاهر .وكل ذلك إمنا جييء به أهل اللغة املعينة من أجل االقتصاد يف النص وتركيبه تركيبا مفيدا
ك َّ َن.
ما أ َْم َ
1
كزي الشنقيطي ،دار املعرفة ،بريوت ،لبنان ،ط،9.
 دالئل اإلعجاز يف علم املعاين ،عبد القاهر اجلرجاين ،تح .حممد عبده وحممد حممود ّالرت ّ
 ،9112ص.932 .
 -2نسيج النص  ،حبث فيما يكون به امللفوض نصا  ،األزهر الزناد ،املركز الثقايف العريب  ،الدار البيضاء  ،املغرب  ،ص .11
 -3نفسه.
 -4دالئل اإلعجاز ،ص.922 .

ف املفرد على املفرد واجلُملة على
األصل يف العطف "أن يُعطَ َ
حممد أمحد خضري أ ّن ْ
يرى ّ
ف االسم على االسم والفعل على الفعل ،بل املضارع على املضارع واملاضي
اجلُملة ،كما يُعطَ ُ
على املاضي ،لكنّه جيوز عطف االسم على الفعل ،واملاضي على املضارع واملفرد على اجلملة
وبالعكس إذا َّ ِ
حتاد املعطوف واملعطوف عليه بالتأويل" ،1وذلك أ ّن مدار األمر يف مثل
صح ا ُ
هذه احلال على وحدة املعاين وائتالفها ،ال على تفرقها واختالفها.
نصا جمتزأ من رواية "ح ّدث أبو هريرة قال" ..للمسعدي ،من أجل
يوِرُد األزهر الزناد ًّ
تبيان طرق الربط وأنواعه يف النصوص ،وكان النص اجملتزأ هو" :ح ّدث أبو إسحاق عمرو بن
ردته علينا بعض قوافل
زيادة السعدي قال :خرج أبو هريرة مشرقا فضرب يف األرض زمنا مث ّ
العرب كثري الغبار فاين العصا فسألناه يف رحلته فابتسم وقال :لو كنتم عشتم يف مستقبل الدهر
لقرأمت ما سيكتبه ابن بطوطة من خرافات الصبيان وكان يقول لقد ماتت اجلهات الست ،أو
يقول :من ضاعت قبلته فليسر وال يطلب شرقا وال غربا .فكأمنا ضاقت عنه الدنيا وفاض عنها
أو وقع عليها فأفناها".2
ِ
توصل إليه األزهر الزناد بعد املعاجلة التحليلية هلذا النص
ُيكن أن ّنلخص ما ّ
باملشجر التايل:3
ّ

1
حممد أمحد خضري ،مكتبة األجنلو املصرية ،القاهرة ،ط ،5009 ،9.ص.900.
 اإلعراب واملعىن يف القرآن الكرميّ ، -2ح ّدث أبو هريرة قال ،حممود السعدي ،عن األزهر الزناد ،م .س ،.ص.21 .
 -3ينظر :نسيج النص ،األزهر الزناد ،ص.22 .
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السنَد،
اعتربنا أ ّن النّص يرتّكب من ّ
إذا ْ
نصني فرعيني –حيث يتمثّل النص ّ
األول يف ّ
النص الفرعي الثاين –فإنّه ُيكن أن نالحظ بأ ّن
النص ابتداء من لفظ "قال"َّ :
بينما متثل بقيةُ ِّ
بتوسط أدوات هي :الفاء ومث والواو .وقد وردت مثلما
مجل النص الفرعي الثاين قد ترابطت " ّ
ترد يف أي نص يف مستويني أحدمها تربط فيه بني عنصرين أو أكثر داخل اجلُملة على وجه
االشرتاك والتناظر وهو الرتابط بالعطف ...وثانيهما ترابط فيه بني ُمجَل تتعاقب يف ِّ
الذ ْكر
وتتعاقب أحداثها يف عامل اخلطاب".1
يتفرع النص يف اجلزء الثاين إىل مثان
الربط ّ
الشكلي بني ُجزأي النص الكلّي ،بينما ّ
ينعم ّ
مجل ارتبطت حبروف العطف اليت هي على التوايل :الفاء ،مث ،الفاء ،الفاء ،الواو ،الواو ،الفاء.
تتفرع اجلملة السادسة إىل فرعني :الفعل "قال" ،والنص الذي مسيناه "نص "5وهذا
ّ
األخري متثّل يف مجلة واحدة فقط.
ومرّكب العطف الذي انقسم بدوره إىل
تتفرع اجلملة السابعة إىل فرعني :الفعل "كان"ُ ،
ّ
ط بينهما حبرف العطف "أو" .وقد ترّكب كل منهما من الفعل "يقول"
مركبني إسناديني ُربِ َ
متبوعا بنص متثّل يف مجلة وحيدة.

ِ
ص ِره النسيب ،ولعلنا
لعلّنا نالحظ كثرة التفريعات اليت قام عليها هذا النص على ق َ
نالحظ أيضا أمهية الوسائط الشكلية اليت سامهت يف بناء معماريته.
ُيكن أن نالحظ من جهة أخرى بأن طبيعة النصوص السردية قد كثفت نسبيا من
السرديّة .على أن األمر قد خيتلف إن قليال وإن
حضور أدوات الربْط ،وذلك لتتابع األحداث ّ
كثريا على مستوى أنواع نصوص أخرى ،ونقصد هنا –خصوصا -نصوص الشعر احلر
السردية لبعض هذه األشعار.2
احلداثية ،وإن كانت البحوث قد أثبتت الصفة ّ

 -1نفسه ،ص.21 .
 -2ينظر مثال :أساليب الشعرية املعاصرة ،صالح فضل ،مرجع مذكور سابقا.

عرف صاحل بلعيد الفصل بأنّه "القطع ،وهو يف علم املعاين ،عطف مجلة على غريها
يُ ّ
بالواو ،أو كل تغيري يطرأ على العروض دون احلشو" ،1وهو تعريف على وضوحه النسيب يقع يف
ط بينهما بالواو ،واحلال أ ّن اآلية
الضبابيّة ،إذ يكيف ُيكن أن يكون الفصل بني اجلملتني رب ُ
املتشهد هبا على ذلك –وهي قوله تعاىل" :أفرأيتم املاء الذي تشربون ،أأنتم أنزلتموه من املزن أم
حنن املنزلون ،لو نشاء جعلناه أجاجا فلوال تشركون ،أفرأيتم النار اليت تورون ،أأنتم أنشأمت
شجرها أن حنن املنشئون" -2خالية من العطف بالواو أو بغريه.
يرى صاحل بلعيد من جهة أخرى أ ّن الوصل هو "إسقاط الواو العاطفة بني مجلتني،
وذلك بأن تكون اجلملة الثانية توكيدا لألوىل" ،3ومن أمثلة ذلك قول أيب الطيب املتنيب:4
َوَما َّ
الد ْه ُر إِالّ ِمن ُرَواةِ قَالئِ ِدي

َصبَ َح ال ّد ْه ُر ُم ْن ِش َدا
إِذَا قُـل ُ
ْت ِش ْع ًرا أ ْ

األول ،أل ّن
قلت شعرا أصبح الدهر منشدا" توكيد ّ
فقوله يف ّ
الشطر الثاين" :إذا ُ
للشطر ّ
إنشاد الشعر وروايته -وهو نعت من نعوت الدهر -هو صفة من صفات الرواية ،وسواء إذا
قلنا إ ّن الدهر من رواة شعر املتنيب أو قلنا إ ّن الدهر يُصبح من منشدي شعر املتنيب إذا قال هذا
األخري شعرا ،فإن املعىن يبقى متماثال تقريبا.
األول ،كأن نقول:
بينما خيتلف األمر كثريا لو أنّنا عط ْفنا ّ
الشطرين ثانيهما على ّ
َوَما َّ
الد ْه ُر إِالّ ِمن ُرَواةِ قَالئِ ِدي

َصبَ َح ال ّد ْه ُر ُم ْن ِش َدا
إِذَا قُـل ُ
ْت ِش ْع ًرا أ ْ

بعضه.
حيث يصبح مضمون ّ
الشطر الثاين زيادة يف املعىن الذي نتج ُ

 –1نظرية النظم  ،صاحل بلعيد  ،دار هومة  ،اجلزائر  ،ط ،5001 ،1ص .22
 -2سورة الواقعة ،آية .15-32
 -3نظرية النظم ،صاحل بلعيد ،دار هومة ،اجلزائر ،ط ،5001 ،1.ص.22 .
 -4املتنيب ،أبو الطيب أمحد احلسني اجلعفي الكويف ،ديوانه ،شرح أبو البقاء العكربي ،تح .كمال طالب ،دار الكتب العلمية ،بريوت ،لبنان،
ط ،9111 ،9.ص.512 .

نص قصيدة" :بطاقة هوية" 1لمحمود درويش
جل!
َس ِّ

ْ

()9

أنا عريب
ألف
ورقم بطاقيت مخسون ْ
وأطفايل مثانية
وتاسعهم ...سيأيت بعد
فهل تغضب؟

صيف!
ْ

()5

()1

****
سجل!

()1

أنا عريب
حمجر
وأعمل مع رفاق الكدح يف ْ

()2

وأطفايل مثانية
أسل هلم رغيف اخلب ِز،
الدفرت
اب و ْ
واألثو َ
من الصخ ِر..

()3

ِ
ك
توس ُل
وال َّ
الصدقات من بابِ ْ

()1

أصغر
و ْ
 ُ-1ينظر :بطاقة هوية ،ديوان حممود درويش ،حممود درويش ،دار العودة ،بريوت ،ط ،9111 ،91.ص.19 .

أمام بالط أعتابك
فهل تغضب؟

()2

()1

***
سجل!

()90

أنا عريب

()99

أنا إسم بال لقب

()95

صبور يف بالد كل ما فيها
يعيش بفورة الغضب

()91

جذوري..
رست
قبل ميالد الزمان ْ
ُّح احلقب
وقبل تَـ َفت ِ
وقبل السرو والزيتون
ِ ()91

 ..وقبل ترعرع العشب

أيب ...من أسرة احملراث
ال من سادةٍ جنب

()92

وجدي كان فالحا
ٍ
حسب  ..وال
بال

ِ
نسب!

()93

يُعلمين مشوخ الشمس قبل قراءة الكتب

()91

كوخ ناطوٍر
وبييتُ ،
من األعواد

و ِ
القصب!

فهل ترضيك منزليت؟
أنا إسم بال

ٍ
لقب!

()92

()91

()50

***
سجل!

()59

أنا عريب
الشعر فحمي
ولون ّ
ولون العينني بين
وميزايت:
على رأسي عقال فوق كوفيّ ْه
وك ّفي صلبة كالصخر...
ختمش من يالمسها
ُ
وعنواين:
أنا من قرية عزالء ...منسيّ ْه
شوارعها بال أمساء
احملجر
وكل رجاهلا ...يف احلقل و ْ
فهل تغضب؟

()51

()55

***
سجل
ّ

()51

أنا عريب سلبت كروم أجدادي
كنت أفلحها
وأرضا ُ
ومجيع أوالدي
أنا ُ
ومل ترتك لنا ..ولكل أحفادي
سوى هذي الصخوِر..

()52

فهل ستأخذها
()53

حكومتكم ...كما قيال!؟
إذن!

سجل  ...برأس الصفحة األوىل
الناس
أنا ال أكره َ
وال أسطو على أحد
جعت
ولكين ...إذا ما ُ
آكل حلم مغتصيب

()52

حذا ِر  ...حذا ِر ...من جوعي
ومن

غضيب!!

()51

()51

ِ
السمات
أشري يف البداية إىل أ ّن قصيدة "بطاقة هوية" حملمود درويش قد حتمل من ّ
معني دون آخر ،أي أن مساهتا الرتكيبية والداللية ال ينبغي
الرتكيبية والداللية ما جينح هبا يف اجتاه ّ
هلا أن تُغطي كل الوصف النظري الذي رأيناه سابقا ،أو لنقل إنّه قد ال ينبغي للوصف النظري
الذي أتينا على ذكره على مدى الفصول السابقة أن ينسحب بكل خصائصه على قصيدة
"بطاقة هوية" حملمود درويش ،وما ذلك إالّ ألنّه يتع ّذر على أيّة قصيدة كانت أن جتمع بني
ذلكم مجيعا .وهذا قد يرجع إىل سبب بسيط أيضا وهو اختالف األساليب الشعرية من جهة
وتوحدها من جانب أو جوانب أخرى آخر معا أيضا من جهة ثانية.
ّ
ويكون اختالف األساليب بأن لكل شاع ٍر أسلوبا مميزا تغلب عليه تراكيب داللية
موحدة أل ّن الشاعر ال يستطيع أن يكتب بأكثر من أسلوب
وتركيبية من نوع خاص .مث هي ّ
واحد ضمن القصيدة الواحدة بل رمبا ضمن جمموعة من القصائد أو الدواوين اليت قد تشغل
مساحة زمنية طويلة متتد إىل سنوات.
فاألسلوب الشعري قد يكون جتريديا وقد يكون حسيا وقد يكون رؤيويا ،كما قد
يكون دراميا أو حيويا ،1والشك أن لكل أسلوب من هذه األساليب صيغا تركيبية وداللية
تتكرر املعاجلات النظرية للقواعد
خاصة ختتلف بالضرورة عن غريها من األساليب .وحىت ال ّ
الرتكيبية والداللية حبذافريها اليت رأيناها فإننا نرتك جماال للمرونة يف ورودها وشيئا من ترتيبها،
ومن مضموهنا أيضا.
يؤطر عنوان القصيدة (بطاقة هوية) القصيدةَ بأكملها من البداية إىل النهاية ،حيث
ُ
الر ْسم بالكلمات بدقة كبرية تتشاكل مع فرضية بطاقة اهلوية اليت
"تُسعف الشاعر ملكاته يف ّ
تؤطّر النّص".2
يُعتََرب هذا النّص من وجهة نظر أخرى ذا صبغة سرديّة "وهو اعتبار بالرغم من املشاكل
العديدة اليت تكتنفه ُو َلدت له مشروعية يف العقود األخرية" .3إ ْذ مل يَـعُد النّص الشعري يـُْنظَر
 -1ينظر أساليب الشعرية املعاصرة ،صالح فضل ،دار قباء للنشر والتوزيع ،القاهرة ،مصر ،ط ،9112 ،9.ص.10.
 -2نفسه ،ص .995
3
الشعري ،عادل صرغام ،منشورات االختالف ،اجلزائر ،ط ،5001 ،9.ص.02 .
 -يف حتليل النّص ّ

ص القصيدة –
ص نَ ُّ
إليه مبعزل عن تأثري األجناس األدبية األخرى ومنها السرديات حيث يُ ّ
لخ ُ
هنا -الظروف املعيشة اليت أنتجت حممود درويش ،اإلنسان العريب الباحث عن وجوده ضمن
هذه األرض.
تبدأُ القصيدةُ بفعل األمر " ِّ
سجل" الذي يُضمر ضمري املخاطَب "أنت" ،مث يأيت َ
بعدهُ
وإما
مباشرة ضمري املتكلم "أنا" ،إذن :فمرجع الكالم هنا ابتداء ذو إحالتنيّ :إما إىل متكلم ّ
إىل خماطب مفرد.
تأيت البيانات الشخصية يف بقية املقطع لتُحيل الكالم إىل الذات اآلمرة "أنا" ،فرقم
البطاقة واألطفال الثمانية ترتبط بالياء اليت حتيل على املتكلم يصبح املقطع بعد توضيح إحاالته
كاآليت:
َس ِّج ْل !
أنا عريب
ورقم بطاقيت مخسون ألف
وأطفايل مثانية

أنت
َ

وتاسعهم ...سيأيت بعد الصيف
فهل تغضب
نسجل هنا إحالة من نوع ثالث ،غري أ ّهنا إحالة فرعية غري رئيسية .وهي اليت
ُيكن أن ّ
السطْر
وردت يف قوله "تاسعهم" حيث حتليل إىل األطفال الذين ورد ذكرهم قبل ذلك يف َّ
الرابع.
َّ
ُيكن أن نقسم املعلومات الواردة يف هذا املقطع إىل قسمني حيث يكون القسم األكرب
تابعا للمعلومات الشخصية اليت يفرتض أن ترد ضمنه بطاقة اهلوية:
َس ِّجل !

بيانات
بطاقة اهلوية
"أنا"

األول هي معلومات ذات بساطة
إن املعلومات الواردة يف بطاقة اهلوية ضمن املقطع ّ
كبرية ،حيث ُيكن أن تتوفّر يف أي إنسان.
من هنا نكتشف البُعد اإلنساين الذي احتمى به درويش يف تقدمي نفسه والدفاع عنها.
ذلك بأ ّن الشرط اإلنساين جيعل لكل فرد احلق يف احلياة بكل شروطها الدنيا ،لكن
جملرد وجود شخص آخر ثان (أنا) ،على هذه
اآلخر (أنت) املوصوف يف النّص قد يغضب ّ
األرض.
يتكرر حرف الواو العاطف ثالث مرات من أجل ترتيب عناصر اهلوية اليت ُيُْليها
ّ
صاحب البطاقة ،فجاءت موصولة فيما بينها من دون استئناف.
قد يشي ذلك بوحدة هذه اهلوية وامتدادها ،فقد يكون عدد األطفال واردا ضمن
لكن إيراد التاسع الذي سيأيت بعد صيف وعطُفه على الكالم السابق حبرف
بطاقة اهلويةّ ،
"الواو" ،كل ذلك يومئ ولو من طر ٍ
ف خفي إىل أصالة هذه اهلوية وامتدادها ،ألن هذا الذي
ْ
سيأيت بعد الصيف سيكون امتدادا ملن سبقه مع أنّه ال حاجة لذكره ضمن البيانات الشخصية
لبطاقة اهلوية.
تأيت الفاء العاطفة لتجعل السؤال معطوفا على معلومات بطاقة اهلوية ،فالسؤال هنا
مرتبط مبوقف اآلخر حيال الكينونة املوصوفة ضمن املقطع.

لقد أوىل درويش "الصورة الشعرية عناية خاصة ،فإىل كوهنا صورة شعبيّة محيمة ،تنشر
الشعر ليس بشاعر بل هو مواطن فلسطيين
ظالهلا يف نفوسنا ،وتكاد تومهنا أ ّن الذي يقول هذا ّ
شعيب ملهم ،حيكي لنا بقلبه ووجدانه كل رؤاه وجتاربه".1
يعطي نفسه هذا االنتماء القومي ،فداللة العروبة "أنا"
ُ
حياول درويش منذ البداية أن َ
الشاعر.
حتيل هنا على البعد القومي الذي كان يرمي إليه ّ
مقوم "عريب" يف النّص توحي بقومية القضية ،وأن بطاقة اهلوية هذه تعين انتماء
فداللة ِّ
الشعر إىل البُعد
قوميا عربيا ال فلسطينيا حمليا .بينما ُختْر ُ
ِج بقية املعلومات الواردة يف البطاقة َ
اإلنساين الشامل ،وذلك أن هذه املعلومات املذكورة يتوفّر عليها كل إنسان .فهل تكون مثارا
لغضب اآلخر؟ وهنا تظهر براءة الشاعر وخطورته معا.
لقد رّكب درويش يف بطاقته بني الرباءة واخلطر 2حبيث ق ّدم ن ْف َسه على أنّه "إنسان"
فج َعل هذا الشرط مطيّة لرد العدوان الذي قد يأىب عليه حىت
ومن حق كل إنسان أن يعيشَ ،
أن يكون إنسانا .حيث يتساءل لدى هناية املقطع :فهل تغضب؟ ،للداللة على أ ّن اآلخر/
الشعب موجود وهو إنسان حي يعيش مثل بقية الناس،
جملرد أن الشاعرّ /
املعتدي قد يغضب ّ
ورّمبا مثل بقية الكائنات احليّة.

تُكثّف النقاط الدالة على احلذف يف السطر اخلامس من املقطع (وتاسعهم ...سيأيت
يكمل
بعد صيف) على نربة التح ّدي اليت يواجه هبا الشاعر اخلصم ،فَ ِذ ْك ُر الطّفل التاسع الذي ِّ
الثمانية املذكورين سابقا يُنبّه اآلخر إىل حجم اخلطر الذي يتهدده ،وهو خطر يزداد حجمه
وحيرر
مبرور الزمن ،وذلك أنّه بعد مرور ّ
الصيف سيأيت طفل /جماهد آخر يص ّد العدوان ّ
األوطان.

 -1الثورة يف شعر حممود درويش ،ياسني أمحد فاعور ،دار املعارف ،سوسة ،تونس ،ط ،9121 ،9.ص.922 .
 -2ينظر :اساليب الشعرية املعاصرة  ،صالح فضل ،ص.502 .

تتطابق نقاط احلذف الواردة يف امل ْقطع مع حلظة شد انتباه اآلخر وتنبّهه ،فالشاعر
يذكر لفظ األطفال التّسعة مث يرتك فرصة زمنية للمخاطب لكي يتنبه فيستمع لتقرير ما هو ٍ
آت
ّ
من كالم.
سجل !" وتكرير الالزمة اليت أعطت
يأيت املقطع الثاين مبتدئا بتكرير فعل األمر " ّ
للشاعر بعدا قوميا –عامليا (أنا عريب) .فكأن حممود درويش قد ُولِ َد شعريا عندما "أبرز من
خلف أسوار االحتالل الصهيوين" بطاقة هويته" ،فلفت أنظار العامل العريب ،والغريب أيضا،
جبسارة موقفه ،وقدرته الفائقة على تشعريه" .1وهو ما يزداد جتسيده أكثر مع بقية املقاطع بداية
من املقطع الثاين.
سجل !
أنا عريب
حمجر
وأعمل مع رفاق الكدح يف ْ
وأطفايل مثانية
رغيف اخلب ِز،
ُّ
أسل هلم َ
الدفرت
واألثواب و ْ
الصخر ..
من ْ
الصدقات من بابك
أتوسل ّ
وال ّ
وال أصغر
أمام بالط أعتابك
ب؟.
فهل تَـ ْغ َ
ضْ
 -1نفسه.

سجل !-أنا عريب" باعتباره مدخال مناسبا للقصيدة ،بل ولكل
يأيت تكرار االستهالل " ِّ
جزء من أجزائها ،فباالستهالل "تفتتح القصيدة بناءها .واالستهالل مق ّدم على غريه من
1
طرِق أوىل
يف
االعتماد
يكون
وعليه
،
األبيات ،فهو طقس الشروع يف بنينة فضاء القصيدة"
ْ
دالالت النّص إذ يبدو –انطالقا من تكرار فعل األمر بالتسجيل -أ ّن فعل التسجيل مل يتم ،أو
أنّه متّ لكنّه مل يتم كامال ،أو رّمبا أنّه متّ كتابة دون أن يتم العمل به.
سجل !" على أنه إعادة تنبيه لآلخر الغافل عن معرفة
ُيكن تأويل تكرار فعل األمر " ّ
"أنا" القومية واإلنسانية" ،فاملتكلم /الشاعر عريب يف دولة إسرائيلُُ ،يلي –فيما يبدو -بياناته
على املوظَّف املسؤول /القارئ ،وخياطبه بصيغة األمر ،يف متوالية تنتهي باستفهام ،وبني األمر
واالستفهام تأيت البيانات األوليّة املشاكلة للواقع احلسي امللموس بتطابق حر يف ُم ْدهش"،2
الصوت اآلمر ،برباءته وصراحته دون تآمر ،ليقول لآلخر
ففي مقابل هتويد األرض "يأيت هذا ّ
صح َح تارخيَه".3
ب سجالّتِه ويُ ِّ
املتسلِّط " ِّ
سجل" ،ليُ َ
ص ِّو َ
يبدأ املقطع بتبيان صورة العمل والكدح اليت كانت متيّز واقع الشاعر ورفاقه ،وهي ممتوحة من
التوجه اليساري الشيوعي.
املعجم اإليديولوجي للشاعر ذي ّ
يتكرر نفس عدد األطفال ليزيد من تأكيد الرسوخ الوطين على هذه األرض ،كما
ّ
يوحي هذا العدد بطبيعة عدد أفراد العائلة العربية يف مقابل عدد أفراد األسر األجنبية.
ط هبوية األنا العريب ،فاألطفال الثمانية ،والكدح من أجل توفري
تلتف بقية األسطر لرتبِ َ
ِ
توسل الصدقات عّزة وأنفة ...كل أولئك من مقومات هذا العريب الذي متّ
رغيف اخلبز وعدم ّ
وروده يف ّأول املقطع.
تَ ُد ُّل طبيعة املعجم الشعري الوارد ضمن هذا املقطع على مدى متانة األواصر اليت جتعل
الذات تتمسك باألرض ،فالعمل والكدح يف احملجر ،و"سل" الرغيف واألثواب وال ّدفرت من
 -1الشعر العريب احلديث ،بنياته وإبداالهتا ،حممد بنيس ،دار توبقال للنّشر والتوزيع ،الدار البيضاء ،املغرب ،ط ،5009 ،5.ص.910.
 -2اساليب الشعرية املعاصرة  ،صالح فضل ،ص.503 .
 -3نفسه.

تسول ذلك من أبواب اآلخرين ،...جيعل الذات يف مرتبة االرتباط العضوي
الصخر بَ َدل ّ
واالمتداد الروحي واحلسي هلذه األرض.
كما أن كثرة عدد األطفال النسيب ( )9+2يوحي باستشراف املستقبل وتعمري األرض
بِنَ ْس ٍل من ذات الشاعر.
يتأرجح املوضوع يف هذا النص كسابِِقه ،بني ذاتني يتمظهران من خالل الضمريين:
"أنا" الشاعر يف مقابل أنت /اآلخر.
وُيكن رصد ذلك وأثره ضمن اجلدول التايل:
ص
الرقم التركيب في النّ ّ
سجل
9
ّ

ضمير
ال ّ

أنت

5

أنا

1

عريب

ي

1

أعمل

أنا

2

أطفايل

ي
أنا

3
1
2
1
90
99
95

أنا

العائد
املخاطَب
املتكلّم
املتكلّم
املتكلّم
املتكلّم
املتكلّم

أسل
ُّ
هلم

هم

األطفال

أتوسل
ّ

أنا

املتكلم

ك

املخاطَب
املتكلّم

بابك

أنا

أصغر
ُ
أعاتبك

ك

املخاطب

ضب
تَـ ْغ َ

أنت

املخاطب

ضع
الو ْ

اختصار عُنصر
اختصار عُنصر
اختصار عُنصر
اختصار عُنصر
اختصار عُنصر
اختصار عُنصر
اختصار عُنصر
اختصار عُنصر
اختصار عُنصر
اختصار عُنصر
اختصار عُنصر
اختصار عُنصر

ُُيكن أن نالحظ بسهولة أن حمور املقطع الثاين يدور بني ذاتني كما قُلنا :ذات الشاعر/
الشعب ،واآلخر /املعتدي ،فما من إحالة واردة يف اجلدول إالّ وتدل على أحد هذين القطبني،

باستثناء اإلحالة الواردة يف الرتكيب السابع ،وإن كانت هي األخرى ُحتيل من طَر ٍ
ف َخ ِف ٍّي إىل
ْ
ّ
الذات الشاعرة.
ُّ
تدل املالحظة اإلحصائية لعوائد الضمائر يف هذا املقطع على طغيان ضمري املتكلّم
(ورد ِذ ْك ُره  2مرات) يف مقابل اآلخر/املخاطب الذي ثبت وروده أربع مرات فقط ،أي مبقدار
يبلغ النصف فقط.
حاول درويش استنادا إىل هذا أن يثبت حضوره الكثيف ضمن هذه القصيدة/األرض،
عرب عن نفسها وتثبت هويتها يف مقابل تقزمي اآلخر والتضئيل
فـ"أنا" الشاعر حاضرة هنا بقوة لتُ ّ
من شأنه .فاملعركة تدور هنا على مستوى التعابري والكلمات واحلروف قبل أن تكون يف امليدان.
الشاعر هو صاحب احلق املشروع –هنا -فقد كان حضوره وهيمنته أ ْمرا منطقيا ،بل
ومبا أ ّن ّ
وحتميا أيضا.
الشاعر على حماولة حصر قضيته يف َجمَ ٍال
فسرها
ت اجلدول اختزالية كبرية يُ ِّ
حرص ّ
يـُثْبِ ُ
ُ
ٍ
حق احلياة.
ُحمدَّد واضح املعامل ،إذ إ ّن مطلبَهُ واضح ،هو إثباته هويته اإلنسانية اليت تكفل له ّ
صنّف درويش نفسه ضمن الطبقة الكادحة ،وقد استمد "من هذا االنتماء الطبقي ّقوة
شرف الكادحني ويرفع مكانتهم أينما
اإلرادة يف مقاومة األعداءَ ،
وج َع َل منه موقفا نضاليا يُ ّ
املشرف قصيدته "بطاقة هوية" .1بل إ ّن شعره،
كانوا ،وخري ما ُُيثّل هذا املوقف اإلنساين ّ
عرب عنها يف كثري ممّا أنتَج ،قد ولَّ َدت "أساليب جديدة مل تكن موجودة
والتجارب العديدة اليت ّ
يف املراحل السابقة ،كأسلوب التّضاد والتّنافر الذي ُجي ِّسد حركة الواقع وما فيه من تناقضات
2
توزع اخلطاب يف قصيدة بطاقة هوية
ي
قد
التنافر
و
التضاد
وهذا
،
وصراعات"
لمس ابتداء من ّ
َُ
بني ذاتني يف كثري من األحيان.

 -1حممود درويش ومفهوم الثورة يف شعره ،فتحية حممود ،املؤسسة اجلزائرية للطباعة ،اجلزائر ،ط ،9121 ،9.ص.11 .
 -2أساليب شعرية املعاصرة  ،صالح فضل ،ص .503

"إ ّن القصيدة طوال بنيتها حتاول أن تربز هوية البساطة والطيبة للبطل الذي يوظّف
الصفة بنقيضها ،بل بأقصى
ضمري املتكلّم ،لكنّه يف قفلة القصيدة حياول أن ينقلب على تلك ّ
النّقيض ،إذ إ ّن أكل حلم اآلخر ُُيثّل قمة الوحشية".1
ورود حروف العطف خاضعا –يف ذلك -كما تَـ ُقول البحوث األسلوبية إىل
يتكرر ُ
احتض ِ
ان الذاكرة للنّص وسهولة
"سيطرة النسق الشفاهي يف النّظم الذي يضمن طول
َ
اسرتجاعه".2
يؤّكد الشاعر على تواضع املستوى االجتماعي الذي يعيشه هو وأصحابه ،وذلك ما
توحي به بعض الرتاكيب مثل :رفاق الك ْدحُّ ،
أسل هلم رغيف اخلبز ،...بينما تقف تعابريُ
الشرط
أخرى لتحرص على شرط االستقاللية الشخصية وعدم التبعية للغري ،انطالقا من ّ
ِ
املوصوف على مدى القصيدة ُبرَّمتِها.
اإلنساين
يتكرر حرف الواو يف بداية القصيدة عاطفا صاحب البطاقة وساردا أوضاعه
ّ
االجتماعية واألسرية .وإذا كان ذلك ممّا يُستَ َبع ُد إيراده ضمن بيانات بطاقة اهلوية ،إالّ أ ّن
الشرط اإلنساين املذكور.
الشاعر حرص على تقدُيه تأكيدا على ّ

أتوس ُل ،...ال أصغُُر ،...لبيان االستقاللية
يتكرر أسلوب النفي يف آخر القصيدة :ال َّ
ّ
الشخصية وعدم التبعيّة لآلخر /املعتدي.
يأيت املقطع الثالث من القصيدة مثبتا لبقية البيانات الشخصية:
سجل !
ِّ
أنا عريب
أنا إسم بال لقب

 -1نفسه.
 -2نفسه.

صبُور يف بالد كل ما فيها
َ
يعيش بفورة الغضب
جذوري..
قبل ميالد الزمان رست
وقبل تفتّح احلقب
وقبل السرو والزيتون
...وقبل ترعرع العُشب
أيب ..من أسرة احملراث
ال من سادة ُجنُب
وجدي كان فالّحا
بال حسب وال نسب !
يعلمين مشوخ الشمس قبل قراءة الكتب
وبيين كوخ ناطور
من األعواد والقصب
فهل ترضيك منزليت؟
أنا إسم(*) بال لقب !

(*) -أورد درويش هذا اللفظ مكتوبا بإثبات مهزة القطع.

تواصل الزمة املقاطع ( َس ِّجل – أنا عريب) التأكيد على حضور اهلوية واستقالليتها،
وهي ترتّكب من ملفوظني يشي كل منهما بداللة خاصة.
يتكرر للمرة الثالثة ،وهو يأمر بفعل التسجيل /التثبيت ،فكأ ّن هذا
ففعل األمر " ِّ
سجل" ّ
اآلخر /اإلسرائيلي ينسى أو يتناسى هذا الصوت اآلمر ويتجاهله" ،والتسجيل كتابة موثقة
تتضمن فعل األمر "اكتب" ،وهو بدوره املقابل املباشر لفعل "اقرأ" ذي الشحنة
باحلق والقانونّ ،
الدينية والعاطفية العالية التوتر".1
يتكرر ملفوظ "أنا عريب" للمرة الثالثة أيضا ليزيد من تأكيد االنتماء القومي ،وهذا
ّ
لعل فكرة القومية اليت
امللفوظ هو املعين بالتسجيل الذي أثبتَه فعل األمر لدى بداية املقطع .و ّ
راجت ٍ
آنئذ على مستوى الوطن العريب ،وأتاح هلا كثري من السياسيني أوقاهتم وجهودهم ،كانت
الشاعر إىل التأكيد على بيان عربيّته من دون بقية البيانات األخرى.
دافع ّ
ُجت ّسد نقاط احلذف الواردة يف السطرين السادس والعاشر حلظة تفكري وجيزة ،يستغرقها
الشاعر يف التعبري عن مكنون نفسه مبفردات وعبارات تؤدي أقوى ما ُيكن من الداللة على
احلال .فجذور الشاعر قد رست قبل الزمان ،ولو َو َج َد الشاعر حلظة توجيه خطابه لآلخر شيئا
أكثر من ذلك تعبريا عن ِ
القدم لذ َكَره.
يؤيد هذا ما ورد يف السطر العاشر حيث يستدرك الشاعر أن ترعرع العشب هو أقدم
ُّح احلِقب ،حيث يدل على ذلك نقاط احلذف اليت وردت
قِ َدما من السرو والزيتون ومن تفت ِ
خالل السطر العاشر ِ
نفسه ،لكأ ّن درويش يريد أن يقول من خالل هذا احلذف :إن جذوري
ممتدة يف التاريخ ،حيث يشهد على امتدادها التارخيي هذا كثري من الكائنات وكثري من
املوجوداتّ .إهنا ممتدة قبل ميالد الزمن وقبل السرو والزيتون ،بل إهنا ممتدة قبل كثري من مظاهر
الوجود اليت تُعترب أقدم قِ َدما من هذه الكائنات اليت ذكَِرت ،فهي مثال أقدم من زمن ترعرع
العشب.

 -1أساليب الشعرية املعاصرة  ،صالح فضل ،ص.503.

يثبت درويش أقدمية جذوره على زمن ترعرع العشب بعد زمن من التفكري دلّت عليه
نقاط احلذف الواردة يف السطر العاشر ،فكأن هذه النقاط اختزال للمسافة الفاصلة بني زمن
السرو والزيتون ،وبني زمن ترعرع العشب الذي يُعترب أكثر قِ َدما.
حممد أبو خضرة إىل ظاهرة احلذف يف لغة حممود درويش ،ويورد
يتطرق سعيد جرب ّ
ّ
مقطعا من مقاطع قصيدة "بطاقة هوية" مثاال أوال لذلك ،فكأ ّن هذه القصيدة كانت املثال
بعضه يف
األوضح لظاهرة احلذف ،حيث الحظ أ ّن "احلذف يف املراحل الشعرية األوىل يقع ُ
التضمني الرتكيبـي ( )embeddingالذي يقتضي استدعاء مكتمال لعناصر الرتكيب النحوي".1
إذ ُحيا ِو ُل درويش أن يستدعي خاصية احلذف باعتبارها عنصرا تركيبيا يُسهم يف إثراء الداللة
الناجتة وتوجيهها.
النتائج:

نسجل ورود الضمائر وعوائدها ضمن اجلدول املوايل لنستخلص منه بعض
ُُيكن أن ّ

ص
الرقم التركيب في النّ ّ
سجل
9
ّ

ضمير
ال ّ

أنت

العائد
املخاطب

ضع
الو ْ

أنا

املتكلم/الشاعر

اختصار عُنصر
ُ
النيابة عن عنصر

املتكلم

اختصار ُمجلة

5

أنا

1

عريب

ي

1

أنا

أنا

املتكلم

2

فيها

اهلاء

الغائب

3

يعيش

هو

الغائب

1

جذوري

ي

املتكلم

2

رست

هي

الغائب

1

أيب

الياء

90

كان

هو

املتكلّم
الغائب

النيابة عن عُْنصر
اختصار عُنصر
اختصار عُنصر
اختصار عُنصر
اختصار عُنصر
اختصار عُنصر
اختصار عُنصر

 -1تطور الدالالت اللغوية يف شعر حممود درويش ،سعيد َج ْرب حممد أبو خضرة ،املؤسسة العربية للدراسات والنشر ،بريوت ،لبنان ،ط،9.
 ،5009ص.923 .
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يُعلمين
ترضيك

هو+ين

الغائب+املتكلم

اختصار تركيب

الكاف

املخاطب

منزليت

الياء

املتكلم

اختصار عُنصر
اختصار عُْنصر

يستمر حضور املتكلم/الشاعر وسيطرتُه على مساحة واسعة من اإلحاالت يف املقطع،
تفوقها ابتداء على مستوى
وذلك راجع –كما ُ
قلت -إىل حماولة إثبات الذات وإثبات ّ
الكلمات.
يتضاءل حضور اآلخر /الصهيوين بشكل الفت للنّظر ،حيث ال تتم اإلحالة إليه إالّ
ثالث َع ْشَرَة إحالة وردت يف هذا املقطع الثالث .بينما يظهر يف مقابل
مرتني اثنتني ،من بني َ
ِْ
حضور الغائب الذي ُيثل غالبا أصول املتكلّم وامتداداته :جذوري،
االحنسا ِر املفاجئ لآلخر؛
ُ
املكونة له لِيبين جمموعة من الدالالت:1
يتفرع النّص حبسب الرتاكيب ِّ
أيب ،جدي ،البالدّ ...
-1داللة االلتصاق باألرض:
أيب من أسرة احملراث ال من سادة جنب.
وجدي كان فالحا بال حسب وال نسب.
تربز فيها داللة الفالّح لتكون ذريعة لاللتصاق باألرض وبالتايل للتحريض على العمليّة
النضالية وعلى ضرورة البقاء والصمود.
-2داللة االنتماء الشعبي:
جذوري...
قبل ميالد الزمان رست
واالنتماء إىل األرض واضح وصريح والتح ّدي أكثر وضوحا.

 -1ينظر :الثورة يف شعر حممود درويش  ،ياسني أمحد فاعور ،ص.930 .

-3داللة االنتماء القومي:
سجل !
أنا عريب
ومجيع هذه الدالالت تؤّكد على التحريض للعمل الثوري النضايل .ومتثّل قصيدة "أنا
عريب" ثورة درويش خري متثيل فهي بطاقة تزرع يف القلوب أقسى درجات جذور التح ّدي،
حتد صابر ،مليء باالستفزاز
حتد ال قِبَل للعدو مبواجهته ،فهو ٍّ
وأصلب مواقف الصمود ،وهي ٍّ
الذي يبلغ ذروته...
فسر دخول عناصر األرض (السرو الزيتون ،العشب ،احملراث ،الفالح ،كوخ ،أعواد
يُ َّ
وقصب )...طرفا ثالثا يف الوصف (بعدما كان الطرفان مها :الشاعر/اآلخر) على مدى ارتباط
الذات هبذه العناصر .فاالنتماء القومي املوصوف ضمن معلومات بطاقة اهلوية (االنتماء العريب)
عزُزه هذا التشبث باألرض واالنغراس فيها .فجذور الشاعر قد رست يف تاريخ هذه البالد قبل
يُ ِّ
أن تظهر فيها مظاهر احلياة ،ومثلما ال ُيكن للسرو والزيتون –وبقيّة عناصر الطبيعة الواردة
الشاعر ال ُيكنه أن يكون ضمن املوجودات
خالل املقطع -أن ال تعيش بدون أرض؛ فكذلك ّ
إالّ على أرضه اليت ُولِ َد وترعرع فيها.
األساسي يف جتربته جتذير احلضور اإلنساين والتارخيي املقتَـلَع،
َصبَ َح "اهلاجس
ُّ
لقد أ ْ
فَـ َع َمد إىل غرس أوتاده يف األرض باعتباره فالحا من أسرة احملراث واستمداد مشوخه من
الشمس .ال طبقا للموقف الطبقي فحسب ،وإمنا تبعا للحاجة اخلصوصيّة إىل إثبات الذات
ّ
وتأكيد أصالة االنتماء إىل عناصر الطبيعة قبل طبقات اجملتمع".1
مقوم "إِسم" يف بداية املقطع بتحويل مهزة الوصل إىل قطْع ،وهو "األمر الذي جيعله
يرد ِّ
أش ّد اِنسجاما مع موقفه األيديولوجي على املستوى الشخصي والقومي".2
 -1اساليب الشعرية املعاصرة  ،صالح فضل ،ص.590 .
 -2نفسه ،ص.599 .

تعود الرتاكيب الدالة على تواضع األصل بدل ِرفعته .إذ املعروف يف مثل هذه األحوال
ِ
ت أن
أن يفتخر اجملاد ُل برفعة شأنه وعُلُِّو نسبه ،غري أنَّنا نرى أ ّن الشَّاعر قد نفى كل ذلك ليُثبِ َ
أباه من أسرة احملراث:
أيب من أسرة احملراث
ال من سادةٍ ُجنُب
وجدي كان فالّحا
ٍ
حسب ..وال نسب !
بال
ِ
عامة الناس ال من خاصتهم ،وهو
تُـَرشِّح كل هذه الرتاكيب الشاعَر ليكون من ضمن ّ
يؤهله ليكتسب أكثر شروط العيش إحلاحا ،وهذا الشرط هو كونه "إنسانا" مغروسا ضمن
ما ّ
ويتعزُز حضوره ضمن هذا املقطع الثالث
ِّ
مكونات األرض .فالشرط اإلنساين يبقى حاضرا دوما ّ
لريتبط بأشياء مادية حمسوسة.
املنتزعة ،فقد كان هو وزمالؤه ،كما ذكر ذلك عن
لقد كان الشاعر َم ُهوسا بالوطنية َ
1
سجل أنا
حتولت قصيدة ( ّ
نفسه "ملتزمني باإلصرار على البقاء والرتكيز على اهلويّة"  ،حيث " ّ
عريب) إىل أحد أمساء هوييت الوطنية والشعرية".2
أملت حالة الالاستقرار اليت عاشها حممود درويش منطا معيّـنا من الرتكيب الشعري،
يتأرجح أغلبُه بني إثبات الذات ومهامجه اآلخر /الصهيوين ،ومل جيد مفرا من معاجلة هذه الثنائية
الشعري عند درويش
ي العني .ومن هنا "كان صدور اهلاجس ّ
وهو يعيش مأساة وطنه ويراها َرأْ َ

3
الشعب
وخبروجه
.
التمرس برصد إيقاع الواقع املعيش"
متفجرا من عمق طبقات ّ
ّ
عن ثقة أمالها ّ
ذكرنا ال ينتمي إىل فئة متميزة ُيكن أن تُ َدان بسبب متيُّزها ،ولكنه من
الفلسطيين ،فهو كما ْ
عامة الشعب الذي يبحث عن ح ّقه يف احلياة.
1
اخلري ،دار فليتس للنشر ،املدية ،اجلزائر ،ط ،5002 ،9.ص.12.
حممود درويش :رحلة عمر يف دروب الشعر ،هاين ِّ
 -2نفسه ،ص.13 .
3
عميش ،كوكب العلوم للنشر والتوزيع ،اجلزائر ،ط ،5090 ،9.ص.512 .
 -القيم اجلماليّة يف شعر حممود درويش ،العريب ّ

وقد "استمد حممود درويش من هذا االنتماء الطّبقي قوة اإلرادة يف مقاومة األعداء،
ف الكادحني ويرفع مكانَـتَهم أينما كانوا" .1فمىت كان املطلب
وج َعل منه موقفا نضاليا يُ َشِّر ُ
َ
شعبيا كان أكثر قوة وأكثر إحلاحا.
املسجلة يف البطاقة،
الرابع ليحاول تسليط الضوء على مقومات اهلوية
ّ
يأيت املقطع ّ
املرة:
ولكن من منظور آخر هذه ّ
سجل !
ّ
أنا عريب
الشعر  ..فحمي
ولون ّ
ولون العني  ..بين
وميزايت:
على رأسي عقال فوق كوفِيَّ ْه
كالصخر...
وكفي صلبه ّ
ختمش من يالمسها
وعنواين:
أنا من قر ٍية عزالء ...منسيَّ ْه
شوارعها بال أمساء
احملجر
وكل رجاهلا ...يف احلقل و ْ
فهل تغضب؟
 -1حممود درويش ومفهوم الثورة يف شعره ،فتحية حممود ،طبع املؤسسة اجلزائرية للطباعة ،اجلزائر ،ط ،9121 ،9.ص.21 .

إليه.

الشاعر يربز اِنتماءه
تَأيت الالّزمة " ِّ
للزاد القومي الذي ما فتئ ّ
سج ْل – أنا عريب" تدعيما ّ

شخصيته /الفلسطينية ،وهي املالمح اجلوهريّة
يُرّكز الشاعر يف بداية املقطع على مالمح
ّ
الفحمي والعني ذات اللون البين،
الفارقة بني الذات العربية واألخرى /اإلسرائيلية .فالشَّعر
ّ
والعقال الفوق كوفيّ ْه  ...كلّها امتداد للذات العربية والفلسطينية خصوصا" .فقد أصبحت
بعد ،رّمبا بفعل عوامل عديدة منها هذه القصيدة -مسة مميّزة للتح ّدي
"صورة" الكوفيّة –فيما ُ
يف الشخصيّة الفلسطينية تثري مشكالت رمزيّة يف التعامل مع األعداء".1
مل يشفع للشاعر أن يكون من قرية منسية ،وأن تكون شوارعها بال أمساء ،يف أن
وحنَ ِق اآلخر /اليهودي .يدل على ذلك اختتام املقطع بالسؤال :هي
يتخلّص من حقد َ
تغضب؟
ِ
ف الشاعر مل َكتُه يف اإلبداع وجتربتُه يف الرتميز واختيار مرموزات اهلويّة ،إذ ال ننس
تَ ْسع ُ
ليحول هذا الواقع إىل واقع نفسي وشعوري
الرمز الشعري "يبدأ من الواقع املادي احملسوس ّ
أ ّن ّ

2
فيتحول من خصوصية اللّفظ إىل عموميّة املعىن ،وإّمنا الذي
جتريدي ينّد عن التحديد الصارم"
ّ
اتر الشعراء يف استخدامه وأسطرته ،فَـنُِف َخ فيه من الداللية اإلحيائية
ّ
حوله إىل ذلك إّمنا هو تو ُ
الشيء الكثري.

الشعر اجلديد َْجينَ ُح للتصوير والتشييء ،والتكثيف
من أجل بعض ذلك ،كان " ّ
للتأمل والتف ّكر؛ فجماليته ليست يف تتابع إيقاعه ،ولكن يف عمق تصويره،
والتحييز .كما ُييل ّ
وكثافة لغته .وذلك شأن ال تليق معه املباشرة ،وال تصلُ ُح له الفوريّة واملبادرة" ،3وإمنا يصلح له
التأمل والتدبّر والتف ّكر ،أل ّن األلفاظ قد تكون غري ذواهتا يف االستعمال
خالف ذلك ،من ّ
العادي ،واملعاين غري املعاين ،وما ذلك إالّ أل ّن الشعر ،واجلديد منه خصوصا ،قد جعل جينح
 -1أساليب الشعرية املعاصرة  ،صالح فضل  ،ص.502
 -2عن بناء القصيدة العربيّة احلديثة ،علي عشري زيد ،مكتبة اآلداب ،القاهرة ،ط ،5002 ،2 .ص.901 .
 -3قضايا الشعريات :متابعة وحتليل ألهم قضايا الشعر املعاصرة ،عبد امللك مرتاض ،دار القدس العريب ،وهران ،اجلزائر ،ط،5001 ،9.
ص.519 .

إىل توظيف لغة تغلب عليها األسطرة والرتميز يف كثري من األحيان ،فتُظ ِهر غري ما ُختْفي،
ِ
وهنا يُلقى العبءُ األكرب على املتل ّقي الذي عليه أن يسعى يف فك
وتبدي غري ما تُبطنُ ،
شفرات النّص ومعرفة مدلوالت رموزه.
وف العطْ ِ
الشخصي والقومي ،وتنتقل
ت اهلويَّة على مستويَـْيهاّ :
ف لتُثْبِ َ
تَـتَ َس ْل َس ُل ُح ُر ُ َ
بالبيانات من اخلاص إىل العام يف حماولة إىل اخلروج بتعريف الذات من النطاق الشخصي إىل
البُـ ْع ِد القومي.
ِ
ِ
ِّد أبعاد ذلك.
يأيت املقطع اخلامس ليكشف القناع عن أسباب التثبُّت باألرض ،ويعد َ
سجل
ّ
أنا عريب
سلبت كروم أجدادي
ُ
كنت أفلحها
وأرضا ُ
أنا ومجيع أوالدي
ومل ترتك لنا ..ولكل أحفادي
سوى هذه الصخور..
فهل ستأخ ُذها
حكومتكم  ...كما قيال !؟
إذن !
ُوىل
الص ْف َح ِة األ َ
سجل  ...برأس َّ
ّ
أنا ال أكره الناس

وال أسطو على أحد
جعت
ولكين  ...إذا ما ُ
آكل حلم مغتصيب
حذار  ...حذا ِر ...من جوعي
ومن غضيب !!
عما ورد يف
ينقسم املقطع اخلامس إىل قسمني يكون القسم الثاين بعد "إذن" تقريرا ّ
األول.
القسم ّ
سجل – أنا عريب" ليؤِّكد أ ّن تواترها خالل
األول من املقطع بالالزمة " ِّ
يبتدئ القسم ّ
السابقة حيتاج إىل مزيد تثبيت.
املقاطع األربعة ّ
عما كان يرد من
ترد البيانات الشخصية لبطاقة اهلوية عرب املقطع اخلامس خمتلفة متاما ّ
معلومات يف بقية املقاطع.
السابقة على الذات الشاعرة وما هلا من مؤهالت
ففي الوقت الذي رّكزت فيه املقاطع ّ
اهلوية الوطنية؛ يأيت املقطع اخلامس ببيانات السلب والنّهب اليت ارتُكب يف حقه ،والتاريخ
األسود الذي وقّعه اآلخر/الصهيوين يف حق أرض األجداد ،ظنًّا منه أهنا أرض امليعاد.
يتدرج ذكر أصول الشاعر وفروعه ،فاألرض اليت يبكي من أجلها كانت أرض األجداد
ّ
وستبقى أرض األحفاد :أجدادي  أنا  أوالدي  أحفادي .يأيت فعل مجلة
االستفهام ممدودا (فهل ستأخذها  ...كما قيال؟ !) للداللة على االستفهام املبين على
االستنكار ،وذلك َّ
أن َس ْلب ال ُك ُروم واألرض َم ْد َعاة لسلب الصخور أيضا ،وأل ّن املعركة هنا
معركة هويّة ووجود ،فكل ما يشي باالنتماء إىل الوطن ولو كان صخرا يدخل ضمن بيانات
اهلوية.

يأيت التقرير العام الذي يُلِ ُّح الشاعر على تسجيله برأس الصفحة األوىل ألمهيته ،ليُـ َعدِّد
ميزاته اليت يبدو ّأهنا تناقض ميزات اآلخر /الصهيوين.
فبغض الناس والسطو عليهم واحتالل أراضيهم وتشريدهم –وكلّه ذُكَِر
وإما يف املقاطع السابقة –هو من صفات اآلخر /املعتدي.
املقطع ّ

ّإما يف هذا

ِ ِ
ص ِم من طر ٍيق غري مباشر ،فهذا اآلخر يَ ْسمع
يَـْبـَرعُ الشاعر يف تَـْبكيت وتَـ ْق ِري ِع اخلَ ْ
صه
سجلها برأس الصفحة األوىل ،إالّ أنّه يـُ َفاجأ أ ّن هذه الصفات كلُّها َختُ ُّ
بيانات اهلوية ليُ ِّ
وتنطبق عليه ،ولكن من طريق معكوس.
يكتشف هذا اآلخر /اإلسرائيلي أنَّه هو الذي يكره الناس بدليل مالحقهم وتشريدهم
َش َذر َم َذر ،ويكتشف أيضا أنّه هو الذي يسطو على الناس بدليل جتريدهم من ممتلَ َكاهتِِم ممّا
هو واقع للفلسطنيني حقيقة على أرض الواقع.
يربط احلرف "إذن" يف منتصف املقطع اخلامس بني مقطعيه ،ليُصبِ َح اجلُْزءُ األخريُ من
امل ْقطَع تقريرا ملا سبقه من مقاطع.
الصراع من كونه فرديا إىل اجلمعانية بنقل اهلوية من الذات إىل األرض اليت
حتول اجتاه ّ
ّ
احملاجة التارخيية واإلنسانية .وُيثُل
متثّل بطاقة اهلوية اجلماعية لكل الفلسطنيني ،وهنا "يأيت دور ّ
سجلُه هو طبيعته البسيطة الربيئة املساملة" ،1لكن
الشاعر أمام الضمري العام ليكون آخر ما يُ ِّ
هذه الرباءة من شأهنا أن تنقلب إىل وحش آدمي يأكل حلم مغتصبيه.
سجل يف اجلدول املوايل ورود الضمائر وإحاالهتا من أجل تتبّع مركز الثقل
ُيكن أن نُ ّ
الداليل يف هذا املقطع:
ص
الرقم التركيب في النّ ّ
سجل
9
ّ
5

أنا

ضمير
ال ّ

أنت
أنا
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العائد
املخاطب
املتكلّم

ضع
الو ْ

اختصار عُنصر
ُ
اختصار عنصر

1
1
2
3
1

عريب
ِ
بت
ُسل ُ
أجدادي
كنت
ُ
أَفْـلَ ُح َها

الياء

املتكلم

التاء

املتكلّم
املتكلّم

الياء
التاء

املتكلّم
الغائب

أنا

املتكلّم
املتكلّم

اهلاء

2

أنا

1

أوالدي

الياء

90

ترتك

هي

الغائب

99

لنا

نا

95

أحفادي

الياء

91

تأخ ُذها
ُ

اهلاء

املتكلّم
املتكلّم

الغائب

91

حكومتكم

92

سجل
ّ

ُك ْم
أنت

املخاطب

93

أنا

أنا

91

أكره

أنا

92

أسطو

أنا

91

لكي

أنا

املتكلّم
املتكلم

جعت
ُ
آكل
ُ

التاء

املتكلم

أنا

املتكلم

55

مغتصيب

الياء

املتكلم

51

جوعي

الياء

51

غضيب

الياء

املتكلّم
املتكلم

50
59

املخاطب
املتكلّم
املتكلّم

اختصار ُمجلة

اختصار عُنصر
اختصار عُنصر
اختصار عُنصر
اختصار عُنصر
اختصار عُنصر
اختصار عُنصر

اختصار عُنصر
اختصار تركيب
اختصار عُنصر
اختصار عُْنصر
اختصار عُْنصر
اختصار عُْنصر
اختصار عُْنصر
اختصار عُْنصر
اختصار عُْنصر
اختصار عُنصر
اختصار عُْنصر
اختصار عُْنصر
اختصار عُْنصر
اختصار عُْنصر
اختصار عُْنصر

مرة
تواتر حضور ذات الشاعر على مستوى الضمائر الظاهرة واملضمرة معا مثاين عشرة ّ
مرة هي جمموع الضمائر الواردة خالل املقطع ،بينما تواتر حضور
من بني أربع وعشرين ّ

املخاطب ثالث مرات فقط .وقد تواتر ذكر الغائب الدال على ذات الشاعر مرة واحدة،
والدال على املخاطب مرتني اثنتني.
رد
يؤّكد هذا احلضور املكثف للذات واهلوية (األرض ،األجداد ،األحفاد )...على ّ
الفعل الذي جاء نتيجة التقزمي ،تقزمي اآلخر للذات واعتبارها من العدميات.
تصر ُخ بعفويتها اإلنسانية لتأخذ احلق
إ ّن الذات الفلسطينية ممثلة هنا يف حممود درويش ُ
يف الوجود واحلق يف احلياة .أو ليس احتمال أخذ الصخور أيضا هو اعتبار لعدمية أصحاهبا؟
تقوم اللعبة هنا يف هذا املقطع (واملقاطع السابقة أيضا) على التدافع بني الذات
ُ
السجال لغويا ال طاقة لآلخر به.
واآلخر /اليهودي ،ليُصبح
ُ
ُُيثِّل شعر درويش يف هذه القصيدة "أكثر املشاغل براءة وأش ّدها خطورة يف اآلن ذاته،
إنّه يطمح بالفعل إىل تأسيس الكينونة ،ال مبنطق احلجاج العقلي والتارخيي ،ولكن مبنطق إيقاظ
احلُْلم وتشعري املوقف الثوري ،وتسمية األشياء بالكلمات العارية البسيطة".1
اول أن يُ ْس ِمع صوتَه بأنّه "إنسان" له حق الوجود والعيش على وجه األرض .إذ
إنّه ُحي ُ
ال ننس أن اآلخر/اإلسرائيلي قد عمد إىل حمو وطنه (فلسطني) من كل اخلرائط واملقررات
الع َدم.
الدوليّة واعتربه من درجة َ
سأحاول فيما يلي أن أرصد ضمن اجلدول املوايل بعض اخلصائص الرتكيبية يف نص
قصيدة "بطاقة هوية" وفق الشبكة اليت اقرتحها هاليداي ورقية حسن لنحاول بعد ذلك
استخالص أهم اخلصائص الرتكيبية والداللية للنّص.
وتيسر طريقة السري فيها
ختص هذه ّ
أشري فيما يلي إىل بعض املالحظات اليت ّ
الشبكة ّ
وفهمها:
تدرج القصيدة من البداية حىت النهاية ،وهو
ب ّ
-9وضعنا لكل مجلة شعرية رقما َح ْس َ
الشبكة.
الرقم املوجود يف اخلانة األوىل من ّ
ّ
 -1نفسه  ،ص.592 .

الروابط املستعملة يف اجلملة الشعرية ،سواء
-5يعين الرقم املدرج يف اخلانة الثانية عدد ّ
كانت هذه الروابط داخل اجلملة نفسها ،أم رابطة إياها مع ُمجَل سابقة.
يتضمن وسيلة اتساق كيفما كان نوعها.
-1يف اخلانة الثالثة :العنصر اللغوي الذي ّ
الرابعة خاصة بنوع العنصر االتساقي:
-1اخلانة ّ
إح.ض.قب =.إحالة ضمريية قبلية.إح .إش = إحالة إشارية.عط = .عطف.عط .سب = عطف سببـي.حذ = حذف.مقا = مقارنة.اس = استدراك.-2ويف اخلانة اخلامسة (املسافة) رقم يشري إىل عدد اجلُ َمل الفاصلة بني العنصر
االتساقي والعنصر املفرتض.
خاصة بالعُنصر املفرتض (الكلمة احملال إليها ،أو
-3أما اخلانة السادسة فهي
ّ
املكررة.)...
ّ
رقم الجملة عدد

الشعرية
1

الروابط
ّ

1

2

5

العنصر االتساقي

نوعه

سج ْل (أنت)
ِّ

المسا

فة

العنصر المفترض

إح .ض .قب

0

أنت (املخاطب/اآلخر).

إح .ض .قب

0

أنا (الذات الشاعرة)

و

عط.

0

رقم بطاقيت

و

عط.

0

أطفايل.

أنا

و

عط.

0

السؤال

1

2

فَـ
تغضب (أنت)

عط.

0

السؤال

إح .ض .قب

1

أنت/اآلخر

1

1

5

1

َس ِّج ْل (أنت)

إح .ض .قب

2

أنت/اآلخر

إح .ض .قب

2

أنا (الذات الشاعرة)

و

عط.

0

أنا

أعمل (أنا)

إح .ض .قب.

2

انا (الذات الشاعرة).

و

عط.

0

أنا

2

1

أسل (أنا)
ُّ

إح .ض .قب

1

الذات الشاعرة

إح .ض .قب

0

األطفال

و

عط.

0

رغيف.

و

عط.

0

األثواب.

2

1

و

عط.

0

أتوس ُل (أنا)
ّ

إح .ض .قب.

أسل.
ُّ

5

الذات الشاعرة

بابك (أنت)

إح .ض .قب.

5

اآلخر

8

1

و

عط.

0

أعمل

أصغر

إح .ض .قب

5

أنا الذات)

أعتابك

إح .ض .قب

2

اآلخر/احملتل

9

2

فـ

عط.

0

تغضب (أنت)

إح .ض .قب

2

ما َسبَ َق من املقطع
أنت/اآلخر

10

1

سجل (أنت)
ِّ

إح .ض .قب

8

اآلخر

11

1

أنا

إح .ض .قب

8

الذات الشاعرة

12

2

أنا

إح .ض .قب

9

الذات

فيها (اهلاء)

إح .ض .قب

0

البالد

11

2

جذوري (الياء)

إح .ض .قب

10

الذات

ت (هي)
َر َس ْ

إح .ض .قب

0

اجلذور

عط.

0

امليالد

عط.

0

امليالد

أنا

هلم

و
و

و

عط.

0

امليالد

و

عط.

0

امليالد

15

1

أيب (الياء)

إح .ض .قب

12

الذات الشاعرة

12

2

و

عط.

0

أيب

ج ّدي (الياء)

إح .ض .قب

11

الذات

12

2

يُعلمين (هو)

إح .ض .قب

0

جدي (أيب)

إح .ض .قب

11

الذات

18

2

و

عط.

0

جدي (أيب)

و

عط.

0

األعواد

19

1

فـ

عط.

0

ما فات من املقطع

ترضيك (هي)

إح .ض.

0

منزليت

نرضيك (الكاف)

إح .ض .قب

12

اآلخر (أنت)

أنا

إح .ض .قب

12

الذات الشاعرة

سجل (أنت)
ِّ

إح .ض .قب

19

اآلخر/احملتل

إح .ض .قب

19

الذات الشاعرة

و

عط.

0

عريب

و

عط.

0

لون الشعر

و

عط.

0

لون العني

رأسي (الياء)

إح .ض .قب

19

و

عط.

الشاعرة
الذات ّ

0

السطر السابق

كفي (الياء)

إح .ض .قب

19

الذات

ختمش (هي)
ُ

إح .ض .قب

0

كفي

يالمسها (اهلاء)

إح .ض .قب

0

و

عط.

ك ّفي

0

ميزايت

عنواين

إح .ض .قب.

19

الذات

أنا

إح .ض .قب.

19

الذات

و

عط.

0

رجاهلا (اهلاء)

إح .ض .قب.

0

السابق
السطر ّ
ّ

20
21

1

22

15

يُعلمين (هو)

أنا

القرية

و

عط.

0

احلقل

21

2

فَـ
تغضب (أنت)

عط.

0

ما سبق من املقطع

إح .ض .قب.

21

اآلخر

21

1

سجل (أنت)
ِّ

إح .ض .قب.

22

اآلخر

25

12

إح .ض .قب

22

الذات

إح .ض .قب.

22

الذات

أجدادي (الياء)

إح .ض .قب.

22

الذات

و

عط.

0

كنت (التاء)
ُ

إح .ض .قب.

22

السابق.
السطر ّ
ّ

الذات

إح .ض .قب.

22

الذات الشاعرة

إح .ض .قب.

0

األرض

إح .ض .قب.

22

الذات

و

عط.

0

أنا

أوالدي

إح .ض .قب.

22

الذات

و

عط.

0

ما سبق من املقطع.

ترتك (هي)

إح .ض .قب.

0

احلكومة/اآلخر

لنا

إح .ض .قب.

22

و

عط.

الشعب
الذاتّ /

0

أحفادي

إح .ض .قب.

22

الذات

فَـ
تأخذها

عط.

0

السطرين السابقني

إح .ض .قب.

0

22

2

حكومتكم ( ُك ْم)

إح .ض .قب.

الصخور
ّ

21

إح .ض .قب.

0

22

1

أنت/اآلخر

28

9

سج ْل (أنت)
ِّ

إح .ض .قب.

25

احملتل
اآلخرّ /
السابق.
السطر ّ

إح .ض .قب.

21

الذات

أكره

إح .ض .قب.

21

الذات

و

عط.

0

أكره

َسطُو
أْ

إح .ض .قب.

21

الذات/أنا

أنا

سلبت (التاء)
ُ

أفلحها (أنا)
ُ

أفلحها (هي)
ُ

أنا

قيل (هو)
َ

أنا

السطر
اجلزء السابق من ّ

29

5

و

عط.

0

السطر السابق

لكين

إس.

0

الالحق من املقطع

لكين (الياء)

إح .ض .قب.

24

الذات الشاعرة

ت (أنا)
ُج ْع ُ

إح .ض .قب.

21

الذات الشاعرة

إح .ض .قب.

21

الذات الشاعرة

حذار (أنت)

إح .ض .قب.

22

اآلخر/املعتدي

حذار (أنت)

إح .ض .قب.

22

اآلخر/املعتدي

جوعي (اليَاء)

إح .ض .قب.

22

الذات الشاعرة

عط.

0

جوعي.

إح .ض .قب.

22

الذات الشاعرة

آكل (أنا)
ُ

و

غضيب (الياء)

قراءة الشبكة:
تربهن هذه الشبكة ابتداء على أ ّن النص شديد االتساق نظرا لكثافة الروابط داخلهوتوزعها على مجيع املقاطع.
ّ
 َمتَّ الربط بني اجلمل أو ِداخل اجلملة الواحدة بواسطة حرف العطف "الواو" حيث
َُ
تكرر ثالثني ( )10مرة يف النّص.
ّ
فقط.

-مت الربط بني اجلُ َمل بواسطة "الفاء" بنسبة قليلة حيث ورد ذكره مخس ( )02مرات

وإما باإلحالة إليها،
سيطرت ذات الشاعر حبضورها يف النّص ّإما بضمري املتكلم ّمرة.
حيث تواتر ذكرها مثان وثالثني (ّ )12
ِ
ست عشرَة مرة على
احملتل داخل النص ،حيث ال يتع ّدى ِذ ْك ُرهُ َّ
يَـْن َحس ُر ورود اآلخرّ /مدى النص (قياسا إىل ِذ ْكر ذات الشاعر الذي نُ َذ ّكر أنه توارد ذكرها  12مرة).
نسجل استئنافا للنّص لدى
الربط الشكلي (باألدوات) بني املقاطع ينعدم ،إِ ْذ ّ
إ ّن ّبداية كل مقطع.

الشكليّة بني املقاطع حضور روابط معنوية متثلت خصوصا يف
 َّعوض غياب الروابط ّ
حمور النّص ونواتَه ،وفق بطاقة اهلويّة اليت تؤطّر النّص.
ال ّذات ّ
الشاعرة اليت كانت َ
الربط باإلشارة واالستدراك.
ينعدم ّترتابط مقاطع القصيدة داخليا عن طريق اإلحالة ،إذ ترتبط سطور كل مقطع وتُ َش ّد إىل
سجل – أنا عريب".
كل املقاطع ،ونقصد بذلك قولهّ " :
االستهالل ّ
املوحد بني ّ
املبسط التايل:
ُيكن متثيل ذلك بالشكل ّ
مرجع اإلحاالت
السياقية والنّصيّة

سجل – أنا عريب
ِّ
بقية أسطر
املقطع

الربط باإلشارة يف نص قصيدة "بطاقة هوية" إىل كون الشاعر يف حوار
يعود انعدام ّ
مباشر مجعه مع اآلخر يف ظرف ال ُيكنه فيه إالّ أنه خياطبه وجها لوجه دون االلتفات إىل
احمليط الذي قد يستدعي استعمال أمساء اإلشارة ،فالشاعر فيما يبدو ُيلي بياناته الشخصية
جمرد تسجيلها ،وأل ّن األمر كذلك،
من أجل تسجيلها ،واهلدف من هذا التسجيل هو وعيُها ال ّ
فقد خال النّص من كثري من املفردات اليت قد توحي باإلشارة عن طريق األمساء إىل احمليط
اخلارجي.
مل تكن بطاقة هوية يف حقيقة األمر إالّ حماولة إلثبات اهلويّة ذاهتا ،حبثا عن الكينونة
وسط جتاهل اآلخرّ .إهنا حبث عن إثبات الوجود واحلياة.

صوب ِس ِجالّته
يأيت هذا الصوت اآلمر برباءته وصراحته معا ،آمرا هذا اآلخر لكي يُ ِّ
وحق احلياة.
ِّ
ويصحح تارخيه ،وليعلم أن هذا اإلنسانّ /
الشعب له من ما يك ُفل له شرعية الوجود ّ
يغلب على قصائد حممود درويش التعبري الواقعي الذي يبعدها عن التجريد ،فشعره
ت حضور اهلوية الفلسطينية.
غالبا ما يكون ذا ٍ
وضوح ِّبني ُجي ّسد صراع األنا/اآلخر ،ويـُثْبِ ُ
عرب من خالل قصائده عن ذاته املتفردة بقدر ما كان ُُيثّل
مل يكن حممود درويش يُ ّ
الذات الفلسطينية (الشعب) ،فعملُه مع رفاق الكدح ،وامتداد جذوره إىل ما قبل ميالد الزمان
كل أولئك َج َع َل بطاقة اهلوية مجاعيّة ترسم هوية
بعدهُ أيضا (األوالد)َّ ،...
(األجداد) وما َ
الشعب الفلسطيين مبعاناته من وجهة ،وصموده من أجل إثبات وجوده وحتقيق كينونته من
وجهة ثانية.
مل يكن تكرار الالزمة "سجل –أنا عريب" لغاية إنشائية حبت ،أو ألجل إقامة هيكل
الشعر ومقاييسه ،وإّمنا كان
القصيدة أو ملا سوى ذلك من غايات شكليّة تستدعيها ضرورات ّ
ردة ٍ
الشعب وجتاهل
فعل توازي يف استمراريتها استمرارية هذا اآلخر يف رفض هوية األناّ /
ّ

كينونته.

الشاعر مع
تتحول قصيدة "بطاقة هويّة" إىل ساحة عراك ،يتصارع ضمنها األنا ّ
ّ
اآلخر/احملتل ،حيث يعمل الشاعر على ِّ
دك اآلخر وتقزُيه ،بتضئيل ذكره ابتداء ،مث إفحامه
ّ
ُ
مبنطقية الطّرح وبداهة احلجاج وقُـ ّوته معا.
سجل !") ليأمر اآلخر الذي يبدو أنّه كان يُنكر
يأيت هذا ّ
الصوت اآلمر بالتّسجيل (" ّ
ما يود الشاعر تسجيله(*) لذلك تراه يؤِّكد ذلك ست مر ٍ
ات ضمن اخلمسة املقاطع.
ّ
ّ
الصخر مبناخ الكدح الذي تعيشه الذات الشاعرة
يؤِّكد ُّ
سل اخلبز واألثواب والدفرت من ّ
يف سبيل إثبات الوجود واستمراريته ،فاخلبز والثوب من الضرورات الفيزيولوجيّة ،والدفرت دليل
(*)
ت الواقع عدم اعرتاف اجملتمع الدويل ممثّال يف هيئة األمم املتحدة بفلسطني دولة مستقلة ذات شأن وسيادة ،ومن ذلك أيضا عدم
 يُثبِ ُاعرتاف كثري من ال ّدول الغربيّة (والعربية) بالدولة الفلسطينية حيث يظهر ذلك ضمن خرائط اجلغرافيا اليت تثبت اسم "إسرائيل" على اخلريطة
الفلسطينية.

االستمرارية عرب فرتات التاريخ املتوالية ،وشرط حصوهلا ،حيث تثبت هذه الذات حضورها
بالتدوين.
يربط الشاعر ذاته بعناصر األرض قبل االنتماء االجتماعي أو السياسي ليؤِّكد انتماءه
ت تغلغل جذوره يف ماضيها وحاضرها معا ...إنّه جيعل نفسه من أسرة احملراث ال
إليها ،ويـُثْبِ َ
من سادة جنب ليبحث عن حق الوجود واحلياة ،إنه يبحث عن شرط الكينونة.
الشطر األخري من القصيدة برأس الصفحة األوىل ليُْب ِط َل
يأيت طلب تسجيل معلومات ّ
ُح ّجة اآلخر يف اهتام األنا وتلفيق األباطيل من حوهلا سعيا إىل طمس ح ّقها يف الوجود واحلياة.
يُكثّف درويش –بشكل الفت للنظر -من الرموز الدالة على األرض (على اعتبار أن
اخلاصة بالذات اليت حتملُها دون
بطاقة اهلوية جيب أن حتتوي على املعلومات الشخصيّة
ّ
الدخول يف التفاصيل الثانوية اليت قد ال متيّز هذه الذات عن غريها) ،فإذا كانت "العالقة الثابتة
معني .وكل معىن يقابله
كل رمز يقابله معىن ّ
بني ّ
الرمز ومعناه ومرجعه هلي من االنتظام حبيث إ ّن ّ
مرجع ُم َعَّرف وحم ّدد" 1فإن دالالت الرموز اليت أوردها درويش ،يعود أغلبها إىل األرض.
تشكلت الكلمات املنتمية إىل احلقل الداليل للهوية ولألرض –وضمنهما كل ما يومئ
إىل القضية القومية والفلسطينية على السواء -ما ُكنّا ومسناه سابقا خباصية التضام الرتكيبـي،
فكثري من امللفوظات الواردة ضمن هذين احلقلني الدالليني يرتبط بقوة الداللة ،وجيمع بينها يف
آخر املطاف ما ُكنّا رأيناه حتت مصطلح "البنية الكلية للنص" ،حيث ترتابط أجزاء النّص ضمن
اإلطار العام للموضوع املطروق.
ُيكن متثيل املقاطع اخلمسة لـ"بطاقة هوية" وفق املخطّطات التالية:

 -1املرجع والداللة يف الفكر اللساين احلديث :املعىن واملرجع ،جوتلوب فرجية ،تر .عبد القادر قنيين ،دار إفريقيا الشرق ،الدار البيضاء،
املغرب ،ط ،5000 ،5.ص.990 .

المقطع :11
ج  9ج 5فـ ج.3
و
ج 1و ج 1و ج.2
المقطع  :12ج  9ج 5فـ ج.1
و
ج 1و ج 1و ج.2

ج 2و ج 3و ج.1
المقطع  :13ج  9ج  5ج  1ج  1ج  2ج  1ج  90ج  99ج  95ج 91
و
ج 3و ج 1و ج2
المقطع  :14ج 9
و
ج 1و ج 1و ج2

ج 3و ج1

ج2
المقطع :15
ج5

و

ج91

ج 1و

ج  90ج 99و ج95

ج  9ج 5إذن ج  2ج 1و ج 90وج 99
و

ج91
ج 1و ج 1و ج 2و ج 3فـ ج1
ج95

ج91

إذا قارنّا بني هذه اخلطاطات وبني ما أوردناه من خطاطات سابقة وصفت نص
أقل تعقيدا من
املسعدي (ح ّدث أبو هريرة قال ،)...فإننا نالحظ أن ّ
نص حممود درويش ّ
حيث تتقلّص فيه تفريعات النصوص اجلانبية ممّا جيعله أكثر وضوحا .يتميّز نص درويش بانعدام
التفريع الكثيف ،ألنّه يركز –يف رأيي -على بؤرة داللية واحدة يكثّف من حوهلا اإلثبات
ويُ َسلّط عليها الضياء ،ما أمكن وبكل الطرق املتاحة .فاجلُ َمل يف تتابعها وتراصفها كأ ّهنا تقول
–كلّها -معىن واحدا من خالل النّص بأكمله" :هذا الشاعر إنسان ،فاتركوه –إذن -يعيش
كبقية البشر".
يتم توزيع اجلُمل يف قصيدة "بطاقة هوية" عادة بشكل تتابعي خطي يقوم فيه حرف
العطف (الواو) بدوٍر ر ٍ
ئيس يف ربط هذا التّتابع .وإن ُكنّا علّْلنا سابقا هذا االعتماد الكبري على
حرف الواو يف العطف باعتماد درويش على اإللقاء عادة.
تنعدم خاصية التوازي الرتكييب يف هذا النّص ،وما ذلك إالّ للطبيعة الرتكيبية اخلاصة
للشعر احلر ،واليت جتنح عادة إىل التخلّي شيئا فشيئا عن اإليقاع الداخلي واخلارجي معا.
ّ
يتميّز نص حممود درويش (بطاقة هوية) هندسيا بكونه من النمط الدائري ،حيث يعود
بنا كل مقطع جديد إىل نقطة البداية ويركز على هذه البداية باعتبارها مركز الثقل الداليل يف
النّص.
مل يكن تركيز حممود درويش على اهلندسة الدائرية اعتباطا ،وإمنا كان –غالبا -لغايات
معنوية وفنية وتداولية مقصودة ،وذلك أ ّن "لتشويش الرتبة ،إذن ،نتائج معنوية تداولية ،ولذلك
اهتم به البالغيون العرب بالتقدمي والتأخري وخصوصا عبد القاهر اجلرجاين ،ولكن الدراسات
جمردة مشولية،
اللسانية احملدثة هي اليت جتاوزت االنطباعية وحاولت أن تستخلص قوانني بسيطة ّ
وهكذا وضعت مفاهيم إجرائية عديدة أمهها :البؤرة  ،Topicوالتعليق  Commentواالنفصال
1
لخص مضمون النّص وينوب عنه –بعد العنوان -هو
 ، "dislocationويبدو أ ّن اجلزء الذي يُ ّ
سجل – أنا عريب" ،فالتّسجيل تثبيت
الالزمة اليت كانت تتكرر يف ُم ْفتَتَ ِح كل مقطع وهيِّ " :
 -1حتليل اخلطاب الشعري :إسرتاتيجية التّناص ،حممد مفتاح ،املركز الثقايف العريب ،الدار البيضاء ،املغرب ،ط ،9115 ،1.ص.10 .

للحق بشكل يك ُف ُل له الضمان واالستمرارية .بينما االنتماء العريب يُعطي هوية الذات
وتوثيق ّ
الصراع بني األنا واآلخر قد طُبِ َع بطابع القوميّة
سجل التاريخ أن ّ
املختلفة عن اآلخر ،حيث يُ ّ
الصراع فلسطينيا/صهيونيا أصبح عربيا/صهيونيا مطبوعا بطابع الشمولية
فبدل أن يكون حمور ّ
العربيّة.
نصه ليضمن له دفقا دالليا متجددا عند كل
هكذا يسعى حممود درويش إىل ْلولبَ ِة ِّ
مطلع .إنّه يف نظر شراف شنّاف "مهندس روحي؛ يقدر تصميمات النفس ،ويرسم مدائن
الروحية اليت ال تع ِرف االنكفاء ...،إنّه
الغيب على جدارات ّ
السعادة ّ
الشهادة ،ويشيد أطيان ّ
فك طالمسه" .1ودون أن جناري هذا النّص يف
ٌّ
سر رهيب يعجز اإلنسان العادي عن ّ
تضخيماته وتفخيماته ،فإ ّن درويش كان أقرب يف شعره إىل الوضوح منه إىل الغموض
لعل ذلك راجع –يف نظري -إىل طبيعة املوضوع الذي عاجلَه الشاعر يف أغلب
والتجريد ،و ّ
قصائده.
حاول حممود درويش يف أغلب شعره أن يبدو أقرب ما يكون إىل املتل ّقي ،حيث "مل
َ
الشعر إىل درجة التل ّقي العام كما مع نزار قباين وال إىل مستوى التجريد العايل كما
بسط ّ
ي ُكن يُ ّ
2
لعل اهتمامه بقضيته الوطنية اليت أصبحت
و
،
مع أدونيس ،كأنّه اختار النقطة الوسط بينهما"
ّ
أخف مؤونة وأيسر تناوال.
قضية العرب مجيعا ،أتاح له مقروئية خاصة ،ممّا َج َع َل قراءة شعره ّ
الشاعر أن يكون مرتبطا ارتباطا مباشرا
لقد فرض الوضع الذي عرفته املنطقة على ّ
بقضية وطنه فلسطني .إذ ال يُذ َكر درويش إالّ ومعه املقاومة الفلسطينية ،بل إنّه حىت يف
األول ،واليت تبدو للقارئ منذ الوهلة األوىل ّأهنا ذات
قصائده اليت نظمها يف مرحلة شبابه ّ
املتأمل فيها سيجدها تومئ يف مرموزاهتا إىل الوطن اجلريح ،وإىل املواطن
مضمون غزيل ،إالّ أن ِّ
اص ُر ال لشيء إالّ ألنّه فلسطيين عريب يبحث عن ح ّقه يف احلياة.
الفلسطيين الذي يؤخذ ُ
وحي َ

 -1سلسطة النّص يف ديوان الربزخ والسكن لعبد اهلل محادي ،شراف شنّاف ،منشورات احتاد ال ُكتّاب اجلزائريني ،دار هومة ،اجلزائر ،ط،9.
 ،5005ص.101 .
 -2حممود درويش :الشعر والقضية ،قرور معاشو ،جملة االختالف ،منشورات االختالف ،اجلزائر العاصمة ،اجلزائر ،العدد  ،9ص.90 .

كذلك كان الشاعر العريب احلديث وال يزال "كذات مرسلة ،معنية بالتعبري عن حياهتا
اخلاصة أو عن انشغاالهتا العامة أو عن قضايا قومها ،يُنتج الشعر وفق اثنني من املقتضيات:
حترير نفسه ،وتقوية "االحتاد املق ّدس" لقومه يف خمتلف نضاالته".1
يُصنّف درويش ضمن شعراء القضايا القومية والوطنية ،على اعتبار أ ّن ُج ّل شعره ،بداية
ٍ
بلبوس آخر غري
األول "أوراق الزيتون" قد أخذ منحى نضاليا ،وهو وإن تلبّس
من ديوانه ّ
املقاومة وغري نضال األمة والشعب الفلسطيين ،فإ ّن جوهره يبقى وطنيا نضاليا ،وما املواضيع
املتفحص ّأهنا غري ذات منحى كفاحي -إالّ وجه آخر من
اهلامشية –اليت يبدو للناظر غري ّ
األوجه املتع ّددة للمقاومة.
حممد العيد آل خليفة ،إذ أثبتت بعض البحوث( )2أن بعض
وقد نرى بعض ذلك لدى ّ
الصرف تتعلق تعلقا مباشرا بالقضية الوطنية ،وأن املرأة يف الغزليات
قصائده ذات املنحى الغزيل ّ
الوطنية إن هي إالّ وجه آخر للوطن وللهوية.

1
نصي ،شربل داغر ،دار توبقال للنشر ،الدار البيضاء ،املغرب ،ط ،9122 ،9.ص.15 .
 الشعرية العربيّة احلديثة :حتليل ّ2
حملمد العيد ،عبد امللك مرتاض ،دار الغرب ،وهران ،ط.5001 ،9.
 -ينظر :ألف-ياء :حتليل سيميائي مركب لقصيدة أين ليالي ّ

خ ــاتمة:
بعدما عرضت ألهم اآلراء والنظريات النقدية اليت أخذت على عاتقها حتديد العالقة
بني الرتكيب والداللة ،وبعد الذي رأينا من أمر حتليل قصيدة "بطاقة هوية" حملمود درويش،
ُيكن أن خنلص إىل بعض النتائج اليت جنملها فيما يلي:
-9ختتلف آراء املنظرين لنحو النّص يف حتديد ماهية النص اختالفا واضحا ،بل إهنا قد
تصل أحيانا إىل درجة االضطراب والتباين ،فمن م ِ
غفل لتحديد ماهية النص على اعتبار أ ّن
ُ
معوٍل يف حتديد هذه املاهية على املعىن
ذلك من الوضوح حبيث ال حيتاج األمر إىل تبيان ،إىل ِّ
دون سواه.
-5مل يكد النقاد العرب القدامى يلتفتون إىل البحث يف ماهية النص ،وهم إمنا فعلوا
ألن النص كان بالنسبة إليهم من الوضوح حبيث ال حيتاج إىل كل هذا التهويل والشغف الذي
نرى عليه املنظرين من الغربيني وسوائهم ،فقد كان أمر تعريف النص من البديهيات اليت ال
وقف عندها ،وكأ َّ
َن هذا األمر كان قائما على االتفاق غري املعلن .لذا مل نر أحدا منهم اهتم
يـُتَ ُ
بتحديد تعريف دقيق وصارم للنص والنصية ،وإمنا اهتموا عوضا عن ذلك كلّه بتبيان خصائص
النص ال حبدوده.
-1اشتد ولع الغربيني ومن بعدهم العرب احلداثيون بتحديد مفهوم النّص والنصية ،بل
وبكل ما يتصل بالنّص وحنو النّص ،حيث ثبت أ ّهنم ذهبوا يف ذلك كل مذهب ،وقد رأينا
اتفاق أغلبهم على أمهية دور الداللة واكتماهلا يف حتديد مفهوم النص.
-1الداللة الكلية للنّص هي جمموع دالالت اجلُمل والفقرات املكونة له ،وذلك على
ورده إىل جمموع أجزائه اليت هي يف الغالب جمموع اجلُ َمل
اعتبار أ ّن جتزئة النّص من حيث شكلُه ّ
تتجزأ هذه الداللة
ِّ
املكونة له؛ كل ذلك يُتيح احلديث عن جتزئة ال ّداللة الكلية للنّص ،حيث ّ
تبعا لتجزئة الرتكيب (اجلُ َمل).

ص وبناء هندسته ،غري أننا
-2تسهم خمتلف مظاهر املستوى الرتكييب يف حتديد داللة النّ ّ
الحظْنا أ ّن اإلحالة هي أكثر عناصر املستوى الرتكييب حضورا وأكثرها ج ْلبا الهتمام الن ّقاد
واملنظّرين واملطبّقني مجيعا.
-3مل يتفق املنظّرون من غربيني وعرب مجيعا على قواعد ثابتة ونظريات حم ّددة تؤسس
السعي يتّجه
تأسيسا صارما لنحو النّص مثلما هو احلال لدى املهتمني بلسانيات اجلملة ،وإمنا
ُ
هنا إىل حماوالت تقريبية ليس إالّ .ومل يكد الباحثون يف هذا الشأن ُْجي ِمعُون على اجتاه حم ّدد يف
التحليل ،وإن كانوا قد اتفقوا يف شيء من ذلك ،فإهنم ظلوا يف الغالب األعم متع ّددة نظراهتم،
أدل على ذلك من اختالفهم يف حتديد مفهوم للنّص نفسه.
خمتلفة آراؤهم ،وال ّ
ص من الدراسات
َ -1س َعت أغلب البحوث العربية يف منطلقاهتا إىل تنظري لنحو النّ ّ
الغربيّة ،واتّكأ بعض املنظّرين يف ذلك على ما وصل إليه الغربيون يف هذا اجملال .مع أ ّن بعض
ص تابعا ملا جاءت به
حاوَل أن َيؤ ِّ
صل ألكثر املفاهيم والعالقات يف حنو النّ ّ
هذه البحوث َ
النظريات العربية الرتاثية.
ُيرق النّص الشعري احلداثي عن أن يكون مثاال مثاليا تُطبّق عليه نتائج البحوث
ُ -2
ونظريات حنو النص ،وما ذلك إالّ أل ّن النصوص الشعرية احلداثية (وأقصد هنا نصوص الشعر
احلر) بَِقلَ ِقها وجتريدها وعبثيتها أيضا –أحيانا -تَنِ ُّد عن اخلضوع لتقاليد النصوص العادية.
الشعر احلديث ،والذي يعرتف
واللغة العادية اليت أقصد هنا هي اللغة املعيارية اليت تقابلها لغة ّ
ورد هذه النظريات.
ذكرنا -بكثري ممّا تُ ُ
–كما ْ
عمقة ُمت ّكن من فك كثري من الرموز
-1حتتاج نُصوص ّ
الشعر احلداثية إىل معرفة خلفيّة ُم ّ
مترق يف ضبطها عن القواعد اللغوية اليت ُو ِضعت لتحديد معىن النّص.
اليت ُ
الشعر احلداثية مع بقية نصوص اللّغة يف خضوعها ألغلب معايري
-90تتفق نصوص ّ
سجل فيها حضور أ ْغلب هذه املعايري ،ولكن بِنِس ٍ
ب متفاوتة،
حيث يُ َّ
صيةُ ،
حتديد الداللة النّ ّ
َ
اخلاصة هلذه النّصوص.
وهذا راجع يف حقيقة األمر إىل الطبيعة الشكلية ّ

-99تتميّز قصيدة "بطاقة هوية" حملمود درويش بطابعها الرتكييب املتميّز .فهي مبقدار ما
عولت يف كثري من املواطن على
جنحت إىل ّ
الرمز بدل التصريح ،فإهنا ّ
الرتميز واستخدام ّ
حيث ثبت ّأهنا متيل كثريا إىل توظيف اإلحالة والتكرار ،وأيًّا ما يكن
النصية العادية ُ
خصائص ّ
الشعر احلر احلداثية قد ال تكون مثاال مثاليا يُعطي أمنوذجا واضحا لتطبيق
الشأن فإ ّن نصوص ّ
النتائج النظرية.
-95ال يتم حتديد الداللة النصية –غالبا -بااللتحاد إىل جمّرد متابعة املستوى الرتكييب،
وإ ّن ذلك ليستدعي مدارسة خصائص أخرى من النّص ،كما يستدعي –أيضا -اخلروج إىل
السياق العام ،وإن ُكنّا ال نُنكر ما للمستوى الرتكيبـي من قدرة عجيبة أحيانا يف توليد الداللة،
التزود مبعرفة خلفية واسعة.
غري أن ذلك يتطلّب دوما ّ
 -91سجلت بعض البحوث اللغوية العربية الرتاثية حماوالت هامة و رمبا رائدة يف حنو
النص  ،غري أن ذلك كان على مستوى التطبيق دون التنظري  ،فعهدنا بتلك البحوث املبكرة –
و كانت تلكم هي صفة أغلب البحوث – أهنا هتتم بالتطبيق على نصوص خمتارة  ،غري أن
ذلك مل يكن يُش َفع إال يف القليل النادر بتأسيس نظري يضبط القواعد و األصول النظرية اليت
اعتُ ِمدت يف التحليل  ،و هو أمر مؤسف حقا .

ترجمة الشاعر محمود درويش:
ُولِ َد حممود درويش يف آدار (مارس) سنة  9119يف قرية (الربوة) اليت تقع شرقي (عكا)
وحولت
على مسرية تسعة كيلومرتات منها .تعرضت هذه القرية لالحتالل الصهيوين يف ِّ ،9112
إىل (كوشاف) إىل قرية تعاونية باملفهوم الصهيوين ،وس َكنَها اليهود املهاجرون من اليمن
خصوصا ومن اململكة املتحدة.
خرج األهايل (ومنهم الطفل حممود درويش ذي السنوات السبع) ،وجلأوا إىل بعض
القرى اجملاورة اليت استطاعت أن تنجو مرحليا من أيدي الغزاة.
يذكر حممود درويش شخصيا ليلة احتالل قريته ،ففي "إحدى ليايل الصيف اليت اعتاد
القرويون أن يناموا على سطوح املنازل ،أيقظتين أمي من نومي فجأة ،فوجدت نفسي مع مئات
من سكان القرية أعدو يف الغابة ،كان الرصاص يتطاير فوق رؤوسنا ،ومل أفهم شيئا ممّا جيري.
التشرد واهلروب وصلت مع أحد أقاريب الضائعني يف كل اجلهات إىل قرية غريبة
بعد ليلة من ّ
ذات أطفال آخرين .تساءلت بسذاجة أي أنا؟ ومسعت للمرة األوىل كلمة لبنان"(.)1
بعد ُم ّدة عاد متسلِّال إىل قريته ،غري أنّه وجد نفسه الجئا يف بالده مثلما كان الجئا يف
لبنان ،فلم يتغري شيء.
تابع درويش تعليمه يف فلسطني احملتلّة ،حىت حصل على الشهادة الثانوية العامة ،ومل
العَرب
يـُتَ ْح له مواصلة تعليمه اجلامعي ،نتيجة القوانني اإلسرائيلية اليت كانت متنع أن يواصل َ
تعليمهم العايل.
سافر إىل موسكو هبدف متابعة دراسته اجلامعية يف مطلع عام  9110برتشيح من احلزب
الشيوعي اإلسرائيلي ،مث ظهر فجأة يف القاهرة يف شباط (فرباير) عام  9119حيث أقام هبا
سنوات ،انتقل بعدها إىل العديد من العواصم العربيّة واألوروبية .تويف سنة .5001

أهم أعماله الشعرية:
1
اخلري ،دار فليتس للن ْشر ،املدية ،اجلزائر ،ط ،5002 ،9.ص.01 .
الشعر ،هاين ِّ
( ) -حممود درويش :رحلة عمر يف دروب ّ

 ديوان عاشق من فلسطني ديوان أوراق الزيتون ديوان عصافري بال أجنحة ديوان آخر الليل ديوان عصافري متوت يف اجلليل ديوان حماولة رقم .1 ديوان أعراس. ديوان تلك صورهتا و هذا انتحار العاشق.أهم أعماله النثرية:
 شيء عن الوطن .9119 يوميات احلزن العادي  9111وهي سرية ذاتية له. وداعا أيتها احلرب وداعا أيها السالم .9111 ذاكرة للنسيان .9121 عابرون يف كالم عابر .9111 -الرسائل املتبادلة بينه و بني مسيح القاسم.

قائمة المصادر و المراجع
القرآن الكريم برواية ورش ،برواية ورش عن نافع ،دار ابن هيثم ،القاهرة ،مصر ط ،2.
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أدونيس وبنية القصيدة القصرية :دراسة يف أغاين مهيار الدمشقي ،امال منصور ،دار

عامل الكتاب احلديث ،القاهرة ،مصر ،ط.2002 -1-
 - 1األدب وخطاب النقد ،عبد السالم املسدي ،دار الكتاب اجلديد املتحدة ،بنغازي
ليبيا ط2001 . 9 .
 - 3اإليضاح يف علوم البالغة ،اخلطيب القزويين ،حتقيق :حممد عبد املنعم خفاجي ،دار
اجليل ،بريوت لبنان ،ط.5000. 1.
 - 4ألف ياء :حتليل سيميائي مركب لقصيدة أين ليالي حملمد العيد آل خليفة ،عبد
املالك مرتاض .دار الغرب ،وهران .اجلزائر .ط 5001 .9
 - 5اإلعراب واملعىن يف القرآن الكرمي حممد أمحد خضري ،مكتبة األجنلو املصرية .القاهرة.
مصر .ط.5009 ،9
 - 6إضاءة النص :قراءات يف الشعر العريب احلديث ،اعتدال عثمان ،اهليئة املصرية العامة
للكتاب ،القاهرة ،مصر ،ط.9112 ،5 .
 - 7أساليب الشعرية املعاصرة ،صالح فضل ،دار قباء القاهرة .مصر ،ط.9112 ،9 .
 - 8اسرتاجتيات اخلطاب ،مقاربة لغوية تداولية ،عبد اهلادي بن ظافر الشهري ،دار الكتاب
اجلديد املتحدة ،بنغازي ،ليبيا ،ط.5001 ،9 .
 - 0االجتاهات األساسية يف علم اللغة رومان ياكوبسون ،ترمجة علي حاكم صاحل وحسن
ناظم ،املركز الثقايف العريب ،بريوت ،لبنان ،ط.5005 ،9 .
 - 21األثر التورايت يف شعر حممود درويش ،عمر امحد الربيحات ،دار اليازوري العلمية للنشر
والتوزيع عمان ،األردن ،ط.5001 ،9 .

ط9

 - 22البيان والتبيني أبوعثمان اجلاحظ حتقيق حسن السندويب .دار املعارف ،تونس،
.9110
 - 21البالغة واألسلوبية ،هنريش بليث ،ترمجة وتعريب حممد العمري ،دار افريقيا الشرق.
ط.9113 ،9،
 - 23بالغة اخلطاب وعلم النص ،صالح فضل ،الشركة املصرية العاملية للنشر ،لوجنمان،
القاهرة ،مصر ،ط.5005 ،9.
 - 24البىن األسلوبية :دراسة يف أنشودة املطر للسياب ،حسن ناظم املركز الثقايف العريب،
الدار البيضاء ،املغرب ،ط.5005 ،9.
 - 25بنية النص احلكائي يف كتاب احليوان للجاحظ ،خولة حسني شخاترة ،دارالينابيع،
عمان ،األردن ،ط.9113 ،9.
 - 26البنية الرتكيبية للحدث اللساين ،عبد احلليم بن عيسى ،دار األديب ،وهران ،اجلزائر.
ط.5001 ،9.
 - 27ديوان أيب العتاهية ،دار بريوت للطباعة والنشر ،لبنان .ط.9131 .9،
 - 28ديوان أدونيس ،أدونيس علي أمحد سعيد ،اآلثار الكاملة ،دار العودة ،بريوت ،لبنان،
ط.9122. 1.
 - 20ديوان بدر شاكر السياب ،بدر شاكر السياب ،دار العودة ،بريوت لبنان.9111 ،
 - 11ديوان حممود درويش ،حمود درويش ،دار رياض الريس للنشر ،بريوت ،لبنان ،ط،9
.5001
 - 12ديوان عز الدين املناصرة ،عز الدين املناصرة ،دار العودة ،بريوت ،لبنان ،ط.5001 ،5.
 - 11ديوان املتنيب ،املتنيب أمحد بن احلسني اجلعفي الكندي ،شرح أبو البقاء العكربي،
حتقيق :كمال طالب ،دار الكتب العلمية ،بريوت ،لبنان ،ط.9111 ،9.
 - 13دالئل اإلعجاز ،عبد القادر اجلرجاين ،حتقيق حممد عبده وحممد حممود الرتكزي
الشنقيطي ،دار املعرفة ،بريوت ،لبنان ،ط.9112 ،5.
 - 14الداللة واحلركة :دراسة ألفعال احلركة يف العربية املعاصرة يف إطار املناهج احلديثة ،حممد
حممد داود ،دار غريب ،القاهرة ،مصر ،ط .5005 ،9

 - 15الداللة املرئية :قراءات يف شعرية القصيدة احلديثة ،علي جعفر العالق ،دار الشروق،
عمان األردن ،ط.5005 ،9
 - 16دراسات يف علم اللغة الوصفي والتارخيي واملقارن ،صالح حسنني ،مكتبة اآلداب،
القاهرة ،مصر ،ط.5002 ،9.
 - 17الوساطة بني املتنيب وخصومه ،علي بن عبد العزيز اجلرجاين ،حتقيق حممد أبو الفضل
ابراهيم وعلي حممد البجاوي ،مطبعة عيسى البايب احلليب ،دمشق ،سوريا ،د.ت.
 - 18احليوان ،اجلاحظ أبو عثمان عمر بن حبر ،حتقيق عبد السالم حممد هارون ،دار
الكتاب العريب بسروت ،لبنان ،ط.9131 ،1.
 - 10الكلمات واألشياء :التحليل البنيوي لقصيدة األطالل يف الشعر اجلاهلي ،حسن البنا
عز الدين ،دار املناهل ،بريوت لبنان ،ط.9121 .9.
 - 31الكتاب ،سببويه أبو بشر عثمان بن قنرب ،حتقيق عبد السالم حممد هارون ،دار
اخلاجني ،القاهرة د.ت.
 - 32الكشاف عن حقائق التنزيل وعيون األقاويل يف وجوه التأويل ،أبو القاسم جار اهلل
حممود بن عمر الزخمشري اخلوارزمي ،دار الفكر ،بريوت ،لبنان ،د.ت.
 - 31اللسانيات واللغة العربية ،عبد القادر الفاسي الفهري ،منشورات عويدات ،بريوت،
لبنان ،ط.9123 ،9 .
 - 33اللسانيات :اجملال والوظيفة واملنهج ،مسري شريف استيتية ،عامل الكتب احلديث ،إربد،
األردن ط.5002 ،5.
 - 34لسانيات النص :حنو منهج لتحليل اخلطاب الشعري ،أمحد مداس ،عامل الكتب
احلديث ،إربد ،األردن ط.5001 ،9.
 - 35اللسانيات :النشأة والتطور ،أمحد مومن ،ديوان املطبوعات اجلامعية ،اجلزائر ط.
.5001
 - 36لسان العرب ،ابن منظور أبو الفضل مجال الدين بن مكرم ،قدم له الشيخ العاليل عبد
اهلل ،أعاد بناءه على احلرف األول من الكلمة :خياط يوسف ،دار لسان العرب ،بريوت،
لبنان.9122 .

 - 37اللغة العربية معناها ومبناها ،متام حسان ،دار عامل الكتب ،القاهرة .5001.
 - 38اللغة وأنظمتها بني القدماء واحملدثني ،نادية رمضان النجار ،دار الوفاء ،االسكندرية،
مصر .ط.5001 9
 - 30مدخل إىل الداللة احلديثة ،عبد اجمليد جحفة ،دار توبقال ،الدار البيضاء ،املغرب.
ط.5000 .9
 - 41مدخل إىل اللسانيات ،حممد حممد يونس علي ،دار الكتاب اجلديد ،بنغازي ،ليبيا.
ط.5001 . 9
 - 42مدخل إىل علم لغة النص ،فولفجانج هاينه مان وديرت فيهفجر ،مكتبة زهراء الشرق،
القاهرة ،مصر ط .5001 .9
 - 41مدخل إىل علم النص :مشكالت بناء النص ،زتسيسالف واورزنياك ،ترمجة سعيد
حسن حبريي ،مؤسسة املختار ،القاهرة ،مصر ،ط.5001. 9
 - 43حماضرات يف علم الداللة :خليفة بوجادي ،بيت احلكمة ،اجلزائر .ط.5001 ،9
 - 44حممود درويش ومفهوم الثورة يف شعره ،فتحية حممود ،املؤسسة اجلزائرية للطباعة،
اجلزائر .ط .9112 9
 - 45حممود درويش :رحلة عمر يف دروب الشعر ،هاين اخلري ،دار فليتس ،املدية ،اجلزائر،
ط.9121 .9.
 - 46املكون الداليل للفعل يف اللسان العريب أمحد حساين ،ديوان املطبوعات اجلامعية،
اجلزائر ،ط.9111 9
 - 47مملكة النص :التحليل السيميائي للنقد البالغي ،حممد سامل سعد اهلل ،عامل لكتب
احلديث ،عمان ،األردن.5001.
 - 48منازل الرؤية :منهج تكاملي يف قراءة النص ،مسري شريف استيتية ،دار وائل للنشر،
عمان ،األردن ،ط.5001 9.
 - 40املنزع البديع يف جتنيس أساليب البديع ،السجلماسي أبو حممد القاسم ،حتقيق :عالل
الغازي ،مكتبة املعارف ،الرباط .9120.

 - 51من فلسفات التأويل إىل نظريات القراءة :دراسة حتليلية نقدية يف النظريات الغربية
احلديثة ،عبد الكرمي شريف ،الدار العربية للعلوم ،بريوت ،لبنان ،ط.5001، 9
 - 52من النص إىل الفعل :أحباث التأويل ،بول ريكور ،ترمجة :حممد برادة وحسان بورقية،
عني للدراسات والبحوث اإلنسانية واالجتماعية ،القاهرة ،مصر ،ط.9123 .9.
 - 51من الصوت إىل النص ،حنو نسق منهجي لدراسة النص الشعري ،مراد عبد الرمحان
مربوك ،دار الوفاء ،اإلسكندرية ،مصر ،ط.5005 .9.
 - 53املعىن القرآين يف رسائل النور ،عشرايت سليمان ،دار سوزلر للنشر ،القاهرة ،مصر .ط 9
.5001.
 - 54مفهومات يف بنية النص :فيدوح عبد القادر ،ديوان املطبوعات اجلامعية ،وهران،
اجلزائر .ط.9111 ،9
 - 55مفتاح العلوم ،السكاكي أبو يعقوب يوسف بن حممد علي ،حتقيق :عبد احلميد
هنداوي ،دار الكتب العلمية ،بريوت ،لبنان .ط.5000 ،9
 - 56مقدمة لدراسة علم اللغة ،حلمي خليل ،دار املعرفة اجلامعية ،مصر .ط.5001 ،9
 - 57مقدمة يف اللغويات املعاصرة ،شحدة فارع ،موسى عمايرة ،جهاد محدان ،حممد
العناين ،دار وائل ،عمان ،األردن ،ط .5003 ،1
 - 58املرجع والداللة يف الفكر اللساين احلديث ،جوتلوب فرجية ،ترمجة :عبد القادر قنيين،
دار افريقيا الشرق ،الدار البيضاء ،املغرب .ط.5005. 5.
 - 50حنو النص ،نقد نظرية وبناء أخرى ،أمحد مداس ،عامل الكتب احلديث ،إربد ،األردن،
ط.5001 .9.
 - 61حنو النص ،نقد نظرية ...وبناء أخرى ،عمر أبو خرمة ،عامل الكتب احلديث ،اربد،
االردن ،ط.5001 9
 - 62النص واخلطاب واإلجراء ،روبرت دي بوجراند ،ترمجة :متام حسان ،عامل الكتب،
القاهرة ،مصر .ط.9112 ،9
 - 61نقد النص ن علي حرب ،املركز الثقايف العريب ،بريوت ،لبنان ،ط.5002 ،1.

 - 63النقد الثقايف ،قراءة يف األنساق الثقافية العربية ،عبد اهلل الغذامي ،املركز الثقايف العريب،
الدار البيضاء ،املغرب ،ط.5002 1
 - 64نسيج النص :حبث يف ما يكون به امللفوظ نصا ،األزهر الزناد ،املركز الثقايف العريب،
بريوت ،لبنان .ط.9111 .9
 - 65نظام االرتباط والربط يف تركيب اجلملة العربية ،محيدة مصطفى ،الشركية املصرية العاملية
للنشر ،القاهرة .مصر ،ط.9111. 9
 - 66نظام اخلطاب القرآين :حتليل سيميائي مركب لسورة الرمحان ،عبد املالك مرتاض ،دار
هومة ،اجلزائر ،ط.5009 ،9 ،
 - 67النظرية األدبية املعاصرة ،رامان سلدن ،ترمجة جابر عصفور ،دار قباء ،القاهرة ،مصر،
د.ت.
 - 68نظرية بنائية يف النقد األديب ،صالح فضل ،مؤسسة خمتار ،القاهرة ،مصر ،ط.9
.9115
 - 60النظرية اللسانية والداللة العربية املقارنة :مبادىء وحتاليل جديدة ،حممد غاليم ،دار
توبقال للنشر ،الدار البيضاء ،املغرب .ط.5001 ، 9
 - 71نظرية النص األديب ،عبد املالك مرتاض ،دار هومة ،اجلزائر. ،ط.5090. 5.
 - 72نظرية النص ،من بنية املعىن إىل سيميائية الدال ،مخري حسني ،منشورات االختالف،
بريوت ،لبنان ،ط.5001 ،9.
 - 71نظرية النظم ،صاحل بلعيد ،دار هومة ،اجلزائر ،ط.5001 .1.
 - 73نظرية علم النص ،رؤية منهجية يف بناء النص النثري ،حسام أمحد فرج تقدمي سليمان
العطار ،حممود فهمي حجازي ،مكتبة اآلداب ،القاهرة ،مصر ،ط 9110 ،5هـ5001-م.
 - 74فعل القراءة :النشأة والتحول ،حبيب مونسي ،دار الغرب ،وهران ،ط.5001. 9.
 - 75العالماتية وعلم النص ،تزفيتان تودوروف ،ترمجة :منذر عياشي ،املركز الثقايف العريب،
الدار البيضاء ،املغرب ،ط.5001. 9
 - 76علم الداللة واملعجم العريب ،عبد القادر أبو شريفة ،حسني اليف ،داوود غطاشة ،دار
الفكر بريوت ،لبنان ،ط.9121 ،9

 - 77علم الداللة التطبيقي يف الرتاث العريب ،عادل فاخوري ،عامل الكتب ،عمان ،األردن
ط.5002 .9
 - 78علم اللغة النصي بني النظرية والتطبيق ،صبحي ابراهيم الفقي ،دار قباء القاهرة ،مصر
ط.5000 .9
 - 70علم لغة النص :املفاهيم واالجتاهات ،سعيد حسن حبريي ،الشركة املصرية العاملية
للنشر ،لوجنمان ،القاهرة ،مصر ،ط.9111 .9
 - 81علم اللغة العام ،فرديناند دي سوسري ترمجة :يوئيل يوسف عزيز ،مراجعة :مالك
املطليب ،مكتبة بيت املوصل ،بغداد ،العراق .ط .9122،1
 - 82علم النص ،جوليا كريستيفا ،ترمجة فريد الزاهي ،مراجعة :عبد اجلليل ناظم ،دار
توبقال ،املغرب ،ط.9119 . 9.
 - 81عناصر حتقيق الداللة يف العربية :دراسة لسانية ،صائل رشدي شديد ،الدار األهلية
للنشر والتوزيع ،بريوت ،لبنان .ط.5001. 9
 - 83عن بناء القصيدة العربية احلديثة ،علي عشري زايد ،مكتبة اآلداب ،القاهرة ،مصر.
ط.5002. 2
 - 84يف اللسانيات وحنو النص ابراهيم حممود خليل ،دار املسرية ،عمان ،األردن.ط.5
.5001
 - 85يف حتليل النص الشعري ،عادل ضرغام ،الدار العربية للعلوم ،بريوت ،لبنان.ط.9
9110هـ  5001 -م
 - 86القارىء يف النص ،مقاالت يف اجلمهور والتأويل ،تزفيتان تودوروف ،ترمجة :علي حاكم
صاحل وحسن ناظم ،دار الكتاب اجلديد املتحدة ،بريوت ،لبنان ،ط.5001 .9
 - 87القيم اجلمالية يف شعر حممود درويش ،عميش العريب ،كوكب العلوم للنشر والتوزيع،
اجلزائر ،ط.5090. 9.
 - 88قضايا الشعريات :متابعة وحتليل ألهم قضايا الشعر املعاصرة ،عبد املالك مرتاض ،دار
القدس العريب ،وهران ،اجلزائر ،ط.5001 ، 9

ط9

 - 80القراءة النصية يف األدب والفن ،جمدي فرج ،دار الكتاب احلديث ،اجلزائر،
.5002.
 - 01القراءة النسقية ومقوالهتا النقدية ،أمحد يوسف ،دار الغرب للنشر والتوزيع ،وهران،
اجلزائر ،ط.5005 .9
 - 02القراءة وتوليد الداللة :تغيري عاداتنا يف قراءة النص األديب ،محيد احلمداين ،املركز الثقايف
العريب ،الدار البيضاء ،املغرب ،ط.5001 .5.
 - 01السياسة وسلطة اللغة ،عبد السالم املسدي ،الدر املصرية اللبنانية ،القاهرة ،مصر .ط9
.5001 ،
 - 03السيميائيات :مفاهيمها وتطبيقاهتا ،سعيد بنكراد  ،منشورات الزمن الدار البيضاء،
املغرب .ط .5001 .9
 - 04سيميوطيقا اللغة وحتليل اخلطاب :اإلعالن التلفزيوين ،حسنة عبد السميع ،عني
للدراسات والبحوث اإلنسانية واالجتماعية ،القاهرة ،مصر ،ط.5009 .9
 - 05التأويل النحوي يف القرآن الكرمي ،عبد الفتاح أمحد احلموز ،مكتبة الرشاد ،الرياض،
اململكة العربية السعودية .ط.9121 .9
 - 06تطور الدالالت اللغوية يف شعر حممود درويش ،سعيد جرب حممد أبو خضرة ،املؤسسة
العربية للدراسات والنشر ،بريوت ،لبنان ،ط.5009 ،9.
 - 07التوليد الداليل ،دراسة للمادة اللغوية يف كتاب شجر الدر أليب الطيب اللغوي يف ضوء
نظرية العالقات الداللية ،حسام البهنساوي ،مكتبة زهراء الشرق ،القاهرة .ط.5000 ،9
 - 08التحليل الداليل :إجراءاته ومناهجه ،كرمي زكي حسام الدين ،دار غريب ،القاهرة ،ط.9
.5000
 - 00التحليل الروائي :الزمن ،السرد ،التبئري ،سعيد يقطني ،املركز الثقايف الغريب الدار
البيضاء ،املغرب ،ط.9111 .1
- 211حتليل اخلطاب األديب و قضايا النص ،عبد القادر شرشار ،دار األديب ،وهران،
اجلزائر ،ط.5003 .9

- 212حتليل اخلطاب الشعري :اسرتاتيجية التناص ،حممد مفتاح ،املركز الثقايف العريب ،الدار
البيضاء ،املغرب ،ط.9115 ،1.
- 211تفسري التحرير والتنوير ،حممد الطاهر بن عاشور ،الدار التونسية للنشر ،تونس.9121 .
- 213التعبري القرآين ،فاضل صاحل السامرائي ،دار عمار ،عمان ،األردن ،ط.9112 .9
 - 214تشريح النص ،عبد اهلل الغذامي ،املركز الثقايف العريب ،الدار البيضاء املغرب .ط.5
.5003
 - 215الثورة يف شعر حممود درويش :ياسني أمحد فاعور  ،دار املعارف ،سوسة ،تونس
ط.9121 .9
 - 216اخلطاب والنص :املفهوم  -العالقة  -السلطة ،عبد الواسع احلمريي ،دار جمد
للطباعة ،بريوت ،لبنان ،ط9151 .9هـ  5002-م.
 - 217اخلصائص ،أبو الفتح عثمان بن جين ،حتقيق عبد احلميد هنداوي ،دار الكتب
العلمية ،بريوت ،لبنان ،ط9151 .5.هـ  5001 -م.
 - 218الغموض يف الشعر العريب احلديث ،إبراهيم رماين ،دار هومة ،اجلزائر ،ط.5001 .9.
 - 210الشعر العباسي واملقاربات احلداثية ،هواري بلقاسم ،دار الرشاد ،سيدي بلعباس،
اجلزائر ،ط.5002 .9.
 - 221الشعر العريب احلديث :بنياته وابداالهتا ،حممد بنيس ،دار توبقال للنشر والتوزيع ،الدار
البيضاء ،املغرب ،ط.5009 .5.
 - 222الشعرية العربية احلديثة :حتليل نصي ،شربل داغر ،دار توبقال للنشر ،الدارالبيضاء،
املغرب .ط .9122 .9
 - 221شفرات النص :دراسة سيميولوجية يف شعرية القص والقصيد ،صالح فضل ،عني
للدرسات والبحوث اإلنسانية واالجتماعية ،مصر ،ط.9112 .5.
ثانيا  :الدوريات و المجالت
 - 223جملة أيس :جملة فلسفية نصف سنوية حمكمة ،دار الصحافة ،اجلزئر ،العدد الرابع
السداسي األول .5099

 - 224جملة دراسات جزائرية :دورية حمكمة تصدر عن معهد اللغة العربية ،جامعة وهران،
اجلزائر ،نشر دار األديب ،وهران ،اجلزائر ،العدد  ،1مارس .5003
 - 225جملة التواصل :جملة علمية حمكمة  ،جامعة باجي خمتار ،عنابة ،اجلزائر ،العدد ،91
جوان .5002
ثالثاً :الرسائل الجامعية:
 - 226أثر املستوى الرتكييب يف الداللة ،حممد لوسرة ،رسالة ماجستري (خمطوط) ،جامعة
وهران ،اجلزائر .5001-5005
 - 227الداللة اللغوية وأثرها يف التأويل عند األشاعرة ،أمحد عرايب ،أطروحة دكتوراه
(خمطوط) ،جامعة وهرن ،اجلزائر.5001-5001 ،
 - 228الرتاكيب النحوية ودالالهتا يف املفضليات ،منصوري ميلود ،أطروحة دكتوراه
(خمطوط) ،جامعة وهران ،اجلزائر.5002-5001 ،
 - 220ظاهرة احلذف يف الدراسات اللسانية احلديثة ،حممد ملياين أطروحة دكتوراه (خمطوط)
جامعة وهران ،اجلزائر.5001-5003 ،
رابعاً  :المواقع اإللكترونية :
120- www.nizwa .com
121- www.lissaniat.com
122- www.alfusha.net
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اﻟﻤﻠﺨﺺ
ﯾﺤﺎول ھﺬا اﻟﺒﺤﺚ أن ﯾُﺴﻠّﻂ اﻟﻀّﯿﺎء ﻋﻠﻰ اﻟﻤﺴﺘﻮى اﻟﺘّﺮﻛﯿﺒﻲ وأھﻤﯿﺘﮫ ﻓﻲ ﺗﻘﺪﯾﻢ دﻻﻟﺔ اﻟﻨّﺺ ،
وﻗﺪ ﺗﻌﺪّدت اﻟﺘﻌﺮﯾﻔﺎت اﻟﺘﻲ أﺧﺬت ﻋﻠﻰ ﻋﺎﺗﻘﮭﺎ إﻋﻄﺎء ﺗﻌﺮﯾﻒ ﻟﻤﻔﮭﻮم اﻟﻨّﺺ  ،واﺗﻔﻖ أﻏﻠﺒﮭﺎ ﻋﻠﻰ
أن اﻟﻨّﺺ ﻛﯿﺎن ﻟﻐﻮي ﻣﺘﺠﺎوز ﻟﺤﺪود اﻟﺠﻤﻠﺔ ﻣﻦ ﺣﯿﺚ اﻟﻄﻮل واﻟﺪﻻﻟﺔ ﺟﻤﯿﻌﺎ  ،ﻓﻤﻦ ﺣﯿﺚ اﻟﺤﺠﻢ
ﻓﺈن اﻟﻨّﺺ ﻏﺎﻟﺒﺎ ﻣﺎ ﯾﻜﻮن أﻛﺒﺮ ﺣﺠﻤﺎ ﻣﻦ اﻟﺠﻤﻠﺔ  ،وھﻨﺎ ﯾﻤﻜﻦ أن ﻧﻌﺘﺒﺮ اﻟﻨﺺ ﻣﺠﻤﻮﻋﺔ ﻣﺘﺘﺎﻟﯿﺔ
ﻣﻦ اﻟﺠﻤﻞ  ،ﺛﻢ إن اﻟﻨﺺ وﺣﺪة دﻻﻟﯿﺔ وﺗﺮﻛﯿﺒﯿﺔ ﻓﻲ اﻵن ذاﺗﮫ  ،وﻟﯿﺲ ﻣﻌﻨﻰ ھﺬا أن اﻟﺠﻤﻠﺔ ﻻ
ﺗﺸﺘﻤﻞ ﺑﺪورھﺎ ﻋﻠﻰ ﻣﻌﻨﻰ وﻟﻜﻦ اﻟﻤﻌﻨﻰ ﻓﻲ اﻟﻨﺺ ﯾﻜﻮن ﺣﻀﻮره ﺣﻀﻮرا ﻣﻌﺘﺒﺮا،ﺣﺘﻰ ﯾﺼﺒﺢ
ﻣﯿﺰة ﻃﺎﻏﯿﺔ ﻓﻲ اﻟﺘﺤﻠﯿﻞ،ﺑﯿﻨﻤﺎ ﻻ ﯾﻌﺪو ھﺬا اﻟﻤﻌﻨﻰ ﻛﻮﻧﮫ ﻣﺒﺤﺜﺎ ﻣﻦ ﻣﺒﺎﺣﺚ اﻟﺠﻤﻠﺔ
ﺗﺘﻌﺪد اﻟﺪﻻﻟﺔ ﻓﻲ اﻟﻨﺺ وﺗﺘﻔﺮع إﻟﻰ ﻣﺠﻤﻮﻋﺔ ﻣﻦ اﻷﻣﺸﺎج اﻟﺪﻻﻟﯿﺔ اﻟﻔﺮﻋﯿﺔ،ﺣﯿﺚ ﯾﻤﻜﻦ
اﻟﻮﺻﻮل إﻟﻰ اﻟﺪﻻﻟﺔ اﻟﻜﻠﯿﺔ ﻟﻠﻨﺺ اﻧﻄﻼﻗﺎ ﻣﻦ دراﺳﺔ اﻟﺪﻻﻻت اﻟﺜﺎﻧﻮﯾﺔ  ،ﻣﻊ اﻹﺷﺎرة إﻟﻰ أن
اﻟﺪﻻﻟﺔ اﻟﻜﻠﯿﺔ ﻟﻠﻨﺺ ﻗﺪ ﺗﺨﺘﻠﻒ أﺣﯿﺎﻧﺎ ﻋﻦ ﻛﻞ دﻻﻟﺔ ﺟﺰﺋﯿﺔ ﺗﻢ اﻟﺘﻄﺮق إﻟﯿﮭﺎ ،ﺣﯿﺚ ﺗﺘﻀﺎﻓﺮ أھﻢ
ﻋﻨﺎﺻﺮ اﻟﻤﺴﺘﻮى اﻟﺘﺮﻛﯿﺒﻲ ﻣﻦ أﺟﻞ اﻟﻮﺻﻮل إﻟﻰ ﻏﺎﯾﺎت اﻟﻨﺺ اﻟﺪﻻﻟﯿﺔ،ﻏﯿﺮ أن ھﺬه اﻟﻌﻨﺎﺻﺮ
ﺗﺘﻔﺎوت ﻓﻲ ﻣﺪى إﺳﮭﺎﻣﮭﺎ ﻓﻲ ﺗﻘﺪﯾﻢ دﻻﻻت اﻟﻨﺺ،وﻗﺪ ﺧﻠﺼﻨﺎ إﻟﻰ أن اﻹﺣﺎﻟﺔ ﺑﻨﻮﻋﯿﮭﺎ ﺑﺎﻹﺿﺎﻓﺔ
إﻟﻰ اﻟﺘﻜﺮار واﻟﻮﺻﻞ ھﻲ ﻣﻦ أھﻢ ﻣﺎ ﯾﻤﻜﻦ اﻟﺘﻌﻮﯾﻞ ﻋﻠﯿﮫ ﻓﻲ إﺑﺮاز دﻻﻟﺔ اﻟﻨﺺ وﺗﻘﺪﯾﻤﮭﺎ،وﻻ
ﯾﻌﻨﻲ ھﺬا ﺑﻮﺟﮫ ﻣﻦ اﻟﻮﺟﻮه أن ﺑﻘﯿﺔ اﻟﻌﻨﺎﺻﺮ ﻻ دور ﻟﮭﺎ،وإﻧﻤﺎ ﯾﺘﻀﺎءل ﺷﺄﻧﮭﺎ ﻗﯿﺎﺳﺎ إﻟﻰ ﻣﺤﺪدات
اﻟﻤﺴﺘﻮى اﻟﺘﺮﻛﯿﺒﻲ اﻟﻤﺬﻛﻮرة ﺳﻠﻔﺎ.
ﺗﺘﻤﯿﺰ ﻗﺼﯿﺪة ﺑﻄﺎﻗﺔ ھﻮﯾﺔ ﻟﻤﺤﻤﻮد دروﯾﺶ ﺑﻄﺎﺑﻌﮭﺎ اﻟﺘّﺮﻛﯿﺒﻲ اﻟﻤﺘﻤﯿﺰ  ،وﻗﺪ أﺛﺒﺘﻨﺎ ﺣﻀﻮر
اﻹﺣﺎﻟﺔ واﻟﺘّﻜﺮار ﺑﺸﻜﻞ ﻻﻓﺖ ﻟﻠﻨّﻈﺮ  ،ﻛﻤﺎ ﻛﺎن ﻟﻠﺤﺬف ﺣﻀﻮر ﻣﻌﺘﺒﺮ ﺿﻤﻦ ھﺬه اﻟﻘﺼﯿﺪة  ،ﻓﻜﺎن
ﻛﻞ ذﻟﻚ ﻣﻦ ﺷﺄﻧﮫ أن ﯾﺴﮭﻢ ﻓﻲ ﺑﻨﺎء اﻟﻤﻌﻤﺎر اﻟﺪﻻﻟﻲ ﻟﮭﺬا اﻟﻨﺺ  ،وﻗﺪ ﺧﻠﺼﻨﺎ إﻟﻰ أن اﻟﺸﻌﺮ
اﻟﺤﺪﯾﺚ ) اﻟﺤﺮ ( ﻗﺪ ﻻ ﯾﺮﻗﻰ إﻟﻰ أن ﯾﻜﻮن أﻧﻤﻮذﺟﺎ واﺿﺤﺎ ﺗﺘﺠﻠّﻰ ﻓﯿﮫ ﺻﻮر اﻋﺘﻤﺎد اﻟﻨﺺ
ﻋﻠﻰ اﻟﻤﺴﺘﻮى اﻟﺘﺮﻛﯿﺒﻲ ﻓﻲ ﺗﻘﺪﯾﻢ دﻻﻻﻟﺘﮫ
اﻟﻜﻠﻤﺎت اﻟﻤﻔﺘﺎﺣﯿﺔ:
اﻟﻤﺴﺘﻮى اﻟﺘﺮﻛﯿﺒﻲ؛

اﻟﻨّﺺّ؛ اﻟﺪّﻻﻟﺔ؛ اﻟﺪّﻻﻟﺔ اﻟﻨﺼﯿﺔ؛ اﻹﺣﺎﻟﺔ؛ اﻻﺳﺘﺒﺪال؛ اﻟﺤﺬف؛ اﻟﻮﺻﻞ؛

اﻟﺠﻤﻠﺔ؛ اﻻﺗّﺴﺎق؛ اﻻﻧﺴﺠﺎم؛ اﻟﻨّﺼّﯿﺔ؛ اﻟﺘّﻮﻟﯿﺪ اﻟﺪّﻻﻟﻲ؛ اﻟﻤﻌﻨﻰ؛ اﻟﺘﻮازي اﻟﺘﺮﻛﯿﺒﻲ؛ اﻟﺘﻀﺎم.

