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: مدخل الدراسة -

ستعمل ىذه الدراسة المختصرة عمى توضيح مبدأ التجزئة النصية القائمة 
عمى فكرة من أفكار تحميل الخطاب التي ابتدعيا النصانيون، والحقيقة أّن أفكار 

ىؤالء ليست قميمة، أثبت بعضيا نجاعة ما في تحميل الخطاب، كما تبين أن بعيا 
اآلخر القى صعوبات أىميا عدم الوضوح واالنصياع الجزئي لفمسفة التحميل 

القائمة عمى الكشف عن نصية النص استنادًا إلى آليات أغمبيا لغوية، وىو أمر 
. طيب؛ ألنَّ النص أو الخطاب ىو مجموعة من التراكيب المغوية

وفي سبيل الكشف عن مفردات التجزئة النصية التي اعتمدتيا بعض 
اتجاىات التحميل النصي، رأينا أن تقوم ىذه الدراسة عمى محاولة تقديم بعض 

 منيا والفمسفات القائمة عمييا، فأوردنا شيئًا عن ةالمصطمحات والمفاىيم المنطمق
واليدف الذي يعمل عمى الوصول  (نحو النص)الخطاب والنص، وعمم لغة النص 

إليو، ثم سعت الدراسة إلى توضيح مصطمح تجزئة النص عن طريق تشريح 
المفيوم الذي انطمق منو، وحاولت الدراسة في ىذا المبحث أن تبين العالقة بين 

التجزئة لموصول إلى الكمية، والتشريح اليدمي الذي يوصل النص إلى قيم صوتية 
. ال يمكن الحكم عمييا عمى أنيا أكثر من أصوات ال داللة ليا

وبعد ىذا أوردنا حديثًا عن مدى التوافق أو االفتراق بين آليات التجزئة 
النصية والنص القرآني، ووصمنا إلى اقتراح بديل عن التجزئة النصية، وىو دراسة 

التراكيب األسموبية، موردين مثااًل عمى ىذه التراكيب األسموبية، وىو تركيب 
ن كان التركيب واحدًا من البدائل، فما يقابمو تحميل التحويالت  االستفيام، وا 

  .األسموبية التي تعدُّ مميزًا من مميزات العربية، وال سيما النص القرآني
  .وأثبتنا في آخر الدراسة ما رأينا أنو ممحوظات ميمة تتعمق بالتجزئة النصية

معنى الخطاب ومعنى النص - 
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يشترك الخطاب والنص في أمر واحد اشتراكًا تاّمًا، وىو اضطراب تحديد 
معنى كلٍّ منيما، ويعود السبب في ىذا إلى عدم وضوح المفيوم الذي ينطمق منو 

المصطمحان، وتعدد المرجعيات التي تدرس ىذين الموضوعين، وغالبًا ما نجد 
أحدىما يفضي إلى معنى اآلخر أو يشتبك معو في عدد من الدالالت، أو يصالن 
إلى حدِّ االشتراك فيما بينيما، وليذا، فإنَّ أدوات تحميل الخطاب تعدُّ جزءًا ال يمكن 

فصمو عمى عمم النص أو نحو النص، لما بينيما من االعتماد عمى األدوات 
. المغوية المستعممة لموصول إلى تحميل مقبول لمنص من وجيات نظر الموضوعين

وعمى الرغم من أّن األساس المغوي لمخطاب أمر مفيوم يمكن ربطو مع 
مشتقاتو بما فييا الخطاب، فإن األمر لم يكن كما ىو مأمول منو، فالخطاب 

، فالخطبة ىو اسم (خطب)من األصل الثالثي  (خاطب)مصدر الفعل المزيد 
. ()راجعو بو، وىما يتخاطبان: خاطبُو بالكالم، أي: لمكالم والخطاب مصدره، يقال

ولذا، فإنني أرّشح أن يكون معناه الرسالة التي تنقل من مرسل إلى مرسل 
، دون النص عمى أّنيا الرسالة المكتوبة، فإن وسائل النقل تتجاوز الكتابة ()إليو

إلى ما ال يقلُّ أىمية عنيا، وىو العنصر المعتمد عمى الرواية والمشافية، فمن 
. (رسالة)المؤّكد أن العناصر القائمة عمييا تحمل الرسالة التي تؤىميا ألن تكون 

ولكن ىذا األمر ليس قائمًا عمى االتفاق بين العمماء والباحثين، فقد صدر 
عنيم عدد كبير من التعريفات، كقوليم إنو عممية الفيم واالستيعاب التي يتعّرض 

النص ليا من مبتدئو إلى منتياه، وىو االتصال عبر الكالم أو المحادثة، أو القدرة 
عمى فيم النص التواصمي، أو أنو تناول أو معالجة مكتوبة أو منطوقة لنص طويل 
أو بحث أو أطروحة أو موعظة أو ما أشبو ذلك، أو ىو االتصال المألوف، أو أن 

يطرح المرسل مسألة قابمة لمنقاش والمحادثة، أو أن يتكّمم أو يكتب عن قضية 
كتابة مطولة وأكثر من ىذه األقوال أيضًا، ولكن أىم ما جاء في قاموس أكسفورد 

                                                           

. 1/361( خطب)لسان العرب  ()
. 414الكافي، معجم عربي حديث لمحمد الباشا، ص ()
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من ىذه التعريفات يذىب إلى أن ىذا يشتمل عمى المكتوب والمسموع من 
. () النصوص

والحقيقة أنَّ مصطمح النص ال يقلُّ تعددًا في التعريفات عن مصطمح 
الخطاب، عمى الرغم من أّنو معروف النسب في المعجم العربي، فيو أيضًا من 

ولكن عمماء النص أو عمماء لغة النص لم يتفقوا عمى تعريف  (ن ص ص)مادة 
واحد لمنص أو عمم لغة النص، بل إنَّ عمم لغة النص اّتخذ طرائق غير معيودة 

. في التشكيالت القواعدية لمنص انطالقًا من المدارس المغوية الحديثة
وأما تحميل الخطاب، فقد نما أواًل عمى ما يمكن أن نعدَّه أنقاض المدرسة 

التركيبية اإلنجميزية خاصة والمدرسة التركيبية عامة، إذ لم ينفع مع ىذه المدرسة 
، استمم (فيرث)ىجرة عدد كبير من رءوسيا إلى أمريكا، فبعد وفاة كبيرىم اإلنجميزي 

الذي أراد أن يثبت لمعالم أنَّ المدرسة التركيبية  (ىاليداي)الراية بعده عالم كبير ىو 
تحميل )اإلنجميزية ما زالت قائمة ويمكنيا أن تطرح إبداعًا، فخرج بمسألة 

، في الوقت الذي كان زميمة المنسمخ عن المنيج التاريخي يقول ىذا في (الخطاب
، ليتخمى ()  Z. Harris   أمريكا نفسيا بعد أن ىاجر إلييا، وىو زيمج ىاريس
، وقد قام (تحميل الخطاب)عن منيجو التاريخي، وأن يسيم إسيامًا كبيرًا في 

األول منيما التحميل الصوري لمنصوص، وىم ما ُطوِّر : مشروعو عمى محورين
الحقًا تحت اسم عمم المغة النصي أو النحو النصي، والثاني التحميل االجتماعي 

. ()لإلنتاج المفظي
                                                           

(1)  Oxford Dictionary, P. 376.  

 إذ نشر discourse analysisالحقيقة أن ىاريس ىو أول من استعمل مصطمح تحميل الخطاب  ()
 تحدث فيو عن 1969 بيذا العنوان، وقد ترجم إلى الفرنسية في عام  Languageمقاال في مجمة 

: الخطاب الممفوظ الذي يشتمل عمى الخطاب الشفيي والمكتوب عمى حدٍّ سواء، وىو الصحيح، انظر
بافو وسرفاتي، النظريات المسانية الكبرى من النحو المقارن إلى الذرائعية، ترجمة محمد الراضي، 

 .260ص

. 261-260بافو وسرفاتي، النظريات المسانية الكبرى من النحو المقارن إلى الذرائعية، ص ()
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فإذا ما حاولنا النظر في مفيوم الجممة، فإننا نجد أّنو أكثر انسجامًا مع 
ما من القصور في فيمو  ن كان يعاني إما من القصور في الداللة، وا  المصطمح، وا 

والفائدة التواصمية،  (النحوية)واالفتقار إلى القدرة عمى الفصل بين الفائدة التركيبية 
ن ذىب بعض  فقد عّرفو العمماء بأّنو المفظ المفيد فائدة يحسن السكوت عمييا، وا 
كبار النحاة إلى تعريفيا وفقًا لشكميا التركيبي، فالجممة عبارة عن الفعل وفاعمو 

، وىو ()(الظرفية)والمصدرة بظرف  (االسمية)وما كان صدرىا اسم  (الفعمية)
توسُّع يتجّنب الوقوع في تفسير المقصود بالفائدة، فإّن النحاة كانوا يدركون أن 

الفائدة إنما ىي تحقيق عناصر اإلسناد، وأما الفائدة التواصمية فال تدخل في ىذا 
األمر، فقد كانوا يدركون معنى الفائدة، وليذا لم يعترض منيم معترض عمى معنى 

. الفائدة التي يحسن السكوت عمييا
: التماسك واالنسجام ومبدأ التجزئة- 

تأسيس مبدأ الترابط النصي، وىو معيار يقوم معيارا التماسك واالنسجام عمى 
، يحقق لمنص عنصر النصية تحقيقًا قويًا وفقًا لما ييب إليو عمماء تحميل الخطاب
وىما أوثق المعايير بالنّص، ولّما كان النّص يقوم بشكل أساس بوصفو نسيجًا 

عمى الترابط، فقد جاءت أغمب حدود النّص تحمل مفيومي التماسك قائمًا 
في إطار )فالنّص ىو كّل تأليف لغوي منطوق من حدث اتصالي . واالنسجام

، محّدد من جية المضمون، ويؤّدي وظيفة اتصالية يمكن (عممية اتصالية
يقصدىا المتحّدث، ويدركيا شركاؤه في االتصال، وتتحّقق في موقف وإيضاحيا، 

اتصالي ما، إذ تتحّول المنطوقات المغوية إلى نّص متماسك، يؤّدي بنجاح وظيفة 
ويمكن كتابة النص  (ةثابت)اجتماعية اتصالية، وينتظم عمى وفق قواعد تأسيسية 

                                                           

. 490مغني المبيب عن كتب األعاريب، ص ()
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كتابة ليخرج من إسار ىذا التحديد الذي أتى بو أحد النصانيين المعروفين، وىو 
. ()(شميت)

الغاية االتصالية التي يسعى النّص إلى وعمى ىذا، فإنو يمكن القول إن 
تحقيقيا تتّم بيذين المعيارين، ومن ىذا المنظور كانت رؤية ىارفج لمنّص عمى أّنو 

أما . ترابط مستمر لالستبداالت الخطية التي ُتظير الترابط النحوي في النّص 
بعض تكوين حتمي يحّدد بعضو بعضًا؛ إذ تستمزم : "فاينريش فقد وصفو بأّنو

النّص كلٌّ تترابط أجزاؤه من جيتي التحديد، ف لفيم الكّل، اآلخرعناصره بعضيا 
واالستمزام، إذ يؤّدي الفصل بين األجزاء إلى عدم وضوح النّص، كما يؤّدي عزل 

ويفّسر ىذا بوضوح من . ، إلى عدم تحّقق الفيم أو إسقاطوعنصر من عناصره
في حين ال يعّد جون  لمنّص " التماسك الداللي"، و"الوحدة الكّمية"خالل مصطمحي 

. ()الينز أّي قطعة لغوية نّصًا ما لم تتسم بسمات التماسك والترابط

ومن ىنا يمكن النظر إلى التجزئة من حيث المصطمح عمى أّنيا نقيض 
البناء وعنصر الكمية، وقد تخّمص أتباع التجزئة النصية من ىذا الذي يبدو تناقضًا 

في الفمسفة الكمية لمنصية بقوليم إّن التجزئة تيدف إلى بناء الكمية من أجل 
الوصول إلى تذوق عميق لمنص أو تحميل لعناصره وتحديد أشكالو، وىو أمر ننظر 

األولى منيما تتعمق باالنتماء إلى عمم المغة البنيوي، فإذا أخذنا : إليو من جيتين
عادة البناء يفضي إلى النحو السوسيري أو نحو  بيذا األمر فإّن انتماء التجزئة وا 
الجممة، وىو ما ال يريده النصانيون الذين يصرون عمى أّنيم يدعون إلى نحو 

. النص وليس إلى نحو الجممة
                                                           

سعيد : ، وينظر12جبار الذىبي، النص والخطاب، دراسة إجرائية في العالقات النصية، ص ()
. 100-99البحيري، عمم لغة النص، المفاىيم واالتجاىات، ص

. 100-99سعيد البحيري، عمم لغة النص، المفاىيم واالتجاىات، ص ()
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وأما المسألة الثانية، فيي التساؤل عن المنطمق التقعيدي، فيل ىو النّص 
الكمي أو الجممة التي أرادىا النحو بمفيومو التحميمي والتركيبي في بناء القواعد 
عمى أساس الجممة، وىو ما ال يريده عمم المغة النصي، وىذا يعني أنيم غير 

معنيين بالنحو في مفيومو الواضح، بل يريدون بناء قواعد لتحديد أشكال النص 
وطرق فيمو، وىو ما نص عمية النصانيون اآلخرون، ومن ثّم يمكن النظر إلى 
قواعد االنسجام والتماسك عمى أنيا سعي لبناء قدرة نقدية باستخدام أدوات نحوية 

 .تنطمق من نحو الجممة وليس من نحو النص

: هدف عمم المغة النصي
يمكن أن نطرح سؤااًل عن ىدف عمم المغة النصي في نظرتو إلى الخطاب 

ىل يسعى ىذا العمم نحو التخمُّص من مستويات التحميل التركيبي؟  : المغوي، وىو
إن ىذا السعي إذا نجح في تحقيق ىدفو سيفضي إلى التخّمص مما يسميو 

، وىو النحو بصورتو العربية الكاممة، وىو "قواعد النحو السوسيري"النحاة الغربيون 
نحو الجممة أو نحو التركيب الجممي الذي ييتم بكشف قواعد الجممة، وعميو ُبِنَيت 
قواعد النحو العربي وقواعد النحو في المغات قبل أن يحاول نفٌر من عمماء المغة 

ال الجممة، ألّنيم  (النص)مادتو  (نحو جديد)النصيين أن يعمموا عمى الدعوة إلى 
يعتقدون بوجود إجحاف في التقعيد انطالقًا من الجممة التي تشكِّل جزءًا من النص، 
ويذىبون إلى أنَّ النص أولى بوضع القواعد من الجممة التي سيكون التقعيد انطالقًا 
منيا تقعيدًا محدودًا ومبتسرًا، فيو يمثِّل الكمية التي تفضي إلى تأدية رسالة المغة، 

. وىي تحقيق التواصمية بين المنتج والمتمقي
إنَّ ىذا اليدف الذي يبدو معقواًل أول وىمة يصطدم بعدد من المعيقات التي 
تمنع من تحقيقو، ومنيا أن المفيوم الذي ينطمق منو مصطمح النص، أو الخطاب 
مفيوم غير محدَّد من حيث الكم أو النوع، فمساحة النص أو الخطاب غير ممكنة 
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: التحقق، ألننا نستطيع أن نطرح سؤااًل ال يمكن االتفاق عمى اإلجابة عنو، وىو
ىل تصمح العبارة المكّونة من تركيب جممي واحد قائم عمى عالقة كمية تتمتُع 

بتحقق اإلسناد فييا ألن تكون نصًا أو خطابًا؟ 

والحقيقة أن النصانيين قد اختمفوا فيما بينيم في اإلجابة عن ىذا التساؤل، 
فيرى بعضيم أنَّو نصٌّ صالح لمتحميل النصي صالحية النص المكّون من عدد 

كبير من التراكيب الجممية، فيما يذىب آخرون إلى أّنو يفتقر إلى عنصر ميم من 
العناصر التي تحقق لمنصِّ نصيتو، ومن ثمَّ فيو عنصر من عناصر الخطاب ال 

. غير

ولقد اىتمَّ العرب القدماء بيذا العنصر الخطابي، وعّدوه نصًا صالحًا لمتحميل 
ال التقعيد، فنشأ عندىم ما يعرف بأدب التوقيعات، فقد كان أولو األمر من الحكام 

قميل : ، كما()والوالة أو كتَّابيم يجيبون عمى مطالب الناس بتوقيع جممي قصير
دائم خير من كثير منقطع، ردًا عمى طمب زيادة الدخل ألحد العاممين الذي تقّدم 

. بو مطالبًا بزيادة راتبو، زيادة عمى عدد من الفنون االختزالية التركيبية

ويمكن الحديث في ىذا الصدد عن الوظيفة التي يقوم عمييا جيد النصانيين 
العرب، إذ يمكن أن نمتمس اتجاىين رئيسين أوليما المادة التنظيرية، إذ يعمل عدد 
منيم عمى محاولة نقل مشروع نحو النص إلى األكاديمي العربي من أجل أن يأتي 

سرقة )بجديد يمكن ترويجو بينيم، وال أريد أن أتيم ىذا االتجاه بالرغبة في 
ألننا نجد منيم من يخمص النية بتوجييو ىذا الفرع العممي إلى النص  (األضواء

األدبي واتجاه جديد لمنقد يقوم عمى اعتماد بعض األدوات المغوية في تحميل 
. النصوص ونقدىا

                                                           

. 1904، دار اليالل، القاىرة، 25تاريخ المغة العربية لجورجي زيدان، ص ()
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وأما االتجاه الثاني، فيو اتجاه شكَّل وعيًا قد يكون كبيرًا أو جزئيًا بآليات عمم 
المغة النصي، دون أن يمتفت إلى الفمسفات التي تقف وراءه، وطّبق ىذا عمى 
النصوص العربية، فنجح بنسب متفاوتة في ىذا األمر ألّنو اتجاه نقدي وليس 
اتجاىًا ييدف إلى التقعيد المغوي، وىم أحسن حااًل من االتجاه األّول ألنيم لم 

. يكونوا ييدفون إلى تقعيد النص بقدر ما كانوا ميتمين بتحميل حداثي لمنص

وال أريد أن أزيد في ىذا المقام عمى القول إّن االتجاىين كانا معروفين دون 
أن يحاول أحدىم أن يقول إنو مجّدد، ولعل أوفر النظريات حظًا في مجال البحث 

عن العالقات الكمية ما جاء عند الجرجاني في كتابو دالئل اإلعجاز، دون أن 
يحاول أن يتبنى اتجاىًا جديدًا في التقعيد النحوي، بل كان يدعو إلى فيم كمية 

المقتصد في "النص القرآني المعجز، والدليل عمى أّنو كذلك أننا نجد كتابو النحوي 
يخمو من أي إشارة إلى نظرية النظم، ألّنو كان يدرك أّنو يكتب عن " شرح اإليضاح

نات الجزئية ويقعِّد لو، ولم يحاول أن يتحدث عن النص  التركيب الجممي ومكوِّ
. والتقعيد لو

ومن الممكن أن نمتدح النصانيين العرب ألنيم لم يمتفتوا إلى الفمسفات 
الكمية، ألنَّ بعض ىذه الفمسفات يتناقض مع الفيم العربي المسمم لمكون والحياة، 

فإذا كان التشريحيون أو التفكيكيون أو اليدميون يعتمدون فكرة تجزئة النص الكمي 
ميما كان دون نظر إلى الناحية القداسية، فيجترئون عمى تجزئة كل ذات كمية بما 

فييا الذات اإلليية، فإن الفكر المسمم ال ينظر إلى الذات نظرة تشي برغبتو في 
تفكيكيا، فالمسمم يدرك تمامًا أن الذات اإلليية ال تخضع لمرحمة الفتق التي تحكم 
ضوابطيا وقواعدىا الفيزيائية حياة اإلنسان ضمن المكان والزمان والحركة، وأن 
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الذات اإلليية العمية ال تخضع لمفتق، بل ىي موجدة ىذا الفتق وقد كانت موجودة 
. ()التي ال تحكميا ضوابط الفيزياء (مرحمة الرتق)قبمو 

: ومما يمكن أن نورده معتمدًا عمى توضيح ىذه الفكرة ما جاء في قولو تعالى
، فمقد تحّدث ()"أولم ير الذين كفروا أن السموات واألرض كانتا رتقًا ففتقناىما"

الواحد العظيم في ىذه اآلية عن حالتين من حاالت الخمق، ما قبل الفتق 
، أي أّن السماء  نَّن السماء واألرر كانتا شٌياًا رتتاًا واالنفصال، وما بعده، والمعنى 

كانت مّتصمة باألرض ال فضاء بينيما، ففتقيما اهلل وَفَرَج بينيما بعدما كانا شيئًا 
، وىذا يعني أن مرحمة الرتق كانت قبل حادثة مشيئة الخمق الكوني، ولم ()مصمتاً 

يكن الكون محكومًا بقوانين الطبيعة التي جاءت بعد الفتق، فأراد اهلل ليذا الكون أن 
يسير وفق القوانين التي وضعيا لممرحمة الجديدة، وأما ىو تعالى، فال ُيْحَكُم بالفتق 
نفسو، وال بالرتق المحكوم بعمل يعرف اإلنسان بعضيا، كمبدأ الحركة وكون الخمق 
الجديد خاضعًا لمبدأ الزمن والمكان، ومن ِنَعم اهلل الواحد األحد أّنو خصَّ اإلنسان 
بالقدرة عمى الكشف عن بعض قوانين الحياة دون أن يمنح ىذا األمر لممخموقات 
األخرى، ولكنَّ تفسيره ليا يظل خاضعًا لممحدودية التي يمكنو الوصول إلييا، في 

الوقت الذي ال يمكنو أن يفكِّر في مرحمة الرَّتق السابقة، وىي مرحمة ال يمكن 
. الكشف عنيا؛ ألنَّيا مما يختص بيا الموجد العظيم

: تجزئة النص
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لقد قطع المشروع الذي ينظر إلى النّص نظرة قائمة عمى النحوية الكمية شأوًا 
بعيدًا، فبعد أن عمد عدد كبير من نحويي النص إلى عرض مناىجيم ومعالجاتيم لما 
اعتقدوا أّنو نحو جديد قائم عمى النص ال الجممة، وحددوا من خاللو عددًا كبيرًا من 

أشكال النص لم أَر أنيا تخرج خروجًا كبيرًا عمى ما حّدده عمماء البالغة العربية الذين 
من العرب بأنيم لم يبمغوا أن يكونوا األصل الذي  (عمم المغة النصي)يرمييم أتباع 

انطمق منو النحو النصي، بل إّنيم يرون أن البالغة العربية لم تبمغ ىذا الشرف، 
وذىبوا إلى أنَّ األسموبية ىي األصل التاريخي لعمم النصي، وىو ما يغامر العرب 

عممًا بأنَّ ىذا المصطمح يحمل قدرًا  (البالغة في ضوء النقد الحديث)بمنحو مصطمح 
كبيرًا من مجافاة المفيوم، ألّن البالغة تحت ىذا المسمى يمكن أن تكون بدياًل 

بعد ىذا األمر لم يتفق النصانيون وعمماء تحميل الخطاب عمى : لألسموبية، أقول
تحديد معنى النص، أو أشكال النص، بل لم يتفقوا عمى أنَّ فيم النص ليس جزءًا من 

بنظرية جديدة - وىو فاينريش-النحوية التي ذىبوا إلييا، فخرج أحد أعمدة نحو النص
تدعو إلى نقيض الكمية، وىي التجزئة، وبما أن عمم لغة النص ولد في فترة متأخرة 
تكاد تكون معاصرة لظيور المنيج التفكيكي، فإنو يمكن القول إن فاينريش قد اتفق 
معيم في مسألة تشريح النص الكمي، أو ما أطمق عميو مسألة تجزئة النص، فعمى 

الرغم من أنَّ فاينريش أراد أن يجعل النص أساسًا لدراسة لغوية قواميا أنَّ النصَّ وحدة 
كمية مترابطة األجزاء؛ ألنَّ الجمل من وجية نظره وحدات تركيبية يتبع بعضيا بعضيا 

 فيمًا اآلخر وفقًا لنظام معّقد، بحيث تسيم كلُّ جممة في فيم الجممة التي تمييا
صحيحًا، كما أن ىذه الجممة التالية عمييما تسيم في فيم الجمل التي سبقت 

. ()أيضاً 
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إن ىذا المفيوم واألداء الذي يستند إليو يحمل في طياتو تطويرًا لفكرة قواعد 
النص الكمية التي تمكننا من االستغناء عن القواعد التي اعتقدوا بجزئيتيا، وىي 

قواعد نحو الجممة، وىو أمر مخالف لفكرة القواعد، ألن وضع قواعد المغة مخالف 
ن كان يصمح لوضع قواعد لغوية يمكن االستناد إلييا في تحميل  لمنطق التقعيد، وا 

. النصوص المغوية

وأحسب أن ىذه اآللية من آليات تحميل النص لغويًا تمتقي مع التفكيكية في 
ن كانت ال توصمو إلى النيايات  مسألة الدعوة إلى تجزئة النصوص الكمية، وا 

أو أصغر وحدة صوتية، بل  (العناصر الفونيمية)التكوينية التي يمكن أن تكون 
تتوقف عند حدود الجممة، مما يعني في واقع األمر الرجوع إلى قواعد نحو الجممة، 
ولكن أمرًا واحدًا يمنع من أن نحكم ىذا الحكم، وىو أنَّ التجزئة في ىذا المجال ال 
تيدف إلى تفكيك األجزاء، بل تيدف إلى الكشف عن دالالت النص، مما يعني 

ن كانت تعتمد أدوات لغوية . في النياية أنو مسألة نقدية محضة، وا 

هل عمم لغة النص يسعى لهدم نحو الجممة؟ - 

يتردد في األوساط العممية أنَّ نحو النص قد جاء ثورة عمى نحو الجممة أو 
النحو السوسيري، وىو أمر يكاد يكون من المسممات عند دعاة اتِّباع ىذا العمم 
الذي يعتقدون بجدَّتو، ونحن إذا نظرنا إلى ىذا النحو عمى أنَّو بديل عن نحو 

الجممة سنتأكَّد من صدق ىذه المقولة، ولكن إذا عرفنا أنو سبب تشكُّل نحو النص، 
سنعرف أن ىدف لم يكن تدمير نحو الجممة، بل البحث عن وسائل لغوية لفيم 

النص الذي اعتقدوا بأّنو أىم مرحمة من مراحل التواصل، وليذا، فإننا إذا نظرنا إليو 
عمى أنو محاولة ليدم نحو الجممةـ، فسنرى أنَّو تخريب لقواعد النحو التي استقرت 
ذا أخذناه عمى أّنو وضع آليات لمتذوق  عبر قرون طويمة من البحث المجيد، وا 

العميق لمنص، فيمكن عندىا أن نقول إّنو إفادة عمماء النص من األدوات المغوية 



 

 
 

183 

في تحميل النص األدبي، مع النظر إلى مسألة االتفاق عمى تعريف النص أو 
. الخطاب

نحو الجممة ونحو النص يمكنيما أن يتعايشا جنبًا : وىذا يعني أن النحوين
إلى جنب، بعيدًا عن أي شكل من أشكال الصراع، وىو أمر أقرَّ بو النصانيون 
إقرارًا تامًا عندما وافقوا عمى أّن نحو النص يعدُّ بدياًل ناجعًا لمبالغة الحديثة أو 

، وأما أن يكون بدياًل عن النحو في قواعده المعيارية التي تعالج ()األسموبية
. التركيب الجممي، فأمر ال يقبمو العقل

ومن ىنا فإنَّ آخر ما قال بو النصانيون ممثاًل بفاينريش ال يعد أكثر من 
محاولة لتحميل النص والخطاب، ومحاولة سبر غوره دون محاولة ليدم نحو 

الجممة، فقد استعمل أدوات لغوية تعتمد عمى النحو بمفيومو السوسيري لتحميل 
النصوص، كما فعمت البالغة الحديثة أو األسموبية عندما اعتمدت أدواٍت قواميا 

ٍق عميق؛ ألن  القواعد النحوية، لموصول إلى كمية النص ومحاولة الوصول إلى تذوُّ
الوصول إلى التذوق المطمق أمر دونو استحالة حصر المغة في قواعد معينة 

. محّددة، كقواعد نحو الجممة أو قواعد نحو النص
والذي يثبت أن نحو النص ال يمكن أن يسعى إلى اليدمية القواعدية القائمة 
عمى التركيب الجممي أنَّ فاندايك، وىو أحد أقطاب النحو النصي سعى إلى ابتداع 

نموذج لمتحميل النصي عن طريق تسخير طاقات النحو التوليدي التحويمي 
وعناصر التحويل التي جاءت بيا ىذه النظرية، كالحذف والموقعية وأدوات الربط 
والعناصر المؤّكدة وغيرىا من العناصر المغوية التحويمية التي تعمل عمى إضفاء 
قيٍم داللية إلى النص، وىي في حقيقتيا جزء من التركيب الجممي تتضافر مع ما 

. يجاورىا من التراكيب األخرى ألداء الرسالة أو الداللة والثيمة
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كما استعمل االستبدال، وىو عنصر من العناصر التي سبقت تشومسكي 
والمدرسة التحويمية التوليدية، إذ بدا ىذا المصطمح ناضجًا في الفكر المغوي 
التركيبي، فقد استعممو فيرث في نحو الجممة معتمدًا عميو في تحديد المعاني 

النحوية الموجودة في التراكيب الجممية، وىو أيضًا اإلحالل، أو استبدال النمط 
، ويعني عند التركيبيين تحديد المعنى النحوي .()pattern substitutionالمغوي 

لممفردة المغوية ضمن التركيب المغوي عن طريق إحالل كممة معينة شبيية بالمفظ 
المراد تحديد معناه، ضمن المؤشرات الشكمية نفسيا، فإذا جاز أن تقع في موقعيا، 

. فإنو يمكن تحديد معنى المفظ غير المعروف قياسًا عمى المفظ المعروف المعنى

وىذا يثبت أن آليات النظر المغوي عند فاندايك لم تخرج عمى أدوات 
األسموبية أو البالغة الحديثة، فيي قائمة عمى الكشف عن العالقات االستبدالية  
أو اإلحالل، والمجاورة والتصاحب واالزدواج والتوازي والمشابية والفصل والوصل، 

. ()وىي أمور لم يكشف عنيا خارج إطار نحو التركيب الجممي

تجزئة النص والقرآن 

تعني التجزئة وفقًا لمفيوم فاينريش الذي سبق أن عرضناىا توظيف التراكيب 
الجزئية ألجل الوصول إلى تحميل النص أو الخطاب المغوي، من أجل الكشف عن 

األوجو القواعدية لمنص، بحيث يسيم كل تركيب جممي جزئي في الكشف عن 
نصية النص أو الخطاب عن طريق توضيح ما سبق والوصول إلى التركيب 

. التالي، وىذا يكشف عن قواعد النص من وجية نظرىم
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وانطالقًا من ىذا، فإنَّ أي نصٍّ يكون قاباًل لمتجزئة أو البحث في نحويتو، 
وقد عرفنا أن المفسرين العرب قد انقسموا وتشّعبوا في معالجتيم النص القرآني، 
رفة،  فذىب عدد منيم إلى النظر في النظم القرآني عمى أنو نصٌّ معجز بالصِّ

وآخروت رأوا وجوىًا إعجازية أخرى، في حين رأى آخرون، كعبدالقاىر الجرجاني 
أنَّ إعجاز القرآن يكمن في نظمو وفقًا لقواعد المغة العربية، وقد عرفت  (ه473ت)

، وانطالقًا من ىذه ()ىذه النظرة بنظرية النظم التي نادى بيا ىذا العالم الكبير
النظرية فقد عالج عبدالقاىر مسألة اإلعجاز القرآني منطمقًا من القواعد النحوية 
التي وردت ممثمة في النص القرآني، وىي تشتمل عمى ما اشتممت عميو مفردات 

مع التركيز عمى موقع األداء بين  (التقديم والتأخير)فاندايك، كالمرتبة أو الموقعية 
، والمعاني ...."فاعل، مفعول بو"الخبر واإلنشاء، والمعاني النحوية المختمفة 

الناشئة عن المعنى النحوي كالتوكيد المفتوح عمى أصناف التركيب المختمفة، 
والحذف والذكر الذي يشتمل عمى المفردات النحوية المختمفة، كحذف المبتدأ 

والمفعول بو، والفروق في الخبر كاالسم والخبر في اإلثبات، والتعريف والتنكير في 
اإلثبات، والجممة الحالية وغيرىا، والنظر إلييا من منظور نحوي يثبت أّنيا أدوات 
نحوية نادى بيا عبدالقاىر كما نادى بيا النصانيون أتباع نحو النص، ولكنو لم 
يناقض نفسو عندما لم يدُع إلى وضع قاعدة كمية لمنص، غير قاعدة النظم التي 

تيتمُّ باتساق التراكيب المكونة لمنص الكمي مع قواعد المغة، إذ ال يمكن ليذه 
المفردات أن تحّتم عمى المنتج أن يتبع شكاًل معينًا أو نحوية بعينيا لمنص الكمي، 
ولكنو دعا إلى الكشف عن قواعدية التراكيب المكّونة لمنص، وىو ينظر في ىذا 

. المقام إلى النص القرآني
وأما أن أطّبق ىذه اآلليات بالصورة التي يطبقيا معالجو النصوص من 

أغمب الباحثين النصيين العرب، فإّن األمر ال يتمُّ بيذه الصورة، إذ إنيم يبحثون 
                                                           

. 69، ص1978دالئل اإلعجاز في عمم المعاني، نشره محمد رشيد رضا، دار المعرفة، بيروت،  ()
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في توافر ما يرونو عناصر لالتساق واالنسجام النصيين، وييتمون اىتمامًا كبيرًا 
بموضوع اإلحاالت المعتمدة عمى الضمائر، فإذا حدث ىذا، فإن الحكم عمى 

تماسك النص ستكون محكومة بمسألة وجود اإلحاالت أو عدم وجودىا، وسيكون 
الحكم عمى االلتفاتات الكثيرة في صور العدول الضميرية الموجودة في صور 
األداء القرآني وقراءات القرآن، أو أن الباحث سيعمن نتيجتو المنصاعة لقدسية 

النص قبل أن يبدأ دراستو، وىو أمر يبعده عن التماس جماليات األداء الحقيقية 
الموجودة في التركيب القرآني، زيادة عمى انشغالو بمسائل التجزئة، وبعدىا لن 

. يخرج بنتيجة

ستكّون كثير من سور القرآن الكريم من عدد من الموضوعات، قد تترابط 
برابط واحد من حيث الرؤيا، كسورة الكيف مثاًل التي تكونت من عدد من 

الموضوعات التي تنضبط تحت باب القصص القرآني الموصول بالعبرة التي ترتبط 
الحمد هلل الذي  نزل على عبده الكتاب ولم ٌجعل له عوجا، قٌما باآلية األولى 

 جراًا لٌنذر بأساًا شدٌداًا من لدنه وٌبشِّر المؤمنٌن الذٌن ٌعملون الصالحات  ّن لهم 

، عمى أننا ىنا يجب أن نسجل أن عنصر الوعي بالعالم ىو عنصر الربط ()حسنا
الموضوعي الوحيد الذي يمكن من خاللو الكشف عن اتِّساق النص، وأما عناصر 

الحذف والزيادة والموقعية واإلحاالت القبمية والبعدية والمقامية، وعناصر الربط 
باألدوات والظروف المختمفة، فيي عناصر موجودة في سورة الكيف كما ىي كذلك 
في غيرىا من نصوص القرآن، ونحن انطالقًا من عنصر الوعي بالعالم نستطيع أن 
نوجو السورة توجييًا موضوعيًا، وأما أن نقول إن السورة تشتمل عمى عدد معين من 
اإلحاالت الضميرية القبمية أو البعدية، مما يعني أن النص يحقق عناصر االنسجام 

النصي، فإننا سنجد في ىذه السورة أيضًا عناصر غائبة، ولكن االنسجام متحقق فييا، 

                                                           

. 3-2/سورة الكيف ()
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فإّن ىذا يعني محاسبة النص الكمي باستخدام أدوات تعاني من النقص وعدم االتفاق 
. عمييا بين النصيين أنفسيم

واألمر أشد تعقيدًا من ىذا في الترتيب التوقيفي لبعض السور المدنية التي 
تتشّكل بنيتيا من موضوعات متفرِّقة ال يجمعيا ضابط موضوعي واحد، ولكنيا 

تتكّون من عدد كبير من الموضوعات المتباينة، فإننا ال نستطيع أن نفسِّرىا أو أن 
نبحث في وحدتيا وما يدعى االنسجام واالّتساق النصي، فيل نقول إن ىذه السورة 
أو تمك تعاني من التفتت المضموني؟ وىو ما يجيب عنو النصيون بأن عناصر 

الضبط والوصل واإلحاالت والموقعية موجودة فييا مما يعني تحقيق النصية بعيدًا 
. عن التواصمية المضمونية

ولكن، ما ىو تحميل الخطاب الذي يمكن أن نبشِّر بو لخدمة المغة العربية؟ 
تحميل التركيب بدياًل لمفردات تحميل الخطاب 

الجممة في المغة تركيب معقد، بمعنى أنو متعدد المستويات، وباإلمكان 
دراستو من مواقع متباينة، ومنظورات مختمفة؛ ألن الكالم الذي يتشكل خالل عممية 

 ومعنى الكالم ينجمي ()الكالم أو النشاط الكالمي يعد األساس أليِّ دراسة لغوية
. من تركيبو الذي َيْنُقُل إلينا الخبَر أو الفائدة

والذي ييمنا في ىذا المجال ىو بعض القضايا التركيبية التي تتعمق ببعض 
التراكيب الكالمية العربية، وفيو تتوافر مفردات تحميل الخطاب استنادًا إلى التركيب 

الجممي وأساليب المغة التي تتبعيا في إنشاء النص، وىو ما يمكن أن يؤول في 
آخر األمر إلى الكشف عن مكنون النص كشفًا ال يخلُّ بالقواعد الكمية إلنشاء 
النصوص، فيي في مجمميا تعتمد عمى التركيب سواء أكان جممة بسيطة أو 
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معقدة، إذ ال تتسامح المغة مع االنزياحات الحادة في التراكيب الجممية، ولكنيا ال 
. تضع حدودًا لمنص كما وكيفاً 

ومن المفيد أن نذكر أنو حتى ننجح في تحميل التركيب المغوي، فإننا نمجأ 
. إلى مفردات لغوية نحوية تنطمق من نحو الجممة

تركيب االستفهام 
: وفي ىذا المقام مواضع ليمزة االستفيام قرئت وصاًل وقرئت استفيامًا، نحو

ارُه : قولو تعالى صَأ َأبْذ هُهمُه األْذ نْذ تْذ عَأ ااَأ اًا  َأمْذ زَأ ٌّ رِس خْذ مْذ سِس اهُه نَأ
ذْذ  َأتَّنخَأ

() .
ييا . اتََّخْذناىم، بيمزة الوصل: قرأ أبو عمرو بن العالء وحمزة والكسائي ووجَّ

في اآلية السابقة، كما وجيت عمى أنيا  (رجال)بعض العمماء عمى أنيا صفة لـ
وقرأ أبو جعفر واألعرج والحسن وقتادة من غير السبعة وابن عامر وعاصم . حال

: أَتَخْذَناُىْم بيمزة االستفيام عمى جية التوبيخ ليا واألسف، بمعنى: ونافع وابن كثير
. ()أتخذناىم سخريًا ولم يكونوا كذلك
ة من وصل أنو استغنى عن األلف بما :" ()وقال مكي بن أبي طالب وحجَّ

بعده عمى األلف، ويجوز أْن  (أم)دلَّ عميو الكالم من التقرير والتوبيخ، وبداللة 
يكون جعمو خبرا؛ ألنيم قد عمموا أنيم اتخذوا المؤمنين سخريًا، فأخبروا عما فعموه 

وما بعده صفة  (اتخذناىم)ويكون ... في الدنيا، ولم يستخبروا عن أمر لم يعمموه، 
ة من ىمز أنو حممو عمى لفظ االستفيام الذي معناه التقرير ... (رجال)لـ وحجَّ

والتوبيخ، وليس عمى جية االستخبار عن أمر لم يعمم، بل عمموا أنيم فعموا ذلك 
في الدنيا، فمعناه أنيم يوبخ بعضيم عمى ما فعموه في الدنيا من استيزائيم 

". بالمؤمنين
                                                           

. 63/سورة ص ()
 7/407البحر المحيط  ()
 234-2/233الكشف  ()
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كما نجد توجييات أخرى عمى حذف ىمزة االستفيام بمعنى ورود تركيب 
االستفيام : االستفيام دون وجود األداة، وىو ما يسمى في عرف المعاصرين

:  بالتنغيم، وذلك كما في المواضع اآلتية

لْذتَأهُهمْذ :في قولو تعالى وا خَأ دُه هِس شَأ
 َأ

َأَشِيُدوا، بيمزة االستفيام : ، قرأ الجميور()
سأليم : أحضروا خمقيم؟ وقيل: ماضيًا، مبنيًا لمفاعل والمعنى (شيدوا)الداخمة عمى 

سمعنا : ؟ فقالوا(أي المالئكة)ما يدريكم أنيم إناث : الرسول صمى اهلل عميو وسمم
ستكتب شيادتيم، : "ذلك من آبائنا، ونحن نشيد أنيم لم يكذبوا، فقال اهلل تعالى

 (َأْشيدوا)َأُأْشيُدوا، بيمزة داخمة عمى : ، وقرأ نافع()، أي في اآلخرة"ويسئمون عنيا
الرباعي المبني لممفعول بال مدٍّ بين اليمزتين، وقرأ عمي بن أبي طالب وابن عباس 

وعن عمّي . ومجاىد وأبو عمرو ونافع بتسييل الثانية بال مّد، وجماعة بمّد بينيما
ُأْشِيُدوا عمى : والفضل عن عاصم تحقيقيما بال مّد كقراءة نافع األولى، وقرأ الزىري

المعنى عمى االستفيام، وحذفت اليمزة لداللة : االستفيام دون ىمزة االستفيام، فقيل
، فقد ()"َوَقاُلوا َأآِلَيتَُنا َخْيٌر َأْم ُىوَ : "ومثل ىذا أيضًا في قولو تعالى. ()المعنى عمييا

فقد خفَّف حمزة وعاصم والكسائي اليمزتين، وسيَّل باقي السبعة اليمزة الثانية بين 
بين، وفي رواية عن ورش أنو قرأ بيمزة واحدة عمى صورة الخبر، فاحتمل أن تكون 

وفي . ()عمييا، واحتمل أن يكون خبرا محضا (أم)ىمزة االستفيام محذوفة لداللة 

                                                           

 43/19الزخرف  ()
 2/257 وذكر مكي أن قراءة نافع بيمزة بعدىا واو خفيفة الضمة انظر الكشف 8/10البحر المحيط  ()

 289وانظر البدور الزاىرة 
 8/10البحر المحيط  ()
 43/58الزخرف  ()
 وتفسير 3/242 وانظر مثل ىذا في زاد المسير 2/261 وانظر الكشف 8/25البحر المحيط  ()

 2/70النسفي 
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ٌدٌع : قولو تعالى عِس جْذ ٌع بَأ لِس َأ رَأ اباًا ذَأ ا تُهرَأ نَّن كُه ا وَأ نَأ تْذ ا مِس  َأيِسذَأ
أإذا ِمتَنا، : قرأ الجميور. () 

باالستفيام وىم عمى أصوليم في تحقيق الثانية وتسييميا والفصل بينيما، وقرأ شيبة 
واألعرج وأبو جعفر ويحيى بن وثاب واألعمش، إذا بيمزة واحدة عمى صورة 

. ()الخبر، فجاز أن يكون استفيامًا حذفت منو اليمزة
ومن التوجييات اإلعرابية القائمة عمى عمة التركيب التي تخص االستفيام ما 

: ورد عمى تركيب التسوية في االستفيام، وذلك كما في المواضع اآلتية

الِسٌنَأ : في قولو تعالى نَأ الْذعَأ نتَأ مِس تَأ  َأمْذ كُه بَأرْذ كْذ تَأ  َأسْذ
َأْسَتْكَبْرَت، : ، قرأ الجميور() 

اْسَتْكَبرَت : ىنا اليمزة، وقرأت فرقة منيم ابن كثير (أم)بيمزة االستفيام وعادلت 
بصمة األلف، وىي قراءة ليست في مشيور ابن كثير، فاحتمل أن تكون ىمزة 

:  عمييا كقول عمر بن أبي ربيعة (أم)االستفيام محذوفة، لداللة 

 ()ِبَسْبٍع َرَمْيَن الَجْمَر َأم ِبَثمان...     ...     ...   ...               

وفي . ()واحتمل ىذا األمر أن يكون إخبارًا أيضًا، وجاء عمى سبيل التقريع
، قرأ ابن كثير ونافع وحمزة ()"َأمَّْن ُىَو َقاِنٌت آَناء المَّْيِل َساِجدًا َوَقاِئماً : "قولو تعالى

َأَمن، بتخفيف الميم واليمزة كما : واألعمش وعيسى وشيبة والحسن في رواية عنو

                                                           

 50/3ق  ()
 8/120البحر المحيط  ()
 38/75ص  ()
 والجمل 1/50 والمحتسب 3/394، والمقتضب 209الشاىد لعمر بن أبي ربيعة في ديوانو، ص ()

. بالياء (بثماني) برواية 235المنسوب لمخميل 
 7/410البحر المحيط  ()
 39/9الزمر  ()
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أىذا القانت خير أم : يبدو الستفيام التقرير، ومقابمو محذوف لفيم المعنى، والتقدير
:  ، وفيو حذف المقابل، كقول أبي ذؤيب(قل تمتع بكفرك): الكافر المخاطب بقولو

 ()َدَعاِني إليها القمُب إّنى ألْمرِها       َسِميٌع فما َأْدرى َأُرشٌد ِطالُبها

، وقرأ باقي السبعة والحسن وقتادة واألعرج : والتقدير أرشٌد طالُبيا أو غيٌّ
، فاحتممت (َمنْ )دخمت ميميا عمى ميم  (أم)َأمَّن بتشديد الميم، وىي : وأبو جعفر

أىذا الكافر خير أم من ىو : أن تكون متصمة، ومعادليا محذوف قبميا، تقديره (َأمْ )
يمكن  (أم)قانت، وىذا التقدير بحاجة إلى ما يناظره من كالم العرب، ولذلك فإنَّ 

بل من ىو قانت، صفتو كذا، )واليمزة، والتقدير  (بل)أن تكون منقطعة تتقدر بـ
. ()(كمن يكون ليس كذلك

ة من خفف  أنو جعمو نداء، فاأللف لمنداء، ودليمو  (َأَمنْ )وذكر مكّي أنَّ حجَّ
، ناداه مشبِّيا إياه بالنداء، ثم أمره، ثم ذكر أنو يحسن أن تكون "ىل يستوي: "قولو

األلف لالستفيام عمى أن ُيْضَمَر معادٌل لأللف في آخر الكالم؛ ألنَّ التركيب 
َأَمْن ىو قانت كمن ىو بخالف ذلك، وال : تركيب تسوية، وتقدير الكالم عمى ىذا

لى جممتين . ()بد من ىذا اإلضمار؛ ألنَّ التسوية تحتاج إلى اثنين، وا 
، قرأ ()"َسَواء َعَمْيِيْم َأْسَتْغَفْرَت َلُيْم َأْم َلْم َتْسَتْغِفْر َلُيمْ : "وفي قولو تعالى

أْسَتْغفرَت ليم، بيمزة التسوية التي أصميا ىمزة استفيام، وطرح ألف : الجميور
المدة عوض عن ىمزة الوصل : آستغفرت بالمدِّ، قيل: الوصل، وقرأ أبو جعفر

مَأ : كالمدة التي في قولو تعالى رَّن نِس حَأ ٌْذ رَأ كَأ
قُهلْذ  لذَّن

 لكن ىذه المدَّة في االسم تمنع () 
                                                           

. 2/132، وىمع اليوامع 1/43الشاىد ألبي ذؤيب اليذلي في شرح أشعار اليذليين  ()
  4/51 وتفسير النسفي 7/165 وزاد المسير 2/237 وانظر الكشف 7/418البحر المحيط  ()
 2/237الكشف  ()
 63/6المنافقون  ()
 6/143األنعام  ()
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أْن يمتبَس االستفيام بالخبر، وال يحتاج ذلك في الفعل؛ ألنَّ ىمزة الوصل فيو 
مكسورة، والمفظ في ىذا الموضع خبر، والمعنى عمى االستفيام، والمراد التسوية، 

. ()عمييا (أم)فجاز حذف اليمزة لداللة 
وىذه ىي بعض المواضع التي يمكن أن نحتكَم إلى تركيب االستفيام فييا، 

. وىي في مجمميا تمثل أسموب االستفيام باليمزة التي تعد أم باب االستفيام
ونممس من ىذا العرض أنَّ االستفيام في القراءات القرآنية جاء عمى 

الصورة العادية التي يتركَّب فييا أسموب االستفيام من أداة االستفيام : صورتين
التي ليا الصدارة في الكالم والمستفيم عنو، والصورة التحويمية التي تحذف منيا 

. أداة االستفيام
والحقيقة أننا في االستعماالت العادية يندر أن نستفيم بأداة االستفيام فإذا 

ذىبت إلى الجامعة؟ فإنني استفيمت دون الحاجة إلى أداة استفيام، ومع ذلك : قمت
يظلُّ النمط الكالمي المذكور استفيامًا عمى الرغم من عدم وجود األداة، حتى ىذه 
األنماط القرآنية، لوال وجود السماع في نقل القرآن لما عرفنا أنيا استفيام إال من 
خالل التركيب العام لمكالم، وىذا دليل عمى صحة ما ذىب إليو القدماء من أن 

 (palmer)االستفيام يجوز أن تحذف منو األداة، ودليل عمى صحة ما ذىب إليو 
 أي ()من أن المغة المكتوبة أقل قدرة في االتصال بين الناس من المغة المنطوقة

أنَّ االستفيام تركيب من التراكيب الكالمية التي تؤدى باألداة أو بالتنغيم واألخير 
في القرآن الكريم كثير جدًا، ووجوده في االستعمال الشعري كثير أيضًا، وأما في 
نما يعتمد االستفيام  المغة المنطوقة فال نكاد نستعمل األداة في ليجاتنا الحديثة، وا 

. عمى النغمة الصوتية في فيم المعنى المراد، وىو طمب اإلفيام

                                                           

 157 وانظر مختصر في شواذ القرآن 8/273البحر المحيط  ()
(2)  Palmer, F., Grammar of the Arabic Language, P. 27. 
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بعبارة أخرى تمثل عممية التنغيم طريقة من طرق التحويل األسموبي، فتنقل 
الكالم من معنى إلى معنى آخر وىو االستفيام إذا كانت النغمة استفيامية والتنغيم 

عنصر من عناصر نقل المعاني إلى السامع، وىذا التحويل آكد في النفس من 
استعمال األداة، وىو من التطريزات الميمة في نظرية الفنولوجيا التطريزية 

prosodic Phonology التي تعتمد عمى وقوع الكممة في سياقيا األدائي ،
. ()بالدرجة األولى

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
                                                           

. 45عمم المغة المعاصر مقدمات وتطبيقات، ص ()
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خالصة هذه الدراسة 

يمكن أن نخمص بعد ىذه الدراسة التي يمكن تطويرىا إلى دراسة موّسعة إلى 
: عدد من األمور الميمة، وأبرزىا

عمم المغة النصي ييدف إلى وضع القواعد الكمية لمنص، وال ييدف أبدًا - 
إلى وضع قواعد بديمة عن نحو الجممة، إذ إن البحث في النص أو الجممة بحثان 
ال يمتقيان عمى مستوى التقعيد، فكالىما يمثِّل حالة مختمفة عن األخرى، فالقواعد 
النحوية ىي التي تضع المعايير الصحيحة لمتركيب المغوي، ألن الجممة في نياية 

، (competence)األمر ىي التركيب الذي يممك قاعدة في أنظمة المغة المجردة 
وليس لمنص قواعد خاصة يمكن أن يختزنيا ىذا النظام، فيبدع غيرىا وفقًا 

لقواعدىا المخّزنة، عمى النقيض من التراكيب الجممية التي تخزن قواعدىا في 
النظام المغوي المجرد، ثم يوّلد من ىذه القواعد عددًا ال يمكن أن ينتيي من 

. التراكيب المقيسة
أما النص، فيو مجموعة من اآلليات التي تخضع لمفكر اإلبداعي، وال - 

يمكن تخزين قواعدىا ىنا، بل يمكن أن تخّزن في ممفات الخبرة الفردية، أو الذاكرة 
المغوية والحياتية، فقد اعتمد الدادائيون مثاًل عمى اإلبداع عندما ابتكروا طريقتيم 
في فوضى إعداد النص، ثم تحولت ىذه الخبرة إلى تراث نحفظو وال يمكن أن 

. ننجزه إال بالتقميد
تتغير قواعد النص بتغير الزمان والمكان والسياق الثقافي وأنماط األنساق - 

السائدة، ولكن قواعد إنتاج الجممة التي تعدُّ أىم أساس لمتفكير ال تتغير تغيرًا 
. مقصودًا كما ىو الحال في قواعد النص والخطاب

يمكن أن تتغير آليات اإلنشاء النصي تغيرًا كبيرًا ممحوظًا، وأما التغير -  
التركيبي فال يكون ممموسًا في فترة قصيرة، بل يحتاج إلى ِحَقٍب طويمة لمالحظتو، 
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وىذا األمر إنما يتمُّ في المغات الحرة من القيود، وأما في المغات المقّيدة، فأمر 
. تغيره محدود اإلمكان

إنَّ محاولة تطبيق آليات التجزئة النصية عمى بعض النصوص، كالنص - 
القرآني، لن تقود إلى نتيجة صحيحة بالضرورة، إذ يحكم ىذه النصوص، وأغمب 

النصوص فيما أحسب، عدد كبير من السياقات التحميمية التي قد ال تتفق مع 
القواعد النصية التي يريدىا النصانيون، وأبرزىا قواعد أشكال النص وقواعد فيم 

النص، وعندىا سيجد الناقد نفسو بمواجية نصٍّ كميٍّ غير قابل لمتجزئة، وبخاصة 
أّنيم ينادون بالتجزئة التي تفضي إلى الكشف عن القواعد الكمية التي تحكم إنشاء 

النص، وال ينادون بالتجزئة اليدمية التي تيدم البناء وتتركو مجّزًأ دون محاولة 
. إعادة البناء

إن مناداة التجزيئيين بإعادة البناء النصي وفقًا لمفيوميم عن النص الكمي - 
عادة بنائو، تتعارض مع فكرة منشئ النص الكمي، فإذا أراده ىو كميًا ال دخل  وا 
لممتمقين فيو تنطوي عمى مجازفة متمّثمة بأن الباني الجديد أقدر عمى إظيار 
جماليات النص الكمي أفضل من المنشئ األول، وينطبق ىذا التناقض عمى 
محاولتيم تجزئة النص وتحكيم أدوات المنشئ الثاني الجديد بمشيئة المنشئ 

. المبدع

يمكن تطبيق بعض اآلليات عمى التركيب الجزئية التي تتضافر في سبيل - 
. التوصيل الداللي أو تحقيق تداولية المغة في بيئاتيا المختمفة
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التعلٌتات والمناقشات 

حامد صادق قنيبي . د- 

يرى أن المحاضرات المتتالية اقتربت من التوصل إلى تعريف الخطاب 
كمصطمح يعني التواصل، إذ نتواصل نحن بالكممة العربيَّة، ىذه الكممة الخالدة 

. التي نبتنا فييا ونبتت فينا، وىذه المغة التي تتطور وتنمو ولن تشيخ أبداً 
جمال مقابمة . د- 

لماذا حين يكون ىناك منيج عممي لمتحميل نصبغ عميو : يتساءل متعجباً 
صفاٍت أخالقية ونحاول التشكيك فيو، رغم أن األصل محاولة بيان طبيعة البناء 
المغوي أكثر من البحث عن التجزئة كمفيوم؟، ويعتقد أن التفكيك ليس مفيومًا 
ن فككت فيو المركزيو األوروبية مثاًل؛ فيو منيج إجرائي  ىدَّامًا كما نظن، وا 

. لمحاولة تبيُّن الوعي بالنسبة لمغربيين
رد الدكتور يحيى عبابنة - 

يرى أن الفمسفة التفكيكية أو التشريحية ىدَّامة بكل ما تحمل ىذه الكممة من 
نما تنطمق من فمسفة  معنى؛ إذ إنيا ال تقوم عمى تشريح النص األدبي وحسب، وا 

وىذه الفمسفة تفكك . عميقة تعني تشريح الذوات الكبرى وتفكيكيا إلى ذوات صغرى
التفكيكية التي تسود العالم  (دريدا)حتى الذات اإلليية وىذا موجود في فمسفة 

اآلن؛ فيم يعتقدون أن المفكك والمشرِّح أقدر من الباني فيفككون أي نّص إلى 
الحد الذي يتساوى فيو أي نص مع غيره، فتفكيك أي نصٍّ قرآني أو أدبي إلى 

. وحدات ُصغرى سيؤدي إلى العدميَّة أو اليدمية

ال ما الفرق بين المكونات الصوتية األصمية في مقامة نظيرية وسورة  وا 
. عمى سبيل المثال (يس)
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نما ىو رجل يتبع فمسفة ال : ويتابع قائالً  أنا ال أظمم دريدا وال أقيِّم عممو، وا 
وعبداهلل الغذامي ىو أكثر من دافع . دينية ضّد الذات اإلليية وضد أي ذاٍت كبرى

 وىي أيضًا مبدأ –فسمى أتباع البنيوية " الخطيئة والتكفير"عن التفكيكية في كتابو 
خطيئة كبرى عندما تحوَّل من مبدأ البنيوية إلى التشريحية؛ فعدَّ - غير إيماني

. البنيوية خطيئًة يمكن التكفير عنيا بالتشريح والوصول إلى العدميَّة
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