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النص واشكالية المنهج من نداء الذات إلى فضاء التطبيق
الطالبة :أمينة تجاني

قسم اآلداب والمغة العربية
كمية اآلداب والمغات

جامعة محمد خيضر -بسكرة
مقدمــــــة :

وعممية ،حامؿ لرؤى وأطر
وثقافية وفكرّية
النص منجز مكتوب مثقؿ بحموالت معر ّفية
إف ّ
ّ
ّ
ّ
ومشروعات مختمفة ،ينوي بيا أصحابيا التأثير في اآلخريف مف خالليا وتحقيؽ أىدافيـ

إف
ومقاصدىـ
المتنوعة  ،لذا اعتبرتو جوليا كريستيفا تحويال لمواقع وتأثي ار فيو ،حيث تقوؿّ ":
ّ
النحو ،فيو ال يكتفي بتصوير الواقع ،أو الداللة عميو،
يقننيا ّ
اصمية التي ّ
ّ
النص ليس المغة التّو ّ
فإنو يشارؾ في تحريؾ وتحويؿ الواقع الذي يمسؾ بو لحظة
النص داالّ ...
فحيثما يكوف ّ
انغالقو".1

الرؤى
ولذلؾ فيو لـ يولد مف فراغ بؿ" ىو منتج ذىني ،وىذا المنتج مبني وفؽ شبكة مف ّ

معيف"ّ .2إنو عالـ متكامؿ
بآليات كثيرة ،نزع الكاتب الستخداميا
بتصور ّ
والعالقات ،ومحكوـ ّ
ّ
النص واألنسجة
ونفسية و
بوية
اجتماعية ،لتعيش في رحـ ّ
ّ
ّ
لغوية وتر ّ
يجمع بيف معارؼ عديدة ّ
معرفية تتفاعؿ فييا
المغوية مف أصوات وكممات وتراكيب ،لتفرخ فيصير بذلؾ النص وحدة
ّ
ّ
اجتماعية
لسانية إلى مرونة
مجرد ظاىرة
لسانية وغير
معارؼ
ّ
ّ
ّ
ّ
مما يجعمو يتجاوز كونو ّ
لسانيةّ ،
3
الزماف والمكاف  .وليذا ال
ثقافية أوسع نطاقاّ ،إنو وسيمة لنقؿ المعرفة والثقافة ،لو ديمومة ّ
ّ

إف
النظر إلى ّ
" يمكف ّ
الص ّ
الرموزّ .
مكونة مف الوحدات ّ
رفية أو ّ
النص بزعـ أنو مجرد صورة ّ
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السامعيف بو إلى أف يبنوا
نصا
ّ
ّ
ويوجو ّ
النص تج ّؿ لعمؿ إنساني ينوي بو شخص أف ينتج ّ
4
عالقات مف أنواع مختمفة" .
النص معناه؟
ولكف كيؼ يمكف الوصوؿ إلى ىذه العالقات؟ أو باألحرى كيؼ ينتج ىذا ّ
ائية التي تستطيع أف تفؾ شفراتو؟ وىؿ ىذه
وكيؼ نتعامؿ معو؟ وما ىي األدوات اإلجر ّ
ائية تناسبو ،وتنبع
أف كؿ نص يفرض أدوات إجر ّ
المفاتيح ىي عناصر خارجية عف النص أو ّ

مف داخمو؟

أف
أو بمعنى آخر ىؿ ّ
النص ىو الذي يبوح لنا بالمنيج الذي بواسطتو نتعامؿ معو ،أـ ّ
النص
تصورنا المش ّكؿ عف المناىج ىو الذي بواسطتو ندخؿ عالـ النص؟ وىؿ نكتفي بوصؼ ّ
ّ
المتفرقة
موحد يجمع تمؾ ال ّشذرات
متفرقة أـ ّ
البد مف البحث عف تخريج داللي ّ
ّ
في شذرات ّ
النص؟
ليكشؼ عف مشروع ّ

اإلشكالية التي تعترض كؿ باحث أو دارس أو ناقد؛ اختيار المنيج المناسب
وىذه ىي
ّ
تعسفا
ّ
الصعوبة؛ صعوبة االختيار والتّطبيؽ .فقد نجد في بعض األحياف ّ
لمدراسة ،وىنا تكمف ّ
طيعا لمفمسفة التي أنتجت
النص كوف ّ
الدارس أو ّ
واضحا في إسقاط المنيج عمى ّ
الناقد خادما ّ
وكأف تحميؿ
ذلؾ المنيج .أو نجد تحميال مثقال بجداوؿ واحصاءات عقيمة ال تجدي نفعا،
ّ
البنائية المفككة.
المكونات
المغوية ،ووصفا لتمؾ
النصوص ال يعدو أف يكوف تفكيكا لبنيتيا
ّ
ّ
ّ
ّ
النص ال يعني لمممة معانيو واختيار أفضؿ المناىج
ولكف الحقيقة أكبر مف ذلؾ ،فتحميؿ ّ

بسرىا لمف
الغر ّبية وفرضيا عميو قصرا ،بؿ ىو كياف وذات مستقمة ليا نداء خفي تبوح فيو ّ
السمع وأصغى إليو.
أرىؼ ّ

السبيؿ إلى ذلؾ؟
السؤاؿ الذي يطرح نفسو ىنا :كيؼ نستمع إلى نداء ّ
النص؟ وما ّ
ولكف ّ
 -1ال ّنص ونداء الذّات :

النص عالـ ميوؿ مف العناصر المّغوية المتشابكة" ،5والتعامؿ معو يبدو لموىمة األولى
إف" ّ
ّ
أف
أم ار معقّدا ومتداخال ،وقد ال يفضي بمشروعو بيسر إال بعد مشقة وجيد جييد .وىذا يعني ّ

النص ىو الذي يفرض م ػن ػي ػج قػ ػراءتػ ػو وزاوية مقاربتو بالطريقة التي تجعﻞ المنيج يبدو
" ّ

ويتقدـ بعيدا
وكأنو ال يطمب االستقرار ويقوـ في كﻞ مرة بفتح الباب أم ػاـ احتماالت جديدة،
ّ
النص األدبي بالشﻜﻞ الذي يجعؿ التّخييؿ
التعسؼ .وقريبا مف ّ
عف المعيارية واإلسقاط و ّ
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عسؼ
فالنص فضاء مفتوحا ّ
عنصرا مشتركا بيف القراءة والكتابة" ّ .
متعدد القراءات ال يقبؿ التّ ّ
في تطبيؽ المناىج ،ولكنو يوحي بمعانيو ودالالتو؛ وذلؾ مف خالؿ نداءاتو التي يمكف

اكتشافيا عف طريؽ القراءة.

تأويمية ذات بعد داللي مقصود" .7وىي أيضا
استكشافية تنويرّية
عممية
ّ
ّ
وعميو فالقراءة ىي" ّ
قصي
بقصدية
" أداء معرفي أو نشاط ذىني مسمط
ّ
لتقصي مساحات نص مكتوب ،ىذا التّ ّ
ّ
المرجوة مف وراء
تخطيطية واضحة ترسـ مالمح الغايات
وبنويات
بآليات وعي متوازنة
ّ
ّ
محكوـ ّ
ّ
8
النص
طحية العقيمة ،بؿ تمؾ
المتأنية التي تقترب مف ّ
ّ
الس ّ
القراءة "  .وال نقصد بيا القراءة ّ
ذىنية القارئّ "،إنيا قراءة تتجو نحو
لتكتشؼ شبكة عالقاتو ّ
اخمية ،والتي تثير استف از از في ّ
الد ّ
النصّ ...إنيا
ائية التي ترسـ معالـ
جمالية ّ
ّ
تأسيس فعؿ يستمر مف خالؿ تمؾ األدوات اإلجر ّ

المؤسس لممعرفة". 9
تأصيمية ليذا الفعؿ
قراءة
ّ
ّ
ثمة تكشؼ عف
النص
ّ
إف القراءة التي تستطيع أف تصغي لنداء ّ
ّ
وتشخص مفاتيحو ومف ّ
مبر ار
المنيج المناسب ،ىي القراءة المتكاممة فقط" التي تبتدئ بمحظات
ّ
انطباعية أولى تش ّكؿ ّ
فمسفية وفؽ
النص تتبعيا حالة تأويؿ
لتواصؿ القراءة ،ثـ حالة استنطاؽ لمركبات ومفردات ّ
ّ

10
تتعدى القراءة الواحدة إلى قراءات
يحددىا الفاعؿ أو القائـ بفعؿ القراءة "  .فيي ّ
معينة ّ
رؤية ّ
استكشافية
فأما األولى:
ّ
ألف ّ
ّ
متعددةّ ،
النص ال يبوح بأس ارره ّ
مرة واحدة ولكف شيئا فشيئا؛ ّ
أما الثانية:
السطحية التي تمثؿ مدخال
حيويا لباطف ّ
تستكشؼ لغة ّ
ّ
النص وبنيتو ّ
النص .و ّ

أما الثالثة:
االستنطاقية والتي تعني تجسس نبض النص واستنطاؽ لغتو وصوال إلى معانيو .و ّ
كمية
أويمية التي تقوـ بتأويؿ المعاني وربطيا ببعضيا البعض مف أجؿ إنتاج وجية نظر ّ
التّ ّ

النص.
حوؿ ّ

تدرجات
إف" القراءة ىي التي تستطيع أف ّ
تشخص مفاتيح ّ
وعميو يمكف القوؿ ّ
النص ضمف ّ
11
النص إلى" نقطة
النص" .
ليتحوؿ ّ
مستويات المعنى ،فالوصوؿ إلى المعنى الكامف في عمؽ ّ
ّ
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وفاعمية التّأويؿ .تأخذ حجميا الفعمي مع كؿ قراءة ،ومع اقتدار كؿ
لقاء بيف قدرة التّعبير
ّ
قارئ".12
 -2المنهج :

إف المنيج في أبسط تعريفاتو يتمثؿ في مجموعة مف المفاىيـ والتصورات المتصمة واألدوات
ّ
والخطوات اإلجرائية التي تعمؿ مع بعضيا البعض في تناسؽ وتوافؽ لتفضي إلى نتيجة ما.

فيو" طريقة موضوعية يسمكيا الباحث في تتبع ظاىرة أو استقصاء خبايا مشكمة ما لوصفيا
أو لمعرفة حقيقتيا .وتبعاً لذلؾ فالمنيج رؤية تتوخى الوصوؿ إلى أسرار النص ومقاصده وأداة
بحث منيجية تقرب تحقيؽ ىذه الغاية" .13فيو يمثؿ اإلطار العممي الذي يساعد القارئ أو

الناقد عمى كشؼ جماليات النصوص وفيـ مكوناتيا وأبعادىا الداللية ،أي ّأنو" طريقة في
ّ
البحث توصمنا إلى نتائج مضمونة أو شبو مضمونة في أقصر وقت ممكف ،كما أنو وسيمة
تحصف الباحث مف أف يتيو في دروب ممتوية مف التفكير النظري" . 14وىذا يعني ّأنو ىو
المفتاح اإلجرائي الذي يساعدنا عمى كشؼ بواطف النصوص وحقائقيا ،ألنو ليس مجرد أداة

منيجية فحسب ،وانما يختزؿ رؤية خاصة لمعالـ شارؾ في تفعيميا مجموعة الخمفيات
السوسيوثقافية وغيرىا التي أدت إلى ظيوره ،وبالتالي فيو يساعدنا عمى رصد أبعاد النص

اإلبداعية.15

 -3نداء النص وفضاء التطبيق:

عرؼ عمى
وجو نحو ّ
إف التّ ّ
النص واالستماع إلى ندائو يستدعي ىذا ّ
السؤاؿ :كيؼ يمكف التّ ّ
النص ّأوال؟ وكيؼ يمكف تطبيقو ثانيا؟
المنيج المناسب الذي مف خاللو نتعامؿ مع ّ
تعدد
النص إلى" الكشؼ عف
إمكانية ّ
إف القراءة ىي الوحيدة القادرة عمى تخطّي حدود أثر ّ
ّ
ّ

وقابميتو لالنفتاح ،واقرار أيضا
محدودية األثر
الداللة في ا ّلنص الواحد ،وىو إقرار بال
ّ
ّ
ّ
النص في نظامو دوف
تعدد ّ
أف الكشؼ عف ّ
الناقد الذي يدخؿ ّ
الداللة رىيف ظروؼ ّ
بالتّأويؿ .إذ ّ
16
النص ومنيجو المناسب ،ويمكف تقديـ أمثمة
تعسؼ "  .فالقراءة ىي التي تكشؼ عف مفاتيح ّ
ّ
عمى ذلؾ حتى يتضح األمر أكثر:

4
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أ -سورة ال ّنور :

لمدراسة ،فسوؼ نبدأ بقراءتيا قراءة متكاممة فاحصة .يقوؿ
مدونة ّ
لو أخذنا سورة ّ
النور ّ
ٍ َّ
ٍ
ِ
وف(َّ )1
الزنِي
الزانَِيةُ َو َّا
اىا َوفَ َر ْ
ضَن َ
ورةٌ أ َْن َزْلَن َ
اىا َوأ َْن َزْلَنا فييَا آََيات َبيَِّنات لَ َعم ُك ْـ تَ َذ َّك ُر َ
تعالىُ ﴿:س َ
ْخ ْذ ُكـ بِ ِيما ْأرفَةٌ ِفي ِد ِ َّ ِ
ٍ
ِ
َّ ِ ٍ ِ
فَ ْ ِ
وف بِالمَّ ِو
يف المو إِ ْف ُك ْنتُ ْـ تُ ْؤ ِمُن َ
اجم ُدوا ُكؿ َواحد م ْنيُ َما م ْاَئةَ َج ْم َدة َوَال تَأ ُ ْ َ َ
ِ
وا ْليوِـ ْاآلَ ِخ ِر وْلي ْشي ْد ع َذابيما َ ِ ِ
يف (َّ )2
الزانِي َال َي ْن ِك ُح َّإال َزانَِيةً أ َْو ُم ْش ِرَكةً
طائفَةٌ م َف ا ْل ُم ْؤ ِمن َ
َ َ َ َ َ َُ
َ َْ
17
ِ
ِ
ِ
ِ
و َّ
الزانَيةُ َال َي ْنك ُحيَا إِ َّال َز ٍ
يف (. ﴾)3
اف أ َْو ُم ْش ِر ٌ
ؾ َو ُحِّرَـ َذل َ
ؾ َعمَى ا ْل ُم ْؤ ِمن َ
َ

السورة ،ومف أمثمة ذلؾ
مف خالؿ القراءة سوؼ يتّضح ّ
جميا التّكرار المتواجد بكثرة في ىذه ّ
الزاني ،فاجمدوا وجمدة ،مشرؾ ومشركة ).....وىذا التّكرار يبوح لنا
الزانية و ّ
( أنزلناىا وأنزلناّ ،
صية التي تسمح لنا بمقاربة ىذه
النص ،أال وىو االنسجاـ الذي يقودنا إلى
المسانيات ّ
بمفتاح ّ
الن ّ
ّ

النور) مع ىذه اآلية التي يقوؿ فييا تعالى ﴿:ا﵀
السورة( ّ
يؤكد ذلؾ انسجاـ اسـ ّ
السورة .وما ّ
ّ
ٍ
ِ
ِ
ِ
ِ
ٍ
ِ
ِ
َّموات و ْاأل َْر ِ
اجة ُّ
ض َمثَ ُؿ ُن ِ
اجةُ َكأََّنيَا
صَب ٌ
الزَج َ
اح في ُزَج َ
صَب ُ
اح ا ْلم ْ
ورِه َكم ْش َكاة فييَا م ْ
ُن ُ
ور الس َ َ َ
ِ
َّة وَال َغربِي ٍ
ٍ
ي يوقَ ُد ِم ْف َشجرٍة مبارَك ٍة َزْيتُ َ ٍ
َّة َي َك ُ
َك ْو َك ٌ
يء َولَ ْو لَ ْـ تَ ْم َس ْسوُ
ب ُدِّر ٌّ ُ
اد َزْيتُيَا ُيض ُ
ونة َال َش ْرِقي َ ْ
َ َ َُ َ
ب المَّوُ ْاأل َْمثَا َؿ لِ َّمن ِ
ور َي ْي ِدي المَّوُ لُِن ِ
ور َعمَى ُن ٍ
اس َوالمَّوُ بِ ُك ِّؿ َش ْي ٍء
اء َوَي ْ
ض ِر ُ
ورِه َم ْف َي َش ُ
َن ٌار ُن ٌ
18
ِ
يـ﴾ .
َعم ٌ
لمسورة أو المشروع الذي أتت بو ،والذي
السورة يكشؼ عف ّ
الداللة ّ
الكمية ّ
فاالنسجاـ في ىذه ّ
يمكف تطبيقو عمى أرض الواقع؛ أال وىو انسجاـ األسرة في عالقة األبويف بأبنائيما ،وانسجاـ
تتحدث
النوراني الذي
ّ
ليكونوا المجتمع المثالي ّ
المجتمع في عالقات أفراده ببعضيـ البعض ّ
االجتماعيةّ ،إنيا سورة تعنى بشؤوف
اإلنسانية "واآلداب
تبيف أدب العالقات
ّ
ّ
السورة ،فيي ّ
عنو ّ
بكيفية الحفاظ عمى أدب العالقات بيف أفراد المجتمع ،وكيؼ
الناس داخؿ بيوتيـّ ،إنيا تعنى
ّ
ّ
19
الرذيمة " .
نصؿ إلى حالة مف االنسجاـ والفضيمة في مجتمعنا ،وكيؼ ننقّيو مف الفساد و ّ
صية الذي كشؼ لنا عف المنيج الوصفي بمقاربة المسانيات
واضافة إلى مفتاح المسانيات ّ
الن ّ
السورة ،عمـ الحديث
ّ
الن ّ
صيةّ ،
السورة تبوح بمفاتيح أخرى مساعدة منيا :عمـ التّفسير لفيـ ّ
فإف ّ
السورة
ال ّشريؼ لمعرفة حادثة اإلفؾ التي ّ
السورة ،عمـ المناسبات لمعرفة مناسبة ّ
تتحدث عنيا ّ
لمسورة وىكذا.
الصوتي ّ
وصؿ إلى االنسجاـ ّ
لما قبميا وما بعدىا ،وعمـ األصوات لمتّ ّ
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ب -سورة آل عمران:

األوؿ
السورة قراءة ّ
ّ
إف قراءة ّ
متأنية تصغي وتستمع لنداءاتيا سوؼ تكشؼ عف المفتاح ّ
تتحدث عف محاورة وفد نجراف
ألف اآليات األولى( مف  01إلى ّ )65
لدراستيا وىو الحجاجّ ،

إليية عيسى– عميو السالـ– يقوؿ تعالى ﴿:إِ َّف
لرسوؿ ا﵀ -صمى ا﵀ عميو وسمـ– حوؿ ّ
ِ
َّ ِ
ِ
اختَمَ َ َِّ
يف ِع ْن َد المَّ ِو ِْ
ِّ
اء ُى ُـ ا ْل ِع ْم ُـ َب ْغًيا َب ْيَنيُ ْـ
اإل ْس َال ُـ َو َما ْ
يف أُوتُوا ا ْلكتَ َ
ؼ الذ َ
الد َ
اب إِال م ْف َب ْعد َما َج َ
وم ْف ي ْكفُر بِآَي ِ
ات المَّ ِو فَِإ َّف المَّوَ َس ِريع ا ْل ِح َس ِ
ت َو ْج ِي َي لِمَّ ِو َو َم ِف
اب ( )19فَِإ ْف َحاجُّو َ
َسمَ ْم ُ
ََ َ ْ َ
ؾ فَ ُق ْؿ أ ْ
ُ
َّ
ِ
ِ
ِ
َِّ
ؾ
اىتَ َد ْوا َوِا ْف تََول ْوا فَِإَّن َما َعمَْي َ
َسمَ ُموا فَقَد ْ
يف أُوتُوا ا ْلكتَ َ
َسمَ ْمتُ ْـ فَِإ ْف أ ْ
ِّيف أَأ ْ
اب َو ْاأل ُِّمي َ
اتََّب َع ِف َوُق ْؿ لمذ َ
ا ْلب َالغُ والمَّو ب ِ
ص ٌير بِا ْل ِعَب ِاد (.20﴾ )20
َ َُ
َ
ِ
ِ
َّ
ِ
ِ
ِ
َدـ َخمَقَوُ م ْف تُر ٍ
وف
اب ثَُّـ قَ َ
اؿ لَوُ ُك ْف فََي ُك ُ
إلى قولو تعالى ﴿:إِ َّف َمثَ َؿ ع َ
َ
يسى ع ْن َد المو َك َمثَؿ آ َ َ
ِ
اج َ ِ ِ ِ
ِ
( )59ا ْل َح ُّ
يف ) (60فَ َم ْف َح َّ
ؾ ِم َف ا ْل ِع ْمِـ
اء َ
ؽ ِم ْف َرِّب َ
ؾ فَ َال تَ ُك ْف م َف ا ْل ُم ْمتَ ِر َ
ؾ فيو م ْف َب ْعد َما َج َ
اء ُك ْـ َوأ َْنفُ َسَنا َوأ َْنفُ َس ُك ْـ ثَُّـ َن ْبتَ ِي ْؿ فََن ْج َع ْؿ لَ ْعَنةَ المَّ ِو
اءَنا َونِ َس َ
اء ُك ْـ َونِ َس َ
اءَنا َوأ َْبَن َ
فَ ُق ْؿ تَ َعالَ ْوا َن ْدعُ أ َْبَن َ
ِ
يف (.21﴾ )61
َعمَى ا ْل َكاذبِ َ
تتحدث عف حوار رسوؿ ا﵀– صمى ا﵀ عميو وسمػـ– مع وفد نجراف واقناعيـ
السورة
ّ
فيذه ّ

يقينية يتّفؽ عمييا كال الطّرفيف
السالـ– وانطالقو في ذلؾ مف منطمقات ّ
ّ
بآدمية عيسى– عميو ّ
األلوىية،
أمو ،وىذا ينافي
ّ
وتتمثّؿ في كونو بشر يأكؿ ويشرب ويمشي في األسواؽ ،وولدتو ّ
عموا كبيرا.
فا﵀ عز وجؿ لـ يمد ولـ يولد وتعالى عف ذلؾ ّ
داولية ،إضافة إلى عمـ
السورة كثيرة؛ ّأوليا الحجاج الذي يقودؾ إلى التّ ّ
والمفاتيح التي تبوح بيا ّ
القصة التي دارت بيف رسػوؿ ا﵀
السورة أكثر ،وعمـ الحديث ال ّشريؼ لمعرفة
ّ
التّفسير لفيـ ّ
لمسورة
النصارى .وىذه المفاتيح تجعمؾ تصؿ إلى ّ
– صمى ا﵀ عميو وسمػـ -و ّ
الداللة ّ
الكمية ّ
الدليؿ القاطع ،وتعمـ
والتي تتمثؿ في دعوة المسمـ إلى فتح الحوار مع اآلخر واقناعو
بالحجة و ّ
ّ

الرسالة التي ُبعث بيا لمعالـ
ّ
فف الحوار مف رسوؿ ا﵀– صمى ا﵀ عميو وسمػـ -ومواصمة نشر ّ
الدماء.
أجمع بالحوار الفعاؿ والحجاج المقنع ،بعيدا عف العنؼ وسفؾ ّ

ج -سورة الكهف:

السورة قراءة متواصمة تكشؼ لنا في بادئ األمر عف أربع قصص مختمفة؛
عند قراءة ّ
قصة موسى– عميو
قصة صاحب ّ
الجنتيف ،والثالثة ّ
األولى قصة أصحاب الكيؼ ،والثانية ّ
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نذوة ال َم ْخبَر ،البحث العلمي في اللغت واألدب العربي :واقعه ومشكالته
ومرات تبوح لنا
الرابعة ّ
ّ
مرات ّ
قصة ذي القرنيف .وعند إعادة القراءة ّ
السالـ– مع الخضر ،و ّ
قصدية تربط ىذه القصص ببعضيا البعض حتى يستفيد منيا المسمـ في كؿ زماف
بوجود
ّ

ومكاف.

َف أَصحاب ا ْل َكي ِ
الرِق ِيـ َك ُانوا ِم ْف آََياتَِنا َع َجًبا ( )9إِ ْذ أ ََوى
ؼ َو َّ
ففي قولو تعالىْ ﴿:أـ َح ِس ْب َ
ت أ َّ ْ َ َ
ْ
ِ
ا ْلِفتْيةُ إِلَى ا ْل َكي ِ
ض َرْبَنا َعمَى
ؼ فَقَالُوا َربََّنا آَتَِنا ِم ْف لَ ُد ْن َ
ِّئ لََنا م ْف أ َْم ِرَنا َر َش ًدا ( )10فَ َ
َ
ْ
ؾ َر ْح َمةً َو َىي ْ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
َم ًدا ()12
اى ْـ لَن ْعمَ َـ أ ُّ
َي ا ْلح ْزَب ْي ِف أ ْ
يف َع َد ًدا( )11ثَُّـ َب َعثَْن ُ
َآ َذان ِي ْـ في ا ْل َك ْيؼ سن َ
َح َ
صى ل َما لَبثُوا أ َ
22
َىـ بِا ْلح ِّ ِ ِ
تتحدث ىذه
َن ْح ُف َنقُ ُّ
ص َعمَْي َ
اى ْـ ُى ًدى (ّ . ﴾ )13
َمُنوا بَِرِّب ِي ْـ َوِزْدَن ُ
ؾ َنَبأ ُ ْ َ
ؽ إَّنيُ ْـ فتَْيةٌ آ َ
فروا إلى ا﵀ تعالى لممحافظة عمى دينيـ وايمانيـ .وفي قولو تعالى:
اآليات عف الفتية الذيف ّ
َعَن ٍ
اى َما بَِن ْخ ٍؿ َو َج َع ْمَنا َب ْيَنيُ َما
َح ِد ِى َما َجَّنتَْي ِف ِم ْف أ ْ
اض ِر ْ
﴿ َو ْ
اب َو َحفَ ْفَن ُ
ب لَيُ ْـ َمثَ ًال َر ُجمَْي ِف َج َع ْمَنا ِأل َ
23
أف كبره أنساه
الرجؿ الذي طغى بمالو ّ
وتكبر عف جاره حتى ّ
َزْرًعا ( . ﴾)32تذكر ىذه اآلية ّ
وت َو َما
ذكر ا﵀ تعالى .وفي قولو تعالى ﴿:قَا َؿ أ َأ
ت إِ ْذ أ ََوْيَنا إِلَى الص ْ
يت ا ْل ُح َ
َّخ َرِة فَِإِّني َن ِس ُ
َرَْي َ
أ َْن َسانِيوُ إِ َّال َّ
ؾ َما ُكَّنا َن ْب ِغ فَ ْارتَ َّدا
َف أَ ْذ ُك َرهُ َواتَّ َخ َذ َسبِيمَوُ ِفي ا ْلَب ْح ِر َع َجًبا ( )63قَا َؿ َذلِ َ
اف أ ْ
الش ْيطَ ُ
صا ( )64فَ َو َج َدا َع ْب ًدا ِم ْف ِعَب ِادَنا آَتَْيَناهُ َر ْح َمةً ِم ْف ِع ْن ِدَنا َو َعمَّ ْمَناهُ ِم ْف لَ ُدَّنا
ص ً
َعمَى َآثَ ِارِى َما قَ َ
24
ِ
تتحدث ىذه
وسى َى ْؿ أَتَّبِ ُع َ
ت ُر ْش ًدا (ّ . ﴾ )66
َف تُ َعمِّ َم ِف ِم َّما ُعمِّ ْم َ
ؾ َعمَى أ ْ
ع ْم ًما( )65قَا َؿ لَوُ ُم َ

ؾ َع ْف
ون َ
اآليات عف فتنة العمـ والتي قد تيمؾ صاحبيا أو تنجيو  .وفي قولو تعالىَ ﴿:وَي ْسأَلُ َ
ِذي ا ْلقَ ْرَن ْي ِف قُ ْؿ َسأ َْتمُو َعمَْي ُك ْـ ِم ْنوُ ِذ ْك ًار ( )83إَِّنا َم َّكَّنا لَوُ ِفي ْاأل َْر ِ
ض َوآَتَْيَناهُ ِم ْف ُك ِّؿ َش ْي ٍء َسَبًبا
25
القوة والسمطة والجاه ،والتي قد تكوف في طاعة ا﵀
(ّ . ﴾ )84
تتحدث ىذه اآليات عف فتنة ّ
النتائج.
أو في معصيتو ،وحسب البدايات تكوف ّ

القصدية؛ ما القصد وراء جمع ىذه القصص في سورة
السورة ىو
ّ
فالمفتاح الذي تبوح بو ىذه ّ
داولية؛
واحدة ،وما القصد مف ذكرىا لنا .وىذا المفتاح يحيؿ القارئ إلى
المسانيات ّ
صية والتّ ّ
الن ّ
ّ

اىتمت
ألف
القصدية تمثؿ أحد المعايير ّ
أما الثانية فمكوف التّ ّ
الن ّ
ّ
فاألولى ّ
داولية ىي التي ّ
صية ،و ّ
فالقصدية إذف ىي
بمقاصد المتكمميف وبالتّحديد مع أفعاؿ الكالـ عند( أوستيف) و( سورؿ).
ّ
الديف والماؿ والعمـ
تتحدث في مجمميا عف فتنة ّ
التي تكشؼ عف مقاصد ىذه القصص التي ّ
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توجو المسمـ إلى طرؽ
يتعرض ليا اإلنساف في كؿ زماف ومكاف والدالالت ّ
القوة ،والتي قد ّ
و ّ
التّخمص مف ىذه الفتف وتفادييا.

نووية :
د -األربعون ّ
نووية تكشؼ لمقارئ منذ الوىمة األولى عف
عند قراءة نص األحاديث ال ّشريفة في األربعيف ّ
داولية مباشرة .فمف ذلؾ قولو صمى ا﵀ عميو
مفتاحيا ،وىو أفعاؿ الكالـ التي تحيمؾ إلى التّ ّ
النصيحة" .26وقولو أيضا ":مف حسف إسالـ المرء تركو ما ال يعنيو" .27وقولو
وسمػـّ ":
الديف ّ
28
وجيييات التي تشمؿ
أيضا ":دع ما يريبؾ إلى ما ال يريبؾ"  .وىذه األحاديث تدخؿ ضمف التّ ّ
النواىي .وأما في قولو صمى ا﵀ عميو وسمػـ ":مف نفّس عف مؤمف كربة مف كرب
األوامر و ّ
29
وليا فقد
ّ
الدنيا نفّس ا﵀ عنو كربة مف كرب يوـ القيامة  . "...وقولو أيضا ":مف عادى لي ّ

آذنتو بالحرب  .30"...نجد الوعد الذي قد يكوف بالثّواب أو بالعقاب ،فتنتمي ىذه األحاديث إلى

نووية ،ولكف ال يمكف ذكرىا
الوعديات ،وىكذا باقي األحاديث ال ّشريفة الواردة في األربعيف ّ
ّ
كميا.

النووية والمتمثؿ في
إف المنيج التّداولي وبالتّحديد أفعاؿ الكالـ تكشؼ عف مشروع األربعيف
ّ
ّ
اليومية مف أجؿ إرضاء ا﵀ تعالى ورسولو– صمى ا﵀ عميو
تغيير سموؾ المسمـ في الحياة
ّ
الدنيا واآلخرة.
بالسعادة التي ينشدىا دوما في ّ
وسمػـ– حتى ينعـ الفرد والمجتمع ّ
هـ – خمرية أبي مدين التممساني:

عند قراءة خمرية أبي مديف التممساني التي تقارب الخمسيف بيتا تفضي لقارئيا بمفتاحيا

الرمز
الرمز؛ حيث يكثر في ىذه القصيدة ّ
بسرىا ومكنوناتيا ،والمفتاح ىنا ىو ّ
الذي يبوح ّ
الصوفي بأنواعو الثالثة :المرأة ،الخمر ،والطبيعة .وىذا المفتاح يمقي بؾ في رحاب
ّ

يميائية.
الس ّ
ّ

يقوؿ أبو مديف التّممساني:
ىي الخمر لـ تػ ػ ػ ػػعرؼ بكػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػرـ
في كؿ روح تعرؼ العيد عيدىا
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الدّنا
ولـ يجميا راح ولـ تعػ ػ ػ ػػرؼ ّ

لمسوى مغنى
وفي كؿ قمب جاىؿ ّ
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مشعشعة يكسو الوجوه جمال ػ ػػيا

وفي كؿ شيء مف لطافتيا معنى

حضرنا وغبنا عند دور كؤوسيا

كأنا ال حضرنا وال غب ػ ػ ػ ػػنا
وعدنا ّ
31
وما احتجبت إال بأنفسنا ع ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ّػنا

وأبدت لنا في كؿ شيء إشارة

نص القصيدة يسفر عف ستره ويبوح بمنيجو المناسب لمتعامؿ معو؛ المنيج السيميائي .كما
ّ
إف ّ
صوؼ ومعرفة رموزه
يكشؼ عف مفاتيح أخرى مساعدة عمى التّحميؿ والتّأويؿ؛ عمـ التّ ّ
الكمية ومشروعو
ومصطمحاتو ،وعمـ األصوات والتّراكيب و ّ
الداللة .ليوصؿ دارسو إلى دالالتو ّ
اإلليية والخمرة األز ّلية التي لـ تعصر مف
المحبة
كيفية الوصوؿ إلى
ّ
ّ
الحقيقي المتمثؿ في ّ
دبر
عنب ولـ ّ
دفّ ،
محبة األرواح لخالقيا حيف تستغرؽ في ال ّذكر ،وفي التّ ّ
ولكنيا ّ
تخزف في ّ

أمؿ فتذىؿ عف الوجود وتغيب عنو.
والتّ ّ
و -رسالة الشيخ أحمد التجاني:
ىذا مقتطؼ

األمور ونيايتيا
وجو وعمى كؿ
الدعاء ثالثا أو

الرسالة .... ":واألمر الذي البد منو بعد ىذا ،وىو بداية جميع
مف نص ّ
ىو تعمؽ القمب با﵀ تعالى ،فإف قدر العبد عمى ارتحاؿ القمب إلى ا﵀ بكؿ
حاؿ بحركة القمب ِح ّسا فيو الغاية واف لـ يقدر فميالزـ بعد كؿ صالة ىذا
سبعا ،ثـ يمر بو عمى قمبو في غير الصموات ويحمؿ نفسو عميو يصير لو

معولي وبؾ مالذي واليؾ التجائي ،وعميؾ توكمي وبؾ
ذلؾ حاال .والدعاء ىو ىذا :الميـ عميؾ ّ
ثقتي وعمى حولؾ وقوتؾ اعتمادي وبجميع مجاري أحكامؾ رضائي ،وبإقراري بسرياف قيوميتؾ
دؽ أو ج ّؿ عف عممؾ وقيرؾ حتى لحظة سكوني".32
في كؿ شيء وعدـ احتماؿ خروج شيء ّ
متمعنة تكشؼ لمقارئ عف مفاتيحيا؛ حرؼ القاؼ في (تعمؽ،
الرسالة قراءة
ّ
عند قراءة ىتو ّ

معولي ،مالذي ،التجائي ،ثقتي،
القمب ،قدر ،يقدر ،قمبو) ،الكسرة وحركات ّ
المد في( ّ
قوتؾ ،مجاري أحكامؾ ،سرياف
توكمي ،)...األسماء
وخاصة في نص ّ
ّ
الدعاء( حولؾّ ،
قيوميتؾ.)...

الداللة ،لنجد
وىذه المفاتيح؛ األصوات واألسماء تحيمنا إلى عمـ األصوات وعمـ التّراكيب وعمـ ّ
الرسالة
أنفسنا أماـ المنيج األسموبي بمستوياتو األربعة الذي يحاوؿ الكشؼ عف مشروع ّ

والمتمثّؿ في طرؽ الوصوؿ إلى التّعمؽ با﵀ عز وجؿ في كؿ األمور وفي كؿ األوقات.

نذوة ال َم ْخبَر

9
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النصوص واإلدماف عمييا تكسب القارئ ميارة فيميا واإلنصات
إف قراءة ّ
وخالصة القول ّ
الخفية التي تبوح لو بأسرارىا وكوامنيا ،وطريقة التّعامؿ معيا والمنيج المناسب لذلؾ
لنداءاتيا
ّ
أف
والمفاتيح القادرة عمى فؾ شفراتيا ،وىنا يتخمص القارئ مف
ّ
إشكالية اختيار المنيج ،بؿ يجد ّ
تتعدد في
ىذا األخير ىو الذي يكشؼ عف نفسو ويسفر عف حقيقتو ،وقد تتداخؿ المناىج أو ّ
النصوص بمختمؼ أنواعيا؛ قرآني ،نبوي،
النص الواحد .وىذا يدعو إلى التّواصؿ مع كؿ ّ
ّ

ألف لكؿ نص
صوفي ،شعر ،نثر ،قديـ ،حديث ...مف أجؿ الكشؼ عف دالالتيا
ّ
الحقيقية ّ
البد مف معرفتيا واالستفادة منيا.
معينة ّ
مشروع ورؤية ّ
اإلحاالت والهوامش:

 1جوليا كريستيفا ،عمـ النص ،تر :فريد الزاىر ،دار توبقاؿ ،المغرب ،ط ،1991 ،1ص

.05

نقدية ،www.nashiri.net ،نشر
 2عزيز التميمي ،منظومة القراءة ،دراسات وقراءات ّ
إلكترونيا في يوليو  ،2003ص .04
 3ينظر :لطيفة ىباشي ،استثمار النصوص األصيمة في تنمية القراءة الناقدة ،عالـ الكتب
الحديثة ،جدا ار لمكتاب العالمي ،األردف ،ط ،2008 ،1ص .01

 4دي بوجراند ،النص والخطاب واإلجراء ،تر :تماـ حساف ،عالـ الكتب ،القاىرة ،ط ،1
 ،1998ص .92
 5عبد ا﵀ محمد الغذامي ،الخطيئة والتكفير ،مف البنيوية إلى التشريحية ،دار سعاد الصباح،
الكويت ،ط ،1993 ،3ص .14
 6حسف المودف ،الرواية والتحميؿ النصي ،قراءة مف منظور التحميؿ النفسي ،الدار العربية
لمعموـ ،ناشروف ،بيروت ،2009 ،ص .08

 7عزيز التميمي ،منظومة القراءة ،ص .07
 8المرجع نفسو ،ص .07
 9محمد تحريشي ،أدوات النص ،منشورات اتحاد الكتاب العرب ،2000 ،ص .06 ،05

 10عزيز التميمي ،منظومة القراءة ،ص .04
 11المرجع نفسو ،ص .05
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نذوة ال َم ْخبَر ،البحث العلمي في اللغت واألدب العربي :واقعه ومشكالته
 12الحبيب المونسي ،فمسفة القراءة واشكاليات المعنى مف المعيارّية النقدية إلى االنفتاح
المتعدد ،دار الغرب لمنشر والتوزيع ،ص .206
القرائي
ّ
 13حالـ الجياللي ،المناىج النقدية المعاصرة 03 ،http://www.alyaum.com ،ماي
 ،2004ص .01
 14المرجع نفسو ،ص .02

 15ينظر :نصيرة مصابحية ،تجميات المنيج المغوي الجمالي عند مصطفى ناصؼ،
 ،http://www.diwanalarab.comاألربعاء  14تموز (يوليو)  ،2010ص .01
الزيدي ،أثر المسانيات في النقد العربي الحديث ،الدار الغربية لمكتاب ،ليبيا،
 16توفيؽ ّ
 ،1984ص .136

 17سورة النور ،اآليات .3 ،1،2
 18سورة النور ،اآلية .35

آنية ،نظرات في أىداؼ سور القرآف ،الدار العربية لمعموـ ،بيروت،
 19عمرو خالد ،خواطر قر ّ
ط ،2004 ،1ص .255
 20سورة آؿ عمراف ،اآليات .21 ،20 ،19

 21سورة آؿ عمراف ،اآليات مف  59إلى .61
 22سورة الكيؼ ،اآليات مف  09إلى .13
 23سورة الكيؼ ،اآلية .32
 24سورة الكيؼ ،اآليات مف  63إلى .66

 25سورة الكيؼ ،اآليتيف .84 ،83

 26اإلماـ محي الديف يحي بف شرؼ النووي ،شرح األربعيف النووية في األحاديث الصحيحة
النبوية ،اعتنى بيا :محمود بف الجميؿ ،دار اإلماـ مالؾ ،الجزائر ،ط ،2010 ،2ص .120
 27المرجع نفسو ،ص .165
 28المرجع نفسو ،ص .161
 29المرجع نفسو ،ص .393
 30المرجع نفسو ،ص .414
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 31العالـ الرباني سيدي أبو مديف شعيب ،محمد الطاىر العالوي ،دار األمة لمطباعة،
الجزائر ،ط ،2004 ،1ص .138

 32سيدي عمي حرازـ بف العربي ُبرادة الفاسي ،جواىر المعاني وبموغ األماني في فيض سيدي
أبي العباس التجاني ،تح :محمد الراضي كنوف ،دار الرشاد الحديثة ،الدار البيضاء ،المغرب،
ط ،2011 ،1ص .644
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