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مصطلح البيان تيارات عديدة قبل ٔان  جتاذبت

يرتسم بوضوح ودقة عىل يد اجلاحظ، اWي 

اسـتطاع ٔان حيشد نصوصا  متعددة أالمناط 

واملقامات مركزا عىل البعد اhاليل والتداويل، 

يتخلص بذl  من سلطة النوع الشعري واملعيار ل 

النحوي اليت همينت عىل اخلطاب النقدي واللغوي 

sوتمكن ٔامهية البيان يف استناد النص . عقودا طوي

ٕاىل رشوط حنوية ومقتضيات تداولية يف حبثه عن 

 ..انسجامه

 
 
 

: Résumé 
    Le concept d’ «éloquence» avait 

fait  un objet d’étude privilégié dans 

de nombreux courants littéraires , 

nous soulignons que le seul qui a pu 

le déterminer avec précision et clarté 

est Al-Jahiz. 

En effet celui – ci a étudié  

sémantiquement et pragmatiquement 

une multitude  de textes dans le but 

de libérer la critique littéraire de la 

norme purement linguistique qui 

avait longtemps régné.  

L’importance de l’éloquence réside 

dans le fait de  cohérence et de 

cohésion textuelles, celles-ci sont 

fondamentalement déterminées par 

les composantes locutoires et 

illocutoires.     
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�َمـُه الَْبَيـاَن ﴾  ﴿:قال تعاىل نَسـاَن، عَل

�
َ الُْقْرآَن، َخلَـَق اْال ْمحَُن، عَمل� ]. 4-1 -الـرمحن[الر�

بــين آدم ٔان علمهـم البيــان، ٔالجــل ذl �ــد العلــامء أالوائــل  ٔامــّدها هللالعـل ٔافضــل نعمــة 
د ٔاحاكمه، فاتسع مفهـوم البيـان حـىت مشـل ٔانفسهم يف فهمه واسـتنباط ٔاراكنه ؤانواعه وحتدي

وبـني . لك ٔانواع التواصل اللفظي وغري اللفظي واحنرص ٔاحيا» يف بعض أالسـاليب البالغيـة
  .هذا وذl يصعب عىل اhارس وضع حدود واحضة لهذا املصطلح ³سرتاتيجي

فالبيان عند اجلاحظ امس جامع للك يشء كشـف l قنـاع املعـىن وهتـك احلُجـب 
لضمري حىت يفيض السامع ٕاىل حقيقته وهيجم عـىل حمصـو¿ اكئنـا مـا اكن ذl البيـان دون ا

ٔالن مدار أالمر والغاية اليت ٕالهيا جيري القائل والسامع ٕامنـا . ومن ٔاي جنس اكن ذl اhليل
 lهو البيان يف ذ lهو الفهم وإالفهام؛ فبأي يشء بلغت أالفهام ؤاوحضت عن املعىن، فذ

ذl فهو ميتد يف املرشوع والطموح ٕاىل نظرية يف املعرفة اسـتنباطا ومعاجلـة ، وب )1("املوضع
وتداوال ويرتاجع يف املنجز حسب مقتضيات اللحظة التارخيية معرفـة ووظيفـة ٕاىل تقنيـة يف 
التأثري وإالقناع يف مساÐٔ التحول من الطموح ٕاىل املتاح والعمـيل تـدرج اجلـاحظ مـن لكمـة 

ن لكمـة بالغـة ٕاىل لكمـة خطابـة ينتقـل مـن الواحـدة ٕاىل أالخـرى بيان ٕاىل لكمة بالغة، وم
  .)2(وÖٔمنا يتحدث عن اليشء نفسه

        : : : : البعد الشفوي املتحقق يف البيانالبعد الشفوي املتحقق يف البيانالبعد الشفوي املتحقق يف البيانالبعد الشفوي املتحقق يف البيان----1111
يبــدو البيــان يف نظــر اجلــاحظ متعلقــا ×التصــال واملامرســة ٔاكــرث مــن تعلقــه ×مللكــة 

قـل ٕاال ٔانـه جعـل املزيـة و³سـتعداد العقيل، فعىل الرمغ من كون اجلاحظ معزتليـا يقـدم الع
املعـاين القامئـة يف : قال بعض �ابذة أاللفـاظ ونقـاد املعـاين«: لك املزية يف االتصال الشفوي

صدور العباد املتصورة يف ٔاذهاهنم واملتخلجة يف نفوسـهم واملتصـs خبـواطرمه واحلادثـة عـن 
ومـة، ال فكرمه مســتورة خفيـة وبعيـدة وحشــية وحمجوبـة مكنونـة وموجـودة يف معـىن معد

يعرف إالنسان مضري صاحبه وال حاجة ٔاخيه وخليطه، وال معـىن رشيكـه واملعـاون ¿ عـىل 
ٔاموره وعىل ما ال يبلغه من حاجـات نفسـه ٕاال بغـريه، وٕامنـا حتيـا تـå املعـاين يف ذكـرمه لهـا 
 وٕاخبارمه عهنا واسـتعامهلم ٕاéها، وهذه اخلصال يه اليت تقرهبا من الفهم وجتلهيا للعقل وجتعل
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اخلفي مهنا ظاهرا والغائب شاهدا والبعيد قريبا، ويه الـيت تلخـص امللتـبس وجتـىل املنعقـد 
وجتعــل املهمــل مقيــدا واملقيــد مطلقــا واîهــول معروفــا والوحيشــ مألوفــا والغفــل موســوما 
واملوســوم معلومــا وعــىل قــدر وضــوح اhالÐ وصــواب إالشــارة وحســن ³ختصــار ودقــة 

  .)3(»املدخل يكون ٕاظهار املعىن
وٕامنا حتيا تå املعاين يف ذكرمه لها وٕامنا حتيا تå املعاين يف ذكرمه لها وٕامنا حتيا تå املعاين يف ذكرمه لها وٕامنا حتيا تå املعاين يف ذكرمه لها : "يتجىل تركزي اجلاحظ عىل البعد النيص يف قو¿

وÖٔن الـنص ينتقـل مـن نطـاق المكـون ٕاىل التحقـق ومـن  ."."."."وٕاخبارمه عهنا واسـتعامهلم ٕاéهاوٕاخبارمه عهنا واسـتعامهلم ٕاéهاوٕاخبارمه عهنا واسـتعامهلم ٕاéهاوٕاخبارمه عهنا واسـتعامهلم ٕاéها
ومـن ) ٕاخبارمه عهنـا(ومن إاليصال ٕاىل االتصال ) عالقة املتلكم بنصه(التحقق ٕاىل إاليصال 

، ويف هـذه الـرحs تـدخل البـىن اللغويـة يف تفاعـل مـع )اسـتعامهلم ٕاéها(ٕاىل الفعل  االتصال
اhالÐ ومــع املقــام لتحقــق ³نســجام مث الوظيفــة ٔاو الفعــل اللغــوي اWي مثـّـل ¿ صــاحب 

  :البيان بـ 
تقييـد -حـل املنعقـد وٕازاÐ امللتـبس-تقريـب البعيـد-اسـتحضـار الغائـب-ٕاظهار اخلفـي

  .وغريها...جعل الوحش مألوفا-ٕازاÐ اجلهل-يدٕاطالق املق -املهمل
فاجلاحظ يوسع دائرة الفعل الûيم انطالقا من الغرض أالسـاس للتواصـل اللغـوي 
وهو ٕاظهار اخلفي وٕازاÐ اجلهـل واستشـهاد الغائـب مـربزا ٔان أالصـل يف اللغـة الطبيعـة ٔان 

ناء عىل نظـام ذهـين يكفـل توفر ٕاماك»هتا الصوتية واhاللية لتعويض أالشـياء ورمس معاملها ب 
مقاربة احملسوسات واîردات يف هذا العامل، فيضـع لكـامت تنـتظم يف ســياق بســيط خيـزتل 

تشـــتغل يف . )4(ٔاطـرا وسـيناريوهات وخطاطـات" حيـذف"عرشـات املعـاين والتـأويالت و 
  .اWهن

        ٕاظهار اخلفي وٕازاÐ اجلهلٕاظهار اخلفي وٕازاÐ اجلهلٕاظهار اخلفي وٕازاÐ اجلهلٕاظهار اخلفي وٕازاÐ اجلهل: : : : منوذجمنوذجمنوذجمنوذج
اجعــْ�ُ  اللهــم� : " بــن ٔايب ســفيانقــال رســول هللا عليــه الصــالة والســالم يف معاويــة 

 ًéهاِد  �é5("، يعين ُمعاويَة  بهِ  اْهدِ  ، و اْهِده ، و َمهِْد(.  
هذا النص بسـيط من حيث بنيته الرتكيبية تتواىل فيه ثالث مجل بسـيطة تنـتظم يف 

  .ٕاطارها ثالث قضاé مرتبطة ×لهداية
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يف هـذه ) تأويليـة(ونصـية ) بيـةخطا(عىل ٔان هنـاك معـاَين مضـمرة ورصحيـة وآنيـة 
  .تسهم مع قرائن سـياقية يف بلورة املعىن املقصود واحلقيقة يف هذا النص" قد"اللكامت 

  .طلب الهداية تكون  للضال وللمهتدي زéدًة يف هدايته -

 .مباركة ٔالعام¿ -

 .رد عىل دعاوى مغرضة ممكنة -
ســتنبطة مـن البنيـة هذه أالطر املمكنة ميكـن ٔان تصـح بفعـل التأويـل مـادام ٔاهنـا م 

  :اللغوية للنص، وقد تتضافر مجيعها يف انسجام ×طين ذهين

  .اهده يف بعض ٔاخطائه -

 .اهد به يف فتوحاته ومناقبه -

  ...)...حضوره بدر، كتابته الو�(اجع� �دé يف معوم ٔاعام¿  -
 
 ماكنـه ٕاضـافة الكثـري عهنـاوعىل الرمغ من ٔان هذه أالطر منطقية ٕاال ٔان املتلقي ×ٕ    

عضده املبدٔا القائل يذا التساوق بني القضاé السابقة حدها عىل االٓخر، وهأ وترجيح 
ٕان للخطــاب رغبتــه "×نســجام أالنظمــة يف العــامل وعــدم خرو�ــا عــن التفاعــل ٕاذ  

املمتلكة لكينونهتا اWاتية، واليت لن ترىض عهنا املؤسسـة الـيت تتـدخل لتوجـه بلغـة 

 اللهماللهماللهماللهم

 اهده ....))))املتغريةاملتغريةاملتغريةاملتغرية((((اWات اWات اWات اWات  اهدهاهدهاهدهاهده

 اهده به

 .)غريةاملت(اWات 

éد� éاجع� هاد 

 ...الناس

  ).الثابتة(اWات 
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ٔاو بعبارة ٔاخرى يدخل املنجـز اللغـوي . )6("املعاملٔابوية صارمة، ترمس احلدود وحتدد 
 .يف مصاحلة مع املتلقي تبعد وترفض التناقض

قد يسهل رسد ال�ذج والشواهد املتعلقة ٕ×عالم اجلاهل وٕايضاح املـهبم Wا ســنحلل 
 بعض الشواهد اخلاصة حيث تلتمئ املتباعدات وتتصل املتقاطعات يف ٕاطار البيان؟

َم َم َم َم ............عن حالنا عن حالنا عن حالنا عن حالنا مجمجمجمجيعايعايعايعا............دت ٔان ٔاسا¿ عن حا¿دت ٔان ٔاسا¿ عن حا¿دت ٔان ٔاسا¿ عن حا¿دت ٔان ٔاسا¿ عن حا¿قبل ٔان نفرتق ٔار قبل ٔان نفرتق ٔار قبل ٔان نفرتق ٔار قبل ٔان نفرتق ٔار "..."..."..."... ِِ ٔاردت ٔان ٔاقول ¿ لٔاردت ٔان ٔاقول ¿ لٔاردت ٔان ٔاقول ¿ لٔاردت ٔان ٔاقول ¿ لِِ
���� مـرتجال  مـرتجال  مـرتجال  مـرتجال ... ... ... ... مينح بعض املسمينح بعض املسمينح بعض املسمينح بعض املسؤؤؤؤولني اWين خيربون البالد السـيارات الفاخرةولني اWين خيربون البالد السـيارات الفاخرةولني اWين خيربون البالد السـيارات الفاخرةولني اWين خيربون البالد السـيارات الفاخرة وينجز هـو وينجز هـو وينجز هـو وينجز هـو معمعمعمعــــ

        ::::رمغ مسـتواه العلمي ورمغ مسـتواه العلمي ورمغ مسـتواه العلمي ورمغ مسـتواه العلمي و����مته الصعبة، ولكين سكت وهو يضغط عىل ٔاصابعي ويقولمته الصعبة، ولكين سكت وهو يضغط عىل ٔاصابعي ويقولمته الصعبة، ولكين سكت وهو يضغط عىل ٔاصابعي ويقولمته الصعبة، ولكين سكت وهو يضغط عىل ٔاصابعي ويقول
         يف الشقاوة ينعم يف الشقاوة ينعم يف الشقاوة ينعم يف الشقاوة ينعمواخو اجلهاÐواخو اجلهاÐواخو اجلهاÐواخو اجلهاÐ...  ...  ...  ...  ذو العمل ذو العمل ذو العمل ذو العمل ييييشقشقشقشقىىىى يف النعمي بعق يف النعمي بعق يف النعمي بعق يف النعمي بعق����    

        ....)7(اكن هذا الباكن هذا الباكن هذا الباكن هذا البييييت اكفيا ³جابة عن حريت اكفيا ³جابة عن حريت اكفيا ³جابة عن حريت اكفيا ³جابة عن حرييتيتيتيت Öٔمنا قرٔا ما جال يف نف Öٔمنا قرٔا ما جال يف نف Öٔمنا قرٔا ما جال يف نف Öٔمنا قرٔا ما جال يف نفيسيسيسيس    
فالبيان هو ما سوغ اسـتدراج بيـت املتنـيب يف هـذا الســياق عـىل الـرمغ مـن الهـوة 

، لكـن اللغـة لهـا صـفة اخللـود )الشـعر/ روايـة (التارخيية والثقافية والنفســية بـ� اجلنوسـة 
  .ن يمت لها ذl ٕاال من خالل التأويلو³سـمترارية، ول

  
  
  
  
  

اكن هـذا البيـت اكفيـا "مركـزا عنـدما حتـول ٕاىل فعـل " املقحم"بل صار هذا النص 
ٕان تبادل النصـوص ٔاشـالء نصـوص دارت ٔاو تـدور يف فـå "، ذl "لٕالجابة عن حرييت

، لك نص يعترب مركزا، ويف الهناية تتحد معه، هو واحدة من سـبل ذl التفكك و³نبنـاء
و لن يعـرف التنـاقص ٕاال بتحليـل القـارئ لبنيـة الـنص واسـتنطاق . )8( ..."نص هو تناقص

  .ذاكرته القرائية وتسبيق ³نسجام بني النص احلارض والنصوص املزتامنة والسابقة
  
  

 ذو العملذو العملذو العملذو العمل

 ينجز معال

 مرتجال

 مسـتوى علمي

 �مة صعبة

 ذو اجلهلذو اجلهلذو اجلهلذو اجلهل
 بعض املسؤولني خيربون البالد

 هلم سـيارات فاخرة
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        ::::حل املنعقد وٕازاÐ امللتبسحل املنعقد وٕازاÐ امللتبسحل املنعقد وٕازاÐ امللتبسحل املنعقد وٕازاÐ امللتبس: : : : منوذجمنوذجمنوذجمنوذج
ُ  :؟  قـالوا املُفِلـُس  َمـن ٔاتدرون : "قال عليه الصالة والسالم فينـا é رسـوَل  فِلـُس امل

 :ال درَمه ¿ وال متــــاَع ¿ فقــــال رســــوُل ِهللا صــــىل� ُهللا عليــــه وســــمل�  َمــــن هللاِ 
يأيت يوَم القيامِة بصالِته وصـياِمه وزاكِتـه وقـد شــَمت هـذا ؤاَلك مـاَل  َمن ٔام�يت ِمن املُفِلُس  )

حســناِته فـٕاْن  نِمـ حسـناِته وهذا ِمن هذا وسَفك دَم هذا وَرضب هذا فيقُعُد فُيعطى هذا
ِخذ ارِ  ِمن فِنَيْت حسـناتُه قْبَل ٔاْن يُعطَي ما عليه ا&  .خطاéمه فُطرِحت عليه مث� ُطـِرح يف النـ�

)9(  
        ::::جعل املهمل مقيداجعل املهمل مقيداجعل املهمل مقيداجعل املهمل مقيدا: : : : منوذجمنوذجمنوذجمنوذج

البث إالعاليم املوجه واملبارش عـرب أالمقـار الصـناعية حيمكـه مبـدآن مـن املبـادئ  «
  :القانونية

ت عــن طريــق البــث املبــارش كحــق مــن حقــوق هــو حريــة تــدفق املعلومــا: أالول
إالنسان يف حرية الفكر املنصـوص عليـه يف إالعـالن العـاملي حلقـوق إالنسـان الصـادر عـام 

  .م ويف بقية املعاهدات املنظمة حلقوق إالنسان1948
هو مبدٔا سـيادة اhوÐ املطلقة عىل ٕاقلميها وشعهبا و×لتايل فٕان إالعالم املوجه : الثاين

ٔالمقار الصناعية يتناقض ومبدٔا السـيادة اWي يقتيض ملكية اhوÐ ٔالدوات إالعالم ٕاليه عرب ا
  )10(.»واملواد إالعالمية

وكثريا ما ترتبط هـذه الوظيفـة . حيث قيد املبدآن أالول والثاين ما اكن عاما ومطلقا
 ×لعلــوم القانونيــة، ٔالهنــا تســـّيِج ســلواكت النــاس وفــق مبــادئ وقــوانني تعــود ٕالهيــا وتكــون

اصــطالحية قانونيــة +بتــة « ذات صــيغة   -شــفاهية مكتوبــة أ ســواء ٔااكنــت م  –النصــوص 
دقيقة للغاية، مـع تغـريات خاصـة وقواعـد ممـزية تعمتـد عـىل الوظـائف القانونيـة اhقيقـة لهـذه 

ــوص  ــمل الــنص وعــمل   . النص ــs وثيقــة بــني ع ــه ميكــن lW ٔان تنشــأ ص وعــىل هــذا فٕان
  )11(.»القانون

لكـن  ،د صـنّف  بدقـة ٔانـواع النصـوص عـىل ضـوء مفهـوم البيـانمل يكن اجلاحظ ق
اسـتطراداته الكثرية وتعمقه يف البنية اîمتعية للحياة العباسـية يفيض ٕاىل ٔانه اســتنبط مفهـوم 



  ٕابراهمي بشار/أ                      الشاهد البالغي ونصوص اللغة الطبيعيةأالسس النصية يف مقاربة ٔاوجه البيان بني
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البيان من -م اخلطباء والشعراء والقضاة وأالمراء واhعاة واحلرض والبدو والسوقة وامحلقى 
  .وغريمه ممن تتنوع خطا×هتم

        : : : : جعل الوحيش مألوفاجعل الوحيش مألوفاجعل الوحيش مألوفاجعل الوحيش مألوفاًًًً    : : : : وذجوذجوذجوذجمنمنمنمن
ٕان احلــديث املســـتفيض يف كتــاب البيــان والتبيــني عــن مظــاهر البيــان اكلصــمت 
والــûم وإالطــاÐ وإالجيــاز والتكــرار واحلــذف والتصــنع والطبــع واللغــة الوحيشــ واملــألوف 

فصح عـن ٕاميـان  ×نسـجام يف هـذا العـامل، يبحه اجلاحظ وحسـنه وقّدمه ؤاّخره وغريها مما ق 
جام تتواءم فيه املتضادات وتتجاور املفارقات وتتفاعل مـع بعضـها بعضـا عـىل حنـو خفـي انس

و×طين؛ مفا من طبيعة ٕاال ويه جمذوبة بطبيعة ٔاخـرى، ومـا مـن طبيعـة ٕاال ويه مقصـورة 
وعـىل الـرمغ مـن ٔان هـذه . لطبيعة ٔاخرى، وما من طبيعة ٕاال ويه هتمين عىل طبيعة ٔاخرى

 sنسجام الكون وقابلية التفاعـل بـني لك أالنظمـة قـد قابلهتـا نظريـة النظرية الفلسفية القائ×
، ٕاال ٔان هذا ال مينع من كون اجلاحظ قد سطر بناء عـىل )12( تؤمن ×حتاد الهوéت وانفصالها

قدرة اسـتداللية عالية مظاهر ³نسجام بني املتضادات من خالل تقبـيح احملاسـن وحتسـني 
  .املساوئ

  : البيان جيعل الوحيش مألوفا لتبني لنا ذl، ومث�ولو عد» ٕاىل قو¿ بأن 
يف الشـعر يعـد مـن الوحيشـ كوهنـا »درة ³ســتعامل " ٔايضـا" فاسـتعامل لكمـة  -

 )      13(] حبر الرمـل:[لكن استساغه البالغيون يف قول ٔايب بكر الشـبيل 

حا   جشٍو صـدحـت فـي فـنــــن  ذات ُرب� َوْرقـاَء هـتوٍف يف الض/
  فبكت حز» فهاجت حزين                  ذكرْت ٕالًفا ودهًرا سالفا          

قـهـا   وبـاكهـا ربـمـا ٔاّرقـنــــي                 فبـاكيئ ربّـام ٔار�
  ولقـد ٔاشكــو مفا تفهمين             ولقد تشكو مفا ٔافهـمها           
  ×جلوى تعرفنـي ٔايضاويه                   غري ٔاين ×جلوى ٔاعرفــها             
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يف هـذه القصـيدة " ٔايضـا"تذوق بعض البالغيني جاملية إاليقاع يف اســتخدام لكمـة 
ن اللكمـة دخلـت فضـاء الـنص وختلـت عـن الٔ  ،فاسقطوا سـوط املعيـار وحـاجز الفصـاحة

ة غـري محولهتا ³ج5عية العرفـية املعهودة لتكتيس من خالل تفاعلها مع لكامت ٔاخرى فصاح
معهودة لتكتيس من خالل تفاعالهتا مع لكامت ٔاخرى فصاحة غـري معهـودة وحتقـق الوظيفـة 

  .الشعرية اليت قد ال حتققها لكمة ٔاخرى يف هذا السـياق
) مـرة 13(قراءة ٔاوىل للنص من شاهنا ٔان جتعل القارئ ينتبـه لتـواتر صـوت النـون 

  غريها يف هذه أالبيات مثال و " ٔايضاً " فضال عن التجانسات الصوتية بني لكمة 
يًْضا،  َجشْوٍ  لْـًفا،  َدْهـًرا ،  ا6

�
  ا
/0/0   /0/0   /0/0  /0/0  

ق موســيقي مبـين عـىل التناسـب ممـا ٔاحـدث الوظيفـة سوهذا ما جعلها ت5ىه يف ن 
فراغًا  ،فأجود الشعر ما رايته متالمح أالجزاء سهل ا8ارج« الشعرية، 

�
فرِغ ا فيعمل بذl انه ا&

  )14( .»سـباك واحدا، فهو جيري عىل اللسان كام جتري عىل اhهان واحدا سـبك

ويف الشعرية احلديثة ظل التعديل عىل إاليقاع قامئا حىت ٔاننا مل نعـد نسـمع بلكمـة ال 
خريطـة، كمييـاء، ( جتوز يف الشعر ٔاو تنبو عن ³سـتعامل، فيضمن الشعر املعـارص لكـامت 

  ...).تلفاز
        : : : : وسوم معلوماوسوم معلوماوسوم معلوماوسوم معلوماجعل الغفل موسوما واملجعل الغفل موسوما واملجعل الغفل موسوما واملجعل الغفل موسوما وامل: : : : منوذجمنوذجمنوذجمنوذج

ــد أالشـــياء فتصــف اللغــة نفســها وغريهــا ، لكــن  متثــل اhوال نظامــا تعويضــيا لعدي
التعويض اWي تقوم به اللغة ليس تطابقيا، كون اhوال وٕان فُِصلت عن سـياقها فٕاهنا تشلك 

" ٕابــل" يف اWهــن نظامــا آخــر تكتســب مــن خــال¿ هويهتــا فــال ميكــن ٔان تقــول ٕان لكمــة 
تتفـاوت بـني  -نسـبيا –فهذه اللكامت املعـزوÐ "  ا يف اللغة الفرنسـية مثالمتطابقة مع نظريهت

  .العريب و غريه
  
  



  ٕابراهمي بشار/أ                      الشاهد البالغي ونصوص اللغة الطبيعيةأالسس النصية يف مقاربة ٔاوجه البيان بني
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. »حنن نتأمل عاملا شـّلكته ٔاو مثلتـه قبلنـا لغتنـا«): Benveniste(يقول بنفينيست 
)15(  

وٕاذا اكن جعل الغفل موسوما جيسـد الوظيفـة ³بتدائيـة للغـة فـان جعـل املوسـوم 
  .فة الشارحةمعلوما ترتمجه الوظي
ِبيِه، َوَصـاِحبَِتِه  ﴿: قال تعاىل  ِه َوا6 ّمِ ِخيِه، َوا& ُة، يَْوَم يَِفر/ الَْمْرُء ِمْن ا6 اخ� َذا َجاءِت الص�

�
فَا

، فتســمية يــوم القيامـة ×لصــاخة يـدخل يف جعــل الغفــل ]36--33عــبس االٓيـة [ ﴾ َوبَِنيـِه 
يف كتـاب التعريفـات للجرجـاين  -مـثال-موسوما ، ٔاما ٔان نقف عند التعريفات ³صطالحية

  .فمتثل جعل املوسوم معلوما 
        ):):):):التناص التناص التناص التناص / / / / اWاكرة التناصيةاWاكرة التناصيةاWاكرة التناصيةاWاكرة التناصية( ( ( ( البعد املعريف يف البيان البعد املعريف يف البيان البعد املعريف يف البيان البعد املعريف يف البيان - - - - 2222

ــة والســطحية        ــفه ×النتقائي ــد ٔان وص ــاحظ بع ــب معــل اجل ــن وه ــل اب مل يتقب
 وانطالقه من املنجز واملتحقق اخلاص دون ³جناز الاكمـن العـام اWي ٕ×ماكنـه وصـف لك
اخلطا×ت، ٔالجل ذl اسـتعمل صاحب الربهان يف وجوه البيان كتابه حتديث مفصل عـن 

د لك املنجـزات اللغويـة يك الطابع اWهـيب للسـان وارتـدا العقل موهو× ومكتسـبا يف سابقة 
املعرفـة ( عقلية فضال عـن تنـاخس تـå املنجـزات عـىل املكتســبات الواقعيـة  تٕاىل تصورا

فبـالفكر و³عتبـار يتقـفبـالفكر و³عتبـار يتقـفبـالفكر و³عتبـار يتقـفبـالفكر و³عتبـار يتقـىىىى الزلـل والعثـار، ×لتجـارب تعـرف  الزلـل والعثـار، ×لتجـارب تعـرف  الزلـل والعثـار، ×لتجـارب تعـرف  الزلـل والعثـار، ×لتجـارب تعـرف     ««««). العقـل املكتسـب/ ×لعـامل
فٕاذا تفكر إالنسان وتدبر ونظر واعترب وقاس ما يد¿ عليه فكـره فٕاذا تفكر إالنسان وتدبر ونظر واعترب وقاس ما يد¿ عليه فكـره فٕاذا تفكر إالنسان وتدبر ونظر واعترب وقاس ما يد¿ عليه فكـره فٕاذا تفكر إالنسان وتدبر ونظر واعترب وقاس ما يد¿ عليه فكـره ....العواقب وتدفع النوائب العواقب وتدفع النوائب العواقب وتدفع النوائب العواقب وتدفع النوائب 

وقد ذكر هللا عز وقد ذكر هللا عز وقد ذكر هللا عز وقد ذكر هللا عز . . . . مبمبمبمبا جربه هو من قبا جربه هو من قبا جربه هو من قبا جربه هو من قب���� تبني ¿ ما يريد ٔان يتبينه وظهر ¿ معناه وحقيقته  تبني ¿ ما يريد ٔان يتبينه وظهر ¿ معناه وحقيقته  تبني ¿ ما يريد ٔان يتبينه وظهر ¿ معناه وحقيقته  تبني ¿ ما يريد ٔان يتبينه وظهر ¿ معناه وحقيقته 
، فـاكن بـذl تصـور ابـن وهـب )16((((    »»»»علمـه إالنسـان علمـه إالنسـان علمـه إالنسـان علمـه إالنسـان وجل البيان وامتدحه وامتدح بأنه وجل البيان وامتدحه وامتدح بأنه وجل البيان وامتدحه وامتدح بأنه وجل البيان وامتدحه وامتدح بأنه 

  .متجها حنو الباطن املعريف ال املتحقق الشفوي 
ــاع ـــتدالل وإالقن ــان ×الس ــاب الربه ــرتبط يف كت ــان م ــائل  واخلالصــة ٔان البي ×لوس

هو مرتبط بتجويد قناة التواصل مثل الكتابة، وذl بتقـدمي املعـارف  املنطقية واخلطابية كام
  .التجويد الالزمة لهذا،
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  . ٔاساسـيةفالناس يدركون ويعربون بثالث وسائل 
  

عـن ) الكـون( التفكري والتأمل يف الكون عن طريـق العقـل، ٔاو ٕادراك معانيـه  -
وهذا هـو ³عتبـار وخيزتنـون تـå املعـارف وحيلوهنـا حمالهتـا مـن نفوسـهم . طريق احلواس

  .وذl هو ³عتقاد

 .عبارة التعبري اللغوي عن هذه املعارف وهو ال  -

  )17( .نقل املعارف عن طريق اخلط وهو الكتاب -
ولقد سعى ثs من اللسانيني املعـارصين ٕاىل ٕابـراز ٔامهيـة امللكـة النصـية يف ٕانتـاج    

نصوص متسقة ومنسجمة سواء ما تعلق ×الجتاه التوليـدي التحـوييل عـىل يـد بتـويف وفـان 
اWي ربط الســياق ). اكرة النصيةاW( ، ٔاو التداولية النصية مع جان ميشال ٔادام )18(دايك 

تنـاص، معرفـة ( ×8زون الفكري والـنص ×ملتفـاعالت السـابقة ليتوسـل ٕاىل ٔامهيـة اWاكـرة 
وقـد رضب مـثال بقصـة واقعيـة حـدثت مـع وزيـر الرتبيـة . يف ٕاحداث الـنص لفعـ�) ×لعامل

النـوع مـن النصـوص فبالعودة ٕاىل اWاكرة النصية امجلاعية نتوصل ٕاىل مقبولية ذl . الفرنيس
غري املنسجمة ظاهرé، وعدم ³نسجام هنا يقصد به خمالفة املعين اللغوي لصريورة أالشـياء 

  .يف الواقع 
        ::::نصوص  نصوص  نصوص  نصوص  

  )19(: وشبيه هبذا ما قدمه جان ميشال أدام عن نصني من اللغة الطبيعية هام   -

ســيدة عبـارة انترشـت يف إالعـالم الفرنيسـ كتبهتـا : Omar m'a tuerقتلـين معـر   -
وقد اهتمـت الرشـطة يف ذl الوقـت مغربيـا يـدعى معـر رداد . تدعى مارشال يف ×ب بيهتا

  .اكن عامال عندها 

هــذا الــنص مــأخوذ مــن الــنص الســابق، وقــد : Allègre m'a tuerقتلــين ٔاليقــر   -
 Paul" اســـتخدمه الطلبــة الفرنســـيون بــبعض الترصــف ضــد وزيــر الرتبيــة ³شــرتايك 
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Allègre " ســتوى التعلميـي، وقـد معـدوا ٕاىل تسـجيل الـنص خبطئـه ٕاليصـال بعد تـدين امل
 .رسالهتم 

هذا النص مثـل عنـوا» رئيسـا جلريـدة الهنـار، وجـاء :  )20(. " 2اخلرض يف ٔام درمان "  -
. 2014ٕاعالما لتأهـل املنتخـب الـوطين اجلزائـري لـUور احلـامس مـن تصـفيات Öٔس العـامل 

ٔام «مول قضوé واخلرب حنوé والبـؤرة نصـيا يه اللكمة املفتاح يف هذا النص وقد شغلت احمل
؛ ٕاذ ٕان هذه العبارة غري منسجمة مـع  اWاكـرة النصـية امجلاعيـة اجلزائريـة، حيـث »2درمان 

  .تعيد هذه اللكمة لٔالذهان املباراة الفاصs بني منتخيب مرص واجلزائر يف ٔام درمان
وسـWئيا حـىت يـربط بـني مكثف دالليا " نص " وهبذا استند اخلطاب إالعاليم ٕاىل 

ــل لــاكس العــامل  2010التأهــل لــاكس العــامل ( حــادثني  ومــا يســـتتبعها مــن ).2014والتأه
  .انعاكسات

وعليه يصبح حديث ابـن وهـب عـن التـدبر والنظـر و³عتبـار والقيـاس والتجربـة 
 قبل البيـان ٕاشـارة واحضـة ٕاىل معليـة ٕانتـاج الـنص و³ كيـف تنىسـ ¿اWاتية وغري اWاتية 

        :الوصل بني بعض النصوص جلامع خفي هو ³نسجام 
        : : : : الشاهدالشاهدالشاهدالشاهد

قــل لــٔالرض مــن شــق ٔاهنــارك وغــرس ٔاجشــارك وجــىن مثــارك فــان « : قــال بعضــهم
فهـي وان اكنت صامتة يف ٔانفسها فهـي »طقة بظـواهر . »ٔاجابتك حوارا وٕاال ٔاجابتك اعتبارا

ونطقت عنه ×جلواب،  وعىل هذا النحو استنطقت العرب الربع وخاطبت الطلل،. ٔاحوالها 

َو لَـْم يَِسـُريوا ِيف (: وقال هللا عز وجل يف هـذا املعـىن. عىل سبيل ³سـتعارة يف اخلطاب ا6

يَن َاكنُوا ِمن قَْبِلهِمْ  ِ �Wْرِض فَيَنُظُروا َكْيَف َاكَن عَاِقبَُة ا   :وقال الشاعر ]. 21:غافر[)اْال6
 ال تسـتعجمؤابن لنا خربا و... éربع بُرسَة ×جلناب تلكّم 

  خلقا كحوض الباقر املهتّدم... مايل رايتك بعد ٔاهå موحشا  
  )21(. فاستنطق ما ال ينطق بلسانه، ٔالن ٔاحوا¿ مظهرة لبيانه
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        : : : : البيانالبيانالبيانالبيان    ----امللكة النصيــــــــــــةامللكة النصيــــــــــــةامللكة النصيــــــــــــةامللكة النصيــــــــــــة    3333
جـوه التبيـان كثـريا يف معليـة ٕانتـاج الـنص منـتقال مـن و يتعمق صاحب الربهان يف 

تنوعها ٕاىل تكوين امللكة النصية حيث يركز كثريا عىل ما يشـبه  مساÐٔ تفاعل النصوص عىل
وليس يشء ٔاعون عىل جزاÐ الـûم وخروجـه عـن حتريـف «:يف التعلميية احلوض اللغوي 

ٔالفاظ العوام من جمالسة أالد×ء ومعارشة الفصحاء وحفظ ٔاشعار العرب ومناقالهتم، وا8تار 
وتــراهن اليــوم التعلمييــة كثــريا عــىل ٔافرزتــه  )22(. »مــن رســائل املــوhين أالد×ء وماكتبــاهتم

لسانيات النص من ٕاجراءات معلية لتقليص الهوة بني اللغة ³فرتاضية والواقـع اللغـوي مـن 
 )23(. خالل تعلميية اللغة ×لنصوص

 sحيث اسـتطاع علامء النص من مقاربهتم لعديد النصوص ٔان يسـتنبطوا بنيـات ممـاث
اكنـت ملـوك بـين ٔاميـة خيرجـون ٔاوالدمه « لسان، ؤالجل ذl تتحمك يف ٔامناط نصية للك 

ٕاىل البوادي، لينشؤومه عىل الفصاحة وجزاÐ أاللفاظ، و¿ ٔايضا عمل الناس ٔاوالدمه الرسائل 
وروومه شعر القدماء وحفظومه القرآن ؤامـرومه بتحقيقـه ورفـع ٔاصـواهتم ×لقـراءة وإالنشـاد 

م وتذل به ٔالسنهتم وتتشلك بتå أالشـاكل ٔالفـاظهم؛ ليعتادوا الûم اجلزل وتتفتق به لهواهت
  )24(. »فان التخلق يأيت دونه اخللق والعادة اكلطبيعة 

  
  
  
  
  
  

حيث ٔان هناك طريقني تقودان ٕاىل هتيئة امللكة النصية، أالوىل تتطلب نقل املـتلكم 
ــي  ــاخ اللغــوي احلقيق ــدميا ( ٔاو املرســل ٕاىل املن ــة ق ــاين تتطلــب معــارشة املــ ) ×دي تلكم والث

  : لنصوص فصيحة من شاهنا ٔان تنقش يف ذهنه ٔامناطا بيانية
  :ويكون ذl بعد خطوات 

 ))))النصالنصالنصالنص((((البيان البيان البيان البيان 

 وجزاÐ اللفظالفصاحة  البوادي

 احلفظ والتعمل وقراءة الفصيح من النصوص
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  ).ليعتادوا الûم اجلزل( السامع 
 ).تتفتق به لهواهتم ( النطق 
 )تذر به ٔالسنهتم ( احملااكة 

 ) .تتشلك بتå أالشاكل ٔالفاظهم ( إالنتاج لنصوص موزاية 
جنازات لسانيات النص، فالبيان ٔاو النص قادر وهكذا تقرتب ٕاسهامات البالغة مع إ 

  . عىل تفعيل القدرة إالنتاجية للمتعمل وتنشـيط القراءة النقدية ¿
        ))))اخلطاب اخلطاب اخلطاب اخلطاب ( ( ( ( رشوط إالنتاج وإاليصال املبارش رشوط إالنتاج وإاليصال املبارش رشوط إالنتاج وإاليصال املبارش رشوط إالنتاج وإاليصال املبارش / / / / البيان ×للفظالبيان ×للفظالبيان ×للفظالبيان ×للفظ    ----4444

اللفـظ واخلـط وإالشـارة والعقـد واحلـال « "ٕاذا عد» ٕاىل ٔاراكن البيان عنـد اجلـاحظ 
تحقـق واملنجـز بـني اللغـة فأالوجـه الثالثـة أالوىل تتضـوى حتـت اجلانـب جند تأكيدا عىل امل 

بيـ� يشــتغل اWهـن عـن طريـق النظـر ) اخلـط) ( اللفـظ وإالشـارة(الفزيéيئ الفزيولـو^ 
وال تعدم يف هذين الركنني تدخل اجلانب اللغـوي ). العقد واحلال(و³سـتنتاج والتأويل يف 

  ).القواعد املركوزة يف اWهن( 
الرؤية البيانية �ام اتسـعت وذكـر فهيـا ٔاصـناف اhالالت عـىل املعـاين ظلـت رؤيـة ف

، ٔامـا ذكـر ٔاصـناف البيـان أالخـرى فـاكن معليـة ٕاخـالء "×لبيان ×للفـظ" بيانية لغوية هتمت 
لتحديد املوضوع اWي هو اhالÐ ×للفظ، كون اجلاحظ تعامل ٔاساسا مع البيان الشفوي مع 

سع اWي ميتد من احلديث العادي اhائـر بـني النـاس يف حيـاهتم العامـة اخلطاب مبعناها الوا
  .ٕاىل اخلطاب الشعري اWي اكن هو االٓخر منشدا

بي� اجته صاحب الربهان منحى فلسفيا ووسع جمالها خصوصا يف ×ب ³عتبـار كـام 
وظيفـة  اكن مشدودا ٕاىل التطور اWي »ل النرث بتطور �از اhوÐ وتوسعه وتعقده وتنظـمي

الكتابة وحرفهتا ٔالجل ذl خص الكتاب ٔاو البيان ×خلط بفصل يســتحق ٔان يكـون كتـا× 
  )25(. مسـتقال، لريتسم ³نتقال من الشفوية ٕاىل الكتابة

يتجـاذب مـع مصـطلح ( و×لنظر ٕاىل املعطيات السابقة جند البيـان ×للفـظ والعبـارة 
يبــدو [...] اخلطــاب  يف« ) Gaillaume(خطــاب خصوصــا يف تصــور غوســـتاف غيــوم 

الفزيéيئ اWي هو الûم يف حد ذاته حقيقيـا جمسـام مـادé، وصـادرا يف مـا يتعلـق بـه مـن 
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فقد : وضعه النفساين اWي ينطق منه، والûم، يف مسـتوى اخلطاب، جتسم ؤاصبح واقعا
  )26(. »وجد فزيéئيا 

ف ؤاثرهـا يف ويسـتعرض اجلاحظ يف مع� عيوب النطق وسالمة االÐٓ وتنافر احلرو
البيان الن أالمم القدمية اكنت تويل ٔامهية كربى لفصاحة اللسان بل ذهبوا ٕاىل ربطها ×ملروءة 
ومل تنقص ٔامهية البيان ×لعبارة  خصوصا مع ازدهار السمعي البرصـي وتنـافس القنـوات يف 

  ...جذب أالسامع وأالبصار
ر احلـروف وغريهـا يف ومل يكن احلديث عن عيوب النطق وسالمة اÐٓ البيـان وتنـاف

البالغة مرآة لعرص ميلء ×لفرق وأالهواء حفسب لكن ٕالميـان البالغيـني  ×لطبيعـة النطقيـة 
للسان،  ولعل ما يشهده حارض» من ازدهار كبري يف املعلومات والتكنولوجيـا زاد يف ٔامهيـة 

 ، بــل صــار ³عــ5د عــىل التســجيل الصــويت مطيــة)الســمعي البرصــي( النطــق والســامع 
  ".احلقيقي" للوصول ٕاىل النص 

وتعد معلية النطق من الوسائل أالساسـية لتحقيق اللغة لفعلها خصوصا يف املشـاهد 
  :السي�ئية واملرسحية فضال عن ارتباط قداسة بعض النصوص بأداهئا

  :  نصوصنصوصنصوصنصوص

ـ  {﴿: قال تعاىل عىل لسان نوح خماطبا ابنه َعنَا َوَال تَُكـن م� َع الَْاكِفـرِيَن éَ بَُين� اْرَكب م�

  :، هذه االٓية ميكن ٔان تتنوع ٔافعالها حسب أالداء الصويت فتكون ] 42هود [﴾ 
  ).ٕانذار ( ٔامر ×لوجوب )           اركب معنا (  -
  )عرض ( ٔاعرض النصيحة )           اركب معنا (  -
  ).جمامs ( ٔامر برتدد )           اركب معنا (  -

ــا وٕاخــراج هيئــات الــûم هــ«  ذا ا8ــرج يف لغــة التخاطــب الشــفوي يتعــذر نقله
ــوب  ــلوب التخاطــب املكت ــن ( ...) بأس ــة احلــروف أالوىل م ــة كتاب ــيط وطريق مث ٔان التنق

اللكامت بتطويلها وترتيب أاللفاظ ال ميكن ٔان يكـون ذl لكـه عـو» لنـا يف يشء وال يعـين 
أالداء الصـويت تغيـري الن فعل التلفظ ينطلـق مـن النطـق كـام ٔان مـن شـان  )27(. »بغرضنا
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سلوك أالفراد وٕاظهار احلق يف صورة الباطـل ٔاو الباطـل يف صـورة احلـق، وهـذا مـا حـدا 
... « " : شـفوية" بعلامئنا أالوائل ٕاىل ايالئه ٔامهية كربى خصوصا ٔان اWاكرة امجلاعية اكنـت 

ىسـ ٔان يكـون لو ٔان هذا املتلكم مل يرد ٕاال إالقامة لهذا الوزن ملا اكن عليـه بـأس، ولكنـه ع
وهذا الشاهد قيل يف ذم السجع خوفا من حمااكة  )28(. »ٔاراد ٔابطاال حلق فتشادق يف -مه

  .جسع الكهان 
        ::::خصوصية التأليف والتلقي خصوصية التأليف والتلقي خصوصية التأليف والتلقي خصوصية التأليف والتلقي : : : : البيان ×لكتابالبيان ×لكتابالبيان ×لكتابالبيان ×لكتاب    ----5555

×نتقــال احلضــارة العربيــة مــن املشــافهة ٕاىل التــدوين خصوصــا بعــد احــتاكك العــرب 
ٔالن اللســان مقصــور عــىل «ٕاىل البيــان ×لكتــاب  بغــريمه وازدهــار املعــارف حتــول ³هــ5م

القريب احلارض والقمل مطلق يف الشـاهد والغائـب وهـو للغـابر الاكئـن مـث� للقـامئ الـراهن، 
والكتاب يقرٔا بلك مـاكن يـدرس يف لك زمـان، واللسـان ال يعــدو سـامعه وال يتجـاوز ٕاىل    

خصوصـية ³ســمترارية الـيت  ٔاي ٕان حتويـل املنطـوق ٕاىل املكتـوب يفيضـ ٕاىل )29(. »غريه 
  . تتعدى الزمن احلارض مبالبساته الفعلية ٕاىل زمن مفرتض اح5يل مبالبسات ممكنة

فٕانتاج النص يتأثر ×ملقـام وقـد يكـون ٔانيـا حمـددا ٔاو مـؤجال مطلقـا، مث ٕان هللا عـز 
يساوي ٔان يعم ×لنفع يف البيان مجيع ٔاصناف العباد، وسائر آفاق البالد وان «وجل ملا ٔاراد 

فيه بني املاضني من خلقه واالٓتني، وأالولـني واالٓخـرين ٔاهلـم عبـاده تصـوير -�ـم حبـروف 
  )30(. »اصطلحوا علهيا 

  :ويبدو ارتباط البيان ×لنص ظاهرا يف اسـتحضار فعيل التأليف والتلقي 
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  فعل التلقي  فعل التأليف
  "القمل احد اللسانني" 

اســــتعامل القـــمل ٔاجـــد ٔان خيـــض 
 .ن عىل تصحيح الكتاباWه

] الكتــاب [ وهــذا البيــان واالٓيت 
فهام يتغريان تغري اللغات ويتباينان 

 "بتباين ³صطالحات
ٕان هللا تعاىل ٔان يعـم ×لنفـع يف " 

البيان مجيع ٔاصناف العباد وسائر 
آفاق البالد وان يساوي فيه بـني 

(...) املاضــني مــن خلقــه واالٓتــني 
  ".عربوا به عن ٔالفاظهم 

ـــ«  ـــرا واللســـان ٔاكـــرث الق ـــى ٔاث مل ٔابق
  .»هذرا

ــب « ــق يف الشــاهد والغائ ــمل مطل الق
وهو للغابر الاكئن مث� للقـامئ الـراهن 

« 
الكتــاب يقــرٔا بــلك مــاكن ويــدرس « 

  .»يف لك زمان 

 
ــور  ــول ريك ــف ب ــد تعري ــد انُتِق ــو× ) P. Ricour(لق ــنص مكت ــل ال ــرايم ٕاىل جع ال

واخلطاب مسموعا انطالقا مـن ارتبـاط هـذا التحديـد بوســيs ووســيط ولـيس معـربا عـن 
لكن هـذا ال يفيضـ ٕاىل ٕالغـاء خصوصـية الـنص املكتـوب مـن  )31(. النص املتعدد السامت 

حيث معلية إالنتاج وما تقتضيه من اخـزتال واسـتبدال وٕاضـامر وتـأليف وتكـرار وعالمـات 
مي تسـتغل فهيا اWاكرة البرصية ٔاكرث مبا تتطلب من تفكيك وتركيب وربط وتأويل حسب ترق

فقــد يسـتثقل املتلقــي كـرثة الضــامئر وتـداخلها يف اخلطــاب الشـفوي بيــ� . لك مقـام متجـدد
يستسـيغها يف اخلطاب املكتوب وأالمر نفسه ×لنسـبة لعملية إالنتاج، ٕاذ ال يلزم املـتلكم مـا 

القمل يقرٔا بلك " " القمل ٔاجدر ٔان حيض اWهن تصحيح الكتاب : "املراجعةيلزم الاكتب من 
  " .ماكن ويدرس يف لك زمان

وال يلغي اللسان الكتاب ٔاو الكتاب اللسـان ، عـىل الـرمغ مـن ٔان التيـار العـام اكن 
جفعل اللفظ ٔالقرب احلاجات ، والصوت ٔالنفس من ذl قلـيال، «لصاحل اخلطاب الشفوي 

  )32(. »من احلاجات والكتاب للنازح
ــد يتعــدد حســب  ــؤجال وق ــون املتلقــي م ــد ×خلــط متليــك اســـتقالليته مــن ك فاملقي

  .مالبسات القراءة



  ٕابراهمي بشار/أ                      الشاهد البالغي ونصوص اللغة الطبيعيةأالسس النصية يف مقاربة ٔاوجه البيان بني
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) القـمل ٔاجـدر ٔان حيـض اWهـن عـىل تصـحيح الكتـاب ( يشـتغل فهيا اWهـن ٔاكـرث 
يقـرٔا ( ومعلية التلقي مبا تتضمنه من قراءة وتأويل وتفكيك وتركيب حسب لك مقام متجدد 

وال يلغــي اللســان الكتــاب ٔاو الكتــاب اللســان كــوهنام ). ويــدرس يف لك زمــان  بــلك مــاكن
  .مظهرين ٔاساسـيني للك موضعه

ــني للفــظ  ــة البالغي ــارة ( ونســـتنتج ممــا ســـبق ٔان مقارب ــاب ( واخلــط ) العب ) الكت
  .ارتكزت عىل اجلانب التفاعيل ٔاكرث من البنيوي 

ارة وقـد ٔادر�ـا ابـن وهـب والركن الثالث من ٔاصناف اhالالت عند اجلـاحظ إالشـ
وقد يصمت إالنسان ويسـتعمل الكـ5ن 8افـة ٔاو « ) ³عتبار( مضن بيان أالشـياء بذواهتا 

رقبــة ٔاو ٕارسار عــداوة ٔاو بغضــة، فيظهــر يف حلظاتــه وحراكتــه مــا يبــني عــن مضــريه ويبــدي 
(...) داوة مكنونه، مثلام يظهر  اhمع عند فقد أالحبة، ومن تغري النظر عند معاينة ٔاهل الع

  )33(. » وهذا من بيان أالشـياء بذواهتا
        ::::حنو استيعاب نصوص غري لغوية حنو استيعاب نصوص غري لغوية حنو استيعاب نصوص غري لغوية حنو استيعاب نصوص غري لغوية     ×ٕالشارة×ٕالشارة×ٕالشارة×ٕالشارةالبيان البيان البيان البيان ----6666

من ٔاصناف اhالالت ×ٕالشارة ، ففي الوقت اWي افرد لهـا اجلـاحظ نوعـا جنـد ابـن 
وقد يصمت إالنسان ويسـتعمل الكـ5ن 8افـة ٔاو رقبـة " وهب قد ٔادر�ا يف ×ب ³عتبار

داوة ٔاو بغضة، فيظهر يف حراكته وحلظاتـه مـا يبـني عـن مضـريه ويبـدي مكنونـه ٔاو ٕارسار ع
وهذا (...) مثلام يظهر من اhمع عند فقد أالحبة، ومن تغري النظر عند معاينة ٔاهل البداوة 

لكـن رؤيـة دقيقـة لعالقـة اhوال ×ملـدلوالت جتعلنـا نسـمل  )34(. »من بيان أالشــياء بـذواهتا
لـوال إالشـارة مل يتفـامه النـاس معـىن خـاص « تعبري غري اللفـظ فــ بوجود ٕاماك»ت ٔاخرى لل 

ولوال ٔان تفسري هذه اللكمة يدخل يف ×ب صناعة الـûم . اخلاص وجلهلوا هذا الباب البتة
ٕان العالقـة بـني إالشـارات ومـا حتيـل ٕاليـه تتجـاوز التعـويض املعـروف . )35(»لفرسهتا لـمك 

ئف اللغة الرئيسـية سامها القدماء تفسريا ٔاو تـأويال املتداول للمعاين لتكتيس وظيفة من وظا
ما وراء اللغة عندما تدور اللغة عىل نفسـها وينكشـف بعضـها «ويسمهيا العلامء اليوم بوظيفة

فتكون إالشارة نعم الرتجامن عن اللفظ خصوصا . )36(»ببعضها بصياغة النص صياغة ٔاخرى 
وهنا نتساءل عن حال إالشـارة مـع . )37(»خمافة ٔاو رقبة ٔاو ٕارسار عداوة ٔاو بغضة «يف مقام 
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 .اخلط خصوصا ٕاذا اكنت الكتابة ٔادبية 
  

  مع التواصل العلمي/ إالشارة   مع التواصل العادي/ إالشارة 
ويف إالشارة ×لطرف واحلاجب وغري ذl من " 

  )38(" . اجلوارح مرفق كبري
وحسن إالشارة ×ليد والرٔاس مـن " 

Wي متــام حســن البيــان ×لبيــان مــع ا
يكون مع إالشارة من اhال والشلك 
والتفتــل والتثــين واســـتدعاء الشــهوة 

 )39(".وغري ذl من أالمور
فيظهر يف حراكته وحلظاته ما يبـني عـن مضـريه " 

ويدي مكنونه، مثلام يظهـر مـن اhمـع عنـد فقـد 
  ..."أالحبة 

ــة  ــارص ³حالي اســـتخدام الضــامئر والعن
  .معوما

وص اسـتخدام الرموز خصوصا يف النصـ
 .الفنية

ــة عــرب آليــة  ـــتعامل النصــوص القدمي اس
 ...).دينية، ٔاسطورية(التناص 

  .إاللغاز والتغريب يف صناعة الصور

  
ٕاذا اكن اhرس البالغي متوزعا بني احلديث عن املناسـبة التداولية والغرابة الشعرية 

 ويوحـد فان أالمر ينطبق عىل إالشارة بني اخلطاب الشفوي العادي والنص املكتوب الفـين
اخلـوف ٔاو الرقابـة ٔاو ٕارسار " بيهنام املقام ٕاىل حد ما ويفيض ٕالهيام معىن خاص اخلاص مفقـام 

كام قال ابن وهب تفيض ٕاىل لعب ×للغـة وتغريـب للمعـىن  حـىت تصـل " العداوة ٔاو البغضة
الرساÐ يف صورة حمددة، وليس هذا حمصـورا يف زمـان ٔاو مـاكن، مفـا نظـر ¿ القـدماء مـن 

تثري احلوار ×لنسـبة للمجادÐ وذكروه من هيئات اخلطيب سـنجد ¿ ٔاثرا مـن الكتابـة  قوانني
  . طات السـياسـية والرقابة أالمنيةأالدبية بطريقة ختتلف ويف الكتابة الصحفية مع الضغو 
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        ::::منوذجمنوذجمنوذجمنوذج
قـال ! ٔامجعت القران ؟ قال ٔامتفرقـا اكن فامجعـه؟ : قال احلجاج لرجل من اخلوارج«

! اخشيت فراره فاحفظـه؟: قال ٔاحتفظه ؟ قال . بل ٔاقرؤه ؤا» انظر ٕاليه: الٔاتقرٔا ظاهرا؟ ق
انـك مقتـول : قـال .لعنـه هللا ولعنـك معـه: قال ما تقول يف ٔامري املؤمنني عبد املå؟ قـال 

  . )40(»ٔالقاه بعميل وتلقاه بديم : فكيف تلقى هللا؟ قال 
خاص اخلاص " ح معىن يف بعض اhوال، وقد تكون الرقابة نقدية تشجع عىل اجرتا

بتعبري اجلاحظ فيسـتخدم أالديب ما ميكن ٔان يعوض إالشارة اكلبياض والسـواد والرمـوز " 
  .مما يعد عقدا افرتاضيا مع نوع خاص من املتلقي 

  
  
  
  
  
  

ــض النصــوص ويتضــافران  ــع إالشــارة يف بع ــارة م ــان ×لعب ــرو ٔان يتضــافر البي ال غ
¿ ونعم الرتجامن يه عنه، ومـا ٔاكـرث مـا تنـوب  إالشارة واللفظ رشياكن ونعم العون يه«ف

" وخصوصا ٕاذا اكن حفوى التواصل خاص اخلاص فــ )41(. »عن اللفظ وما تغين عن اخلط 
  )42(. »لوال إالشارة مل يتفامه الناس معىن  خاص اخلاص وجلهلوا هذا الباب البتة « 

  :منوذج
. قلب عينيه ومل حيـرك رٔاسـهواكن ٔابو مشر ٕاذا »زع مل حيرك يديه وال منكبيه ومل ي« 

واكن يقيض عىل صاحب إالشـارة ×الفتقـار ٕاىل . حىت Öٔن -مه ٕامنا خيرج من صدع خصرة
ليس من املنطق ٔان تســتعني عليـه بغـريه حـىت : واكن يقول . ذl و×لعجز عن بلوغ ٕارادته

ملسـاÐ لكّمه ٕابراهمي بن سـيار النظام عنـد ٔايـوب بـن جعفـر فاضـطره ×حلجـة و×لـزéدة يف ا
  )43(. » وحبا ٕاليه حىت ٔاخذ بيديه ] جلسـته[حىت حرك يديه وحل حبوته 

 ))))خاص اخلاصخاص اخلاصخاص اخلاصخاص اخلاص((((إالشارةإالشارةإالشارةإالشارة

 وغريها واحلاجبني اليدين )فزييولوجية(اللفظ

 والرموز والسواد البياض )برصية،ذهنية(اخلط

 ..."ٕاخفاء ٔاو خوف ٔاو رقابة"
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واكن القرآن الكرمي مرآة صادقة السـتخدام احلركة اجلسمية املعربة عـن املعـاين لـيس 
فقرا يف التعبري اللفظي بل حمـااكة لواقـع أالمـر كـون العـرب يســتخدمون ٕاىل جانـب الـûم 

مكـالت الـûم أالساســية واالéٓت كثـرية الـيت نقلـت هـذه احلركة اجلسمية اشـ5لها عـىل م
  )44(: املشاهد نذكر مهنا 

ي يُْغَىشـ :قال تعاىل - ِ �Wْعُيـُهنُْم َاك لَْيـَك تَـُدوُر ا6
�
يْـَهتُْم يَنُظـُروَن ا َذا َجاء الَْخـْوُف َرا6

�
﴿ فَا

  .19عَلَْيِه ِمَن الَْمْوِت﴾  أالحزاب 
ِحيطَ ِبثََمرِِه فَا6ْصَبَح - نَفَق ِفهيَا﴾ الكهف ﴿ َوا& ُب َكف�ْيِه عََىل َما ا6 ِّ   .42يُقَل

-﴿ô ُم َمن َاكَن ِيف الَْمهِْد َصِبّيًا﴾ مرمي لَْيِه قَالُوا َكْيَف نَُلكِّ
�
  .29فَا6َشاَرْت ا

ْم يَتَغَاَمُزوَن﴾ املطففني  - وْا ِهبِ َذا َمر/
�
  . 30﴿ َوا

َ»ِملَ  - وْا عَلَْيُمكُ اال6 َذا َخلَْوْا َعض/
�
  .119ِمَن الْغَْيظِ ﴾ آل معران  ﴿َوا

لقد نقل لنا القران الكـرمي وكتـب أالدب والنقـد كثـريا مـن هـذه إالشـارات كتابيـا، 
ومعلية التحويل من احلراك ٕاىل املكتوب ٔاو من إالشاري ٕاىل اللغوي تقيضـ ٕاىل اخـزت³ت 

ٕالشـارة ٔان فهـل تعـدوا ا« فعىل الرمغ ٔان لكهيام مبين عـىل سـنن .وتغريات عن النص أالصل
  )45(. » تكون ذات صورة معروفة وحلية موصوفة 

  ".الكينة" ٕاىل ٔان أاللفاظ ال تطابق احلركة اجلسمية 
ٔان نســبة « )Ray.L.Birdwistell(يرى ³نرثوبولو^ أالمرييك راي بري دوسـل 

ولعل هـذا مـا حـدا ×ن مشـر عنـد  )46(.»٪ فقط 35ٕاىل  30الûم عن املعاين ترتاوح بني 
  .للنظام ³سـتعانة بغري الفظ للتعبري عن ٔادق املعاين وعن خاص خاصهتا مناظرته

بعدان نصيان الن التواصل ) متلكم ومتلقي( ومقوÐ خاص اخلاص ورشط احلضور 
  :الرتكيب واhالÐ واملقام: إالشاري اجلسمي تضمن املبادئ أالساسـية للنص 

يـه يف حركـة الـرٔاس حيث يفرتض ٔان بني طـريف التواصـل وضـعا متفقـا عل : السنن

  )∗(.واحلاجب وكيفية النظر يتشابه مع النظام اللغوي
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Ðالhومعــىن خمتلــف عــن : ا Ðفلحــدة النظــر ولتقطيــب احلواجــب و³بتســامة دال
 .طالقة النظر ورفع احلاجبني والعبوس 

فهذه اشد ما تكون يف التواصل ×ٕالشـارة، : املقام ٔاو مطابقة النص للواقع ³ج5عي
 .رصحيية مبارشة يف اغلب أالحوال ٔالهنا ت

ؤارجع بعض الباحثني إالكثار ٔاو إالقالل من اسـتخدام احلركـة اجلسـمية ٕاىل الرغبـة 
 lاملناخ ٔاو غري ذ Ðم نظرا ملزاج املتلكمني ٔاو فقر لغهتم ٔاو حاûيف التخفيف من مشقة ال

  )47(. من أالسبـاب
نـاء الـûم مـن جـدال فانـه ال وبغض النظر عام ٔا+ره اســتخدام احلركـة اجلسـمية ٔاث 

ينكر  ٔاحد احلاجة ٕاىل معليات االتصال خصوصا يف  اخلطابة والوعظ والتدريس والرéضـة 
ممــا جيعــل إالشــارة ميــدا» خصــبا تســـتجديه لســانيات الــنص يف ٕاطــار ...والفــن املرســ�
  .تشعباهتا ا8تلفة 

        : : : : النصبـــــــة وبالغة املعرفة ×لعاالنصبـــــــة وبالغة املعرفة ×لعاالنصبـــــــة وبالغة املعرفة ×لعاالنصبـــــــة وبالغة املعرفة ×لعاململململ        ----7777
ويه احلـال «إالشـارة جنـد احلـال ٔاو النصـية ٔاو ³عتبـار جتـوزا،  وليس ببعيد عـن

وذl ظـاهر يف خلـق السـموات وأالرض ويف لك . الناطقة بغري اللفظ واملشرية بغـري اليـد
  )48(. » صامت و»طق وجامد و»م ومقمي وظاعن وزائد و»قص 

يـة البنيـة وهذه نظرة خطرية يف توثيق الصs بـني امجلـادات واحليـوا»ت وٕايـذان بأمه 
الكونية يف رمس ٔافـق التفكـري hى إالنسـان، ويبقـى اخلـيط اجلـامع يف تفكـري بالغيينـا هـو 

  ".فللك حدث حمدث" اhين واثبات الربوبية ولو ببعض املناطق 
مل يكن احلديث عن أالشـياء يف العامل سـواء ٔااكنـت حمسوسـة ٔاو جمـردة، حـارضة ٔام 

يف وظيفهتا، وابرز وظائفها ٕاثبـات الوحدانيـة w عـز  غائبة عىل سبيل إالطاÐ حفقيقهتا تمكن
وجل، بيد ٔان ما يتطلبه النص من تفاعل بـني وحداتـه وانسـجام ×طـين واتسـاق ظـاهري 
ينطبق عىل الكون، بل رؤية إالنسان للعـامل ومـا حيـدث فيـه مـن تعالقـات تـؤقمل اخلطاطـة 

(...) ٕامـا ×ملشـالكة : ٔاشــياءدالÐ اليشء عىل غـريه  تكـون بأحـد ٔاربعـة "ف. اWهنية للنص
وٕاما العرض كام يعـرف اجلسـم ×لطـول (...) وٕاما ×ملضادة فٕان الضد يكسب معرفة الضد، 
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hعىل الوا h49(....والعرض  والسمك وٕاما ×لفعل كام يدل الو(  
عالقـات اللكيـة، الســببية، ( ٕان ٕابراز انتظام الكون بأهناره ؤاجشاره ومثاره وخشوصه 

  :جتاوز ٕابراز اhالÐ عىل الربوبية ٕاىل حوار مع إالنسان قال  الراعي ..) تالفالتشابه، ³خ 
Uم والبéٕان السامء وٕان الرحي شاهدة     وأالرض تشهد وأال  

  )50(لقد جزيت بين بدر ببعضهم     يوم الهباءة يومـا ما ¿ قود 
ه وعنـارصه كام اعمتد القدماء عىل تå الـرؤé لتحليـل الكـون ٕاىل مكو»تـه وعنـارص 

وللتعــرف عــىل القــوة املســرية بــه واملتحمكــة   ٕالدراك كهنها وماكنهتا وعالئقها ؤادوارها
فيه، فان احملدثني املعارصين يستندون ٕالهيا للكشف عن البنية العميقـة املشـرتكة الـيت وراء 

  )51(. ما يف الكون مجيعه، وعن بنية البنية الرابطة بني العنارص واîاالت والظواهر وغريها
لقد حدد ابن وهب حمورين ٔاساسـيني لالعتبار هام القياس واخلرب فلوالهام ملا عرفنـا 

ٕاذ يصعب فهم العامل دون  )52(. ×طن ذl وال مراد هللا فيه وال اكن ظاهر اللغة يدل عليه 
جتارب سابقة تبـىن علهيـا جتـارب الحقـة حـىت ختـزتل الـرتاكامت وتـنظم العالقـات يف ٕاطـار 

يقولـون انـه ال جيـب قيـاس ٕاال «رج، وهنا نقرتب من املنطق غري ٔان املناطقة التشابه والتد
والقول عىل احلقيقة كام قـالوا، وٕامنـا يكتفـي يف لسـان . عن مقدمتني ٕالحداهام ×ٔالخرى تعلق

ٔاو بعبارة ٔاخرى ميتå إالنسان ملكة  )53(. »العرب مبقدمة واحدة عىل التوسع وعمل ا8اطب
  .عدودة لتقدم مناذج ٔاكرث بناءا عىل ما يتسم به من ابداعيةتشـتغل عىل ال�ذج امل

ــول ــراون وي ــذهب ب ــا بوصــفنا " Brown &yule" وي ــيت منلكه ــة ال ٕاىل ٔان املعرف
مسـتعملني للغة ما ليست سوى جزء من معرفتنا ³ج5عية الثقافية العامة عـن العـامل ، ٕاذ 

خرباتنـا احلياتيـة، مفسـاÐ ٔاهنا ليست ٔاساس فهمنا للخطـاب حفسـب بـل رمبـا لـلك جوانـب 
كيفية معرفة الناس مبا جيري داخل النص يه حاÐ خاصة من مساÐ كيفية معرفـة النـاس مبـا 

  )54(. جيري يف العامل بأرسه 
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  :منوذجمنوذجمنوذجمنوذج

ــاىل ــال تع ــْت  4﴿: ق ــَف ُخِلقَ ــِل َكْي ِب
�
َىل اْال

�
ــُروَن ا ــَال يَنُظ فَ ــَف } 17{ا6 ــَماء َكْي َىل الس�

�
َوا

َىل } 18{ُرِفَعْت 
�
ْرِض َكْيَف ُسِطَحْت } 19{ الِْجَباِل َكْيَف نُِصبَْت َوا َىل اْال6

�
: الغاشــية[﴾ }20{َوا

ال ميكن ٔان ننظر ٕاىل هذه اللكامت مبعزل عن محولهتا الثقافية ٔاو ٔان مـا نشـري ٕاليـه ] 17-20
+ ثـدي+ حيـوان[ قـابs للتجزئـة " ابـل: من تداعياهتا ميثل نزرا يسريا من هويهتـا، فلكمـة 

فـال جـرم ٔان ..] ٕانسا» عربيـا+ ابل [ ، ...]ٕانسان+ ابل[ وللرتكيب +...] نبات ٔالك+ ٔاليف
عالقة إالبل ×ٕالنسان وطيدة وجعيبة يف ح� وترحـا¿ يف ٔافراحـه وباكئياتـه، وقـد رضب لنـا 
الشعر ٔاروع أالمثs يف محميية العالقة بني إالنسان و»قتـه، مـن هنـا اكن موضـع التأمـل يف 

جام يف العالقة بني إالنسان وإالبل يعضـده انسـجام آخـر وهـو السـامء إالبل ، وهذا ³نس
املرفوعة مما يقوي الوصs بني خلق إالبل يف أالرض ورفـع السـامء مـن هللا ويبقـى ا8اطـب 
ابتداء، هو العريب حيث تطل عليه السامء بشمسها اليت تساعد الظاعن مـع »قتـه وغيو�ـا 

وملا اكنت مشس العـريب سـاطعة يف اغلـب أالحـوال . يدفتكون اجلبال املنتصبة ملجأه الوح 
  .ؤارضه مبسوطة امحديه صورها القرآن ، بناء عىل رؤية إالنسان ، مسطحة 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
 

 مراقبة

 ملتأ 

 إالبل  إالنسان

 السامء

 جلبالا

 ضاألر 

  القدرة منسجاا
 إاللهية 

 

 معاش

 وءجل
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فالتأمل يف الكون قراءة لكتاب منظور يتضمن عدة نصوص ×ملعىن الواسع للكمة 

جام التشابه منسجمة، فاالنسجام يعين عدم التناقض فقط، ٕاذ يدخل يف ³نس–نص 

  .و³ختالف والتضاد و³شـ5ل وغريها من العالقات

نســتلهم النصـوص اللغويـة خصوصـا ٕاذا اكنـت دامئـة " املنظورة" ومن النصوص 

لكن هذا ال جيعلنا نتومه ٔان اللسان تقليد ٔاو حمااكة لكية أالشــياء  . التفاعل مع إالنسان 

غزل ³بريسم لـاكن ينبغـي ٔان ال فلو اكن حال اللكم يف مض بعضها ٕاىل بعض كحال « 

تتغري الصورة احلاصـs مـن نظـم لكـم حـىت تـزال عـن مواقعهـا ، كـام ال تتغـري الصـورة 

  )55(» احلادثة عن مض غزل ³بريسم بعضه ٕاىل بعض حىت تزال اخليوط عن مواقعها

            ::::وصفوة القولوصفوة القولوصفوة القولوصفوة القول

غـوي، ٕان مظاهر البيان تنوعت بني االتصال الشفهـي والكتايب واللغـوي وغـري الل

فاختلفت أالبعاد النصية انطالقا من معلية إالنتاج وما تشرتطه مـن سـالمة اÐٓ النطـق 

والعقل من مرجعية ثقافية ومن قدرة عىل إالقناع، وصوال ٕاىل معلية التلقي وما تتطلبـه 

  .من حضور املتلقي اخلاص ٔاو العام ، الرصحي ٔاو الضمين ، احلارض ٔاو املؤجل 

ٔاكرث من البنية، و×لفهـم وإالفهـام ٔاكـرث مـن نظـم وحـدات ارتبط البيان ×لوظيفة 

النص، وÖٔن لسان حال البالغيني يقول ٕان البيان وحدة داÐ تواصلية تمكـن قميهتـا يف 

ؤامــا احلــديث عــن تركيبيــة الــنص وخصوصــية قواعــده . ظــروف إالنتــاج و³ســـتقبال

ري عنـد علـامء البيـان، فمل متثل اليشء الكث..) إالحاÐ واحلذف و³ستبدال، والتكرار(

  .ؤاجلوها ملصطلح آخر ال يقل ٔامهية هو النظم

تلفــة مــن النصــوص اكن اجلــاحظ يتشــوف لتأســيس عــمل عــام يقــارب ٔانواعــا خم 

جحاجيـة، ( ذات ٔامنـاط عديـدة ...) خطابة، شـعر، ٔامثـال، حـمك، رسـائل، منظـرات(
الغة اجلديدة  فتـاه ليقرتب من الوظيفة الفعلية للب..) وصفية، ٕاخبارية، رسدية، حوارية
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إالجياز، إالطناب، (يف جتليات اللغة الطبيعية املتشابكة ومفارقات ³سـتعامل العجيبة 

ــع  ــة، الصــمت، الــûم، إالعــراب واللحــن، املنطــق وإالشــارة، الطب الفصــاحة، اللكن

  . واجته بذl اجتاها وصفيا اسـتقرائيا يقدم النص مث يسـتنبط انسجامه...) والصنعة

البيـان والتبيـني حنـو اختيـار النصـوص لـيس داعيـا اكفيـا الهتامـه  نزوع صاحب

كون اجلاحظ قد آمـن ×النسـجام بوصـفه آليـة » ....ذكر ٔاخبارا منتخبة «×ملعيارية ؤانه 

ملطابقة النص للواقـع ³ج5عـي والثقـايف، فـمل ينترصـ لقضـية ٕاال وهـو قـد رسد عديـد 

  .عيار  ومنترصا لسلطة النص مع مقامه³سـتثناءات اليت تكرث »فيا بذl سلطة امل 

نقيب يف ٔاصو¿ وفروعه، ظاهره تعّمق ابن وهب يف مفهوم البيان من خالل الت 

بيان اجلاحظ املطلق عرب نظرة فلسفية دينية تؤسس لبيان  -ما ٔامكن –ه فسـي�جطنو×

  .عقدي
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    و املراجـــــــعو املراجـــــــعو املراجـــــــعو املراجـــــــع    ششششــــــــــــــــــــــــالهوامالهوامالهوامالهوام

  
                                                                        

اجلاحظ، البيان والتبيني، حتقيق درويش جويدي، املكتبة العرصية صيدا، بريوت،  -)1(
  .56ص/  1،ج)دت(،)دط(
،  2012، 2ينظر محمد العمري، البالغة بني التخييل والتداول، ٔافريقيا الرشق،ط، -)2(

  .39ص
  .56ص/ 1اجلاحظ، البيان والتبيني،  ج -)3(
معطيات +بتة تسـتدعى من اWاكرة جنب يواجه إالنسان وضعية جديدة، إالطار بنية  -)4(

وهذا املفهوم مأخوذ من اWاكء ³صطناعي املدونة متتالية أالحداث املنتظمة معيارé يف 
السيناريو خيتص بوصف اîاالت املمتدة للمرجع عرب املقامات والوضعيات اليت . اWهن

ٔاما اخلطاطه فهـي بنية معرفية معقدة تسهم يف تنظمي يقرت�ا نص ما وتساعد عىل تأوي� 
ينظر محمد الشاوش، ٔاصول حتليل اخلطاب يف النظرية . البحرية وتأويلها عن طريق التوقع

، 1النحوية العربية، تأسيس حنو النص، جامعة منوبة، املؤسسة العربية للتوزيع، تونس، ط
  .176م، ص2001

- السلسs الصحيحة :املصدر -أاللباين  :احملدث ةالرمحن بن ٔايب معري  عبد :لراويا -)5(
  . :1969الصفحة ٔاو الرمق 
 جامل بن دحامن، أالنساق اWهنية يف اخلطاب الشعري، التشعب و³نسجام، رؤية -)6(

  . 36، ص2011، 1للنرش والتوزيع، القاهرة، ط
  .105، دار أالمري خاh، اجلزائر، ص0=1+1عز اhين جالو^، رٔاس احملنة،  -)7(
محمد خري البلقاعي، دراسات يف النص والتناصية، مركز إالمناء احلضاري، محص،  -)8(

  .38، ص1998، 1ط
الصفحة أو  - حصيح ابن حبان :املصدر -ابن حبان  :احملدث  ٔابو هريرة :الراوي-)9(

  .ٔاخرجه يف حصيحه :خالصة حمك احملدث :4411الرمق



  ٕابراهمي بشار/أ                      الشاهد البالغي ونصوص اللغة الطبيعيةأالسس النصية يف مقاربة ٔاوجه البيان بني
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مقار املسؤولية اhولية عن ٔارضار البث املبارش لالٔ : صاحل محمد محمود بدر اhين -)10(
  .49، 48، جامعة حلوان، ص 1999-03-15-14الصناعية، ملتقى إالعالم والقانون ، يف 

فان دايك، عمل النص مدخل متداخل ³ختصاصات، ترمجة وتعليق سعيد حسن  -)11(
  .29، ص 2001، 1حبريي، دار القاهرة للكتاب، مرص، ط

الثقايف العريب، اhار  ينظر اجلابري محمد عابد، تكوين العقل العريب، املركز  -)12(
، نقال عن جامل بنجامن، أالنساق اWهنية يف اخلطاب 177، ص 2000، 3البيضاء، ط

  .27الشعري التشعب و³نسجام، ص 
عيل اجلارم ومصطفى ٔامني، البالغة الواحضة، البيان زواملعاين والبديع، دار الفكر،  -)13(

  1،2009:لبنان، ط-بريوت
  .50تبيني، ص اجلاحظ، البيان وال  -)14(
، )دت(، 2خوÐ طالب إالبراهميي، مبادئ يف اللسانيات، دار القصبة، اجلزائر، ط -)15(

  . 27ص
ابن وهب، الربهان يف وجوه البيان تقدمي وحتقيق حفين محمد رشف،  مطبعة  -)16(

  .9الرساÐ، مرص، ص 
ه �رخي جديد ينظر محمد العمري، املواز»ت الصوتية يف الرؤية البالغية حنو كتاب -)17(

  .85، ص 2001، 1للبالغة والشعر، ٕافريقيا الرشق، بريوت، ط
ينظر فان دايك، النص والسـياق ، اسـتقصاء البحث يف اخلطاب اhاليل  -)18(

وما  214والتداويل، ترمجة عبد القادر قنيين، ٕافريقيا الرشق، بريوت، اhار البيضاء، ص 
  .بعدها 

(19   ) Adam Jean-Michel, linguistique textuelle des genres de 
discours au textes, Nathan Université, Paris, 1999. P127… 

 1434شعبان  08املوافق لـ  2013جوان  17جريدة الهنار اجلديد، ليوم االثنني  -)20(
  .1، ص 1736هـ، العدد 

  .56,57ابن وهب، الربهان يف وجوه البيان،ص -)21(
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  . 201املصدر  نفسه،ص  -)22(
ينظر ٕابراهمي بشار، مقدمة نظرية يف تعلميية اللغة ×لنصوص، جمs لكية االٓداب  -)23(

، جامعة محمد خيرض بسكرة، ص 2010، جوان 7والعلوم إالنسانية و³ج5عية، العدد 
محمد أالخرض الصبيحي، مدخل ٕاىل عمل النص وجماالت تطبيقه، اhار . وما بعدها 280

  ...وما بعدها  115ان، منشورات ³ختالف، اجلزائر، ص العربية للعلوم »رشون، لبن
  .201ابن وهب، الربهان يف وجوه البيان، ص  -)24(
ينظر محمد العمري، املواز»ت الصوتية يف الرؤية البالغية واملامرسة الشعرية، حنو  -)25(

 كتابة �رخي جديد للبالغة والشعر، ٕافريقيا الرشق، اhار البيضاء، املغرب، بريوت،
  .71، 73، ص 2001، 1لبنان،ص 

×تريك شارودو، دومينيك منغنو، معجم حتليل اخلطاب، ترمجة عبد القادر املهريي  -)26(
  .181، ص 2008وحامدي مصود، املركز الوطين للرتمجة ، تونس ، 

جون النكشو ٔاوسـتني، نظرية ٔافعال الûم العامة، كيف ننجز أالشـياء ×لûم،  -)27(
  .100، ص 2008، 2ر قنيين ، ٕافريقيا الرشق، املغرب، طترمجة عبد القاد

  .176، 1/175اجلاحظ، البيان والتبيني،  -)28(
  .59ص/ 1اجلاحظ، البيان والتبيني، -)29(
  .61الربهان يف وجوه البيان، ص , ابن وهب-)30(
ينظر ×تريك شارودو، دومينيك منغنو، معجم حتليل اخلطاب، ترمجة عبد القادر  -)31(

  .553وحامدي مصود، صاملهريي 
، 2، حتقيق ورشح عبد السالم محمد هارون، ط1اجلاحظ، كتاب احليوان، ج -)32(

  .48، 47ص /1م، رشكة مصطفى البا^ احلليب، مرص، 1965هـ  1384
  .61الربهان يف وجوه البيان، ص  -)33(
  .61املصدر  نفسه، ص -)34(
  . 1/58اجلاحظ، البيان والتبيني،  -)35(
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ي مصود، التفكري البالغي عند العرب ٔاسسه وتطوره ٕاىل القرن ينظر حامد -)36(
  .172، ص 1،1981ً، منشورات اجلامعة التونسـية، تونس ط)مرشوع قراءة( السادس 

  .61الربهان يف وجوه البيان، ص  -)37(
  57ص/1البيان والتبيني، -)38(
  59ص/1املصدر  نفسه،  -)39(
  .2/303املصدر  نفسه،  -)40(
  .1/57، املصدر نفسه -)41(
  .58ص /1املصدر نفسه،  -)42(
  .1/65املصدر  نفسه،  -)43(
محمد عيل عبد الكرمي الرديين، مباحث لغوية، احلركة اجلسمية يف القرآن الكرمي،  -)44(

احملاوالت النقدية للمعجامت القدمية واحلديثة ، عمل اللغة وعمل الكينات، دار الهدى، عني 
  .مليs، اجلزائر

  .1/57يان والتبيني،اجلاحظ، الب  -)45(
  .87محمد عيل عبد الكرمي الرديين، مباحث لغوية، ص  -)46(

تشري ٕاىل احملاوالت اجلادة لعلمية دراسة احلركة اجلسمية يف ٕاطار عمل الكينات  -)∗(
)Kinesasics( حيث اجهتد بريوسل لتحليل احلراكت اجلسمية مبهنج يتجاذب كثريا مع ،

وما  167ات يف عمل اللغة،ص فاطمة حمجوب، دراس: مهنج التحليل اللساين، ينظر 
  .بعدها

  .94ينظر ، املرجع نفسه،ص  -)47(
  .1/59اجلاحظ، البيان والتبيني،-)48(
  72,71,ص, الربهان يف وجوه البيان, ابن وهب -)49(
  .1/60اجلاحظ، املرجع السابق،-)50(
الثقايف العريب، محمد مفتاح، التشابه و³ختالف ، حنو مهناجية مشولية، املركز  -)51(

  .9،ص 1996، 1املغرب، بريوت، لبنان، ط/ اhار البيضاء 
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  .65ينظر ابن وهب، الربهان، ص  -)52(
  .21املصدر نفسه،ص  -)53(
ينظر نعامن بوقرة، املصطلحات أالساسـية يف لسانيات النص وحتليل اخلطاب،  -)54(

 1429، 1ط دراسة معجمية، دار عامل الكتب احلديث، جدار للكتاب العاملي ،
  .136م، ص 2009/هـ
اجلرجاين، كتاب دالئل إالجعاز، علق عليه محمود محمد شاكر، النارش مطبعة املدين ،  -)55(

  .372م، ص 1992هـ، 1413دار املدين جبدة، 


