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 المستخلص                                    
لينا النصوص عن غيره نقاًل حرفيًا بل إالتوحيدي لم ينقل  نّ أعمى  أكيدة ىناك مؤشرات    

طبعيا بأسموبو  لنقصان والتصحيح ألغراض عممية وأخرى أدبية حتىتصرف فييا بالزيادة وا
، ونجد ر الكالم الفمسفي المستغمق كالمًا أدبيًا رائقًا مستساغاً ن غيره، فصيّ مزه الخاص الذي ميّ 

الحادية مثل ىذه اإلشارة في مواطن كثيرة من كتاب المقابسات، نذكر منيا قولو في المقابسة 
ليس  ،من القول من الحكمة، وأنواع   في ىذه المقابسة التي تقدمت فنون   تقد َمر  ))والتسعين: 

ن كنت قد استنف جميعيا إال حظ   منلي  في تنقيتيا، الطاقة ت دالرواية عن ىؤالء الشيوخ، وا 
 .(1)((بو ىيسيرة ال تصح إال بيا، أو نقص خفي ال يبال ةوتوخي الحق فييا، بزياد

من اِلعمِم من  قابسة، ىو: المقابسُة ىي َأخٌذ يسيٌر مستفادٌ لمم توّصل البحث إلى وضع تعريف
وكذلك فإنَّ  ،ياويشترك في لعمماء التي كان يحضرىا التوحيديمحاورات طويمة تعجُّ بيا مجالُس ا

، وتقع المقابسات في التوحيدي لم ُيسبق بيذا المون من النثر، ولم يكتب أحد عمى منوالو من بعده
 يتداخلُ  بميغٌ  وكذلك فإّن المقابسات حديثٌ  ،وحسن الصياغة ،فنونو بالبالغة ضمن النثر إذ تنماز

 فيو الوصف مع الحوار والنقاش الذي انمازت بو.
في تطبيقنا آلليات السبك عمى مقابسات التوحيدي وجدنا أن ىذه األدوات، والوسائل تسيم إلى 

 .في تماسك النص وتحقيق النصية فيوحدٍّ بعيد 
النّصية، بفضل أدوات التعريف التي تتقّدم العبارات المتضمنة  في تحقق الخاّصية التحديدساعد 

ن كانت دالالت عمى ما  سبق ذكره من األلفاظ، التي تكون في أول ورودىا في النص نكرات، وا 
 قوالبيا المفظية معارف. في

سواء أكانت مشتركة )داخل  أسيمت اإلحالة التي حّققتيا األلفاظ الكنائية في نصوص المقابسات،
النّص(، أم إحاالت عمى المقام )خارج النّص( في ترابطو عمى المستوى الداللي، وخمقت نوعًا 
من المطابقة بين المفظ الكنائي وما يحيل عميو داخل البنية المغوية، وىذه المطابقة ىي التي 

 حّققت الترابط بين أجزاء النّص ومن ثّم تماسكو.
تبرز أىمية اإلحالة في توطيد أواصر السبك في النص، وال سيما في بحث الموضوعات الفمسفية 
والفكرية والميتافيزيقية؛ فيعتمد التوحيدي حينيا عمى تكثيف استعمالو لإلحالة في مقابساتو، 
وبأنواعيا المختمفة لتنويع أساليب السبك من داخل النص وخارجو، فيو يخاطب عقول سامعيو 

رئيو طارحًا بين أيدييم تجربتو الفمسفية وموقفو من قضايا فمسفية كثيرة كالخالق، والخمق، وقا
والوجود، والفناء، والتدين، والتقوى، والعبادة، والتوحيد، والشرك، واألدب، والنحو، والفنون، 

 كثير.  واألخالق، والصداقة، والصراحة، والوفاء، واإليثار، والعموم، والمعرفة...وغيرىا

                                           

 



حقق الحذف في نصوص المقابسات تماسك نصيا استنادًا إلى ما منحو السياق الداخمي لمنّص 
من معرفة بالمفردات المحذوفة، وكذلك باالعتماد عمى السياق الخارجي الذي يستند أساسًا إلى 

ضمن التفاعل في مجموعة األنساق المعرفية التي يحصل عمييا المتمّقي من تجاربو الماضية 
 اعي المغوي، والتي ىي المرجع األساس في فيمنا لمنّص.االجتم

حّقق الترابط الغاية النّصية بوساطة التماسك، وتقوية األواصر فيما بين الجمل، وجعل متواليات 
الجمل متراّصة، وليس من طريق اإلحالة أو اإلشارة إلى ما سبق أو ما لِحق من مفردات أو 

التماسك األخرى، وما كان  ووسائل بينواالختالف ، وىذا جوىر فحسب عبارات داخل النّص 
  نيا.مزه يميّ 

ولما  ،والمؤرخين السمة الفمسفية لو كتاب المقابسات نجد أّنو قد شاع بين الباحثين إلىبالنظر 
يؤمن بو ويعمل نو الكثير من ثقافتو الفمسفية وما يبرع بو كاتبو في ىذا الصدد، ومن ثمَّ فقد ضمّ 

لنا عدم إطالقية مثل ىذا  انَ بَ  ة فاحصة في جميع مقابساتوإذا أجرينا نظر ؛ ولكننا عمى وفقو
يعالج العديد من القضايا المؤتمفة والمختمفة في الوقت عينو،  ،، فيو كتاب موسوعي جامعالحكم

فمسفية فإّن معنى ىذا أنو يوجد ارتباط الصبغة الوحينما نقف عند ما يشاع عن ىذا الكتاب من 
ّن ىذا يعني من جية ثانية أّن  إليياوثيق بين ىذه الصفة والجماعة التواصمية الموّجو  الكتاب، وا 

جتيا القضايا المثارة في وأدواتيا، وطرائق معال الميتمين بالفمسفة، وفنونيا إلىالكتاب موّجو 
حقق عند ىذه الطبقة من المتمقين أّن معيار القبول مت إلىومن ثمَّ يأخذنا ىذا الكالم  الفمسفة،

 أواألمر عمى خالف ذلك؛ فنعم: قد يصح ىذا الكالم عمى بعض مقابساتو،  ولكنّ  حسب؛ف
 فقراتيا؛ ولكّنو ال يتصف باالضطراد في جميعو. بعض
ة ًا في معايير النصية لوقوفيما في طرفي عمميظيور أكثر معيارين  والقبول ،القصد عدُّ يُ 

فادتيا  االتصال، المرسل والمتمقي؛ وىما يبينان كيفية تآلف العناصر المكونة لمنص وا 
معنى؛ ولكنيما في الوقت عينو يعجزان عن تزويدنا بحدود فصل مطمقة وراسخة تميز بين ال

  النصوص وغير النصوص في الموقف التواصمي.
وىو بذلك يشبو وظيفة الفمسفة التي وصفت قديمًا بأّنيا  يمارس السياق وظيفة الوعاء لمنص،

 ىو الحّيز الذي ُيبحر فيو وينطمق إلى آفاقو الجديدةكذلك السياق بالنسبة لمنص وعاء العموم، ف
 .في تحقيق المعنى المراد منو

تبمغ أىمية سياق المقام لمنصوص في عممية ربط النّص بمجموعة األحداث المحيطة بو، 
سياقات المقامية التي تحيط بالنّص، سواء أكانت زمانية، أم مكانية؛ أسيمت معرفتيا، فمجموع ال

 صد التي حمميا النص إلى المتمقي.في تفسير المعاني والمقا ،بصورة فاعمة
رت السياقات المحيطة تتبدى لنا أىمية سياق المقام في تحديد البعد التداولي لمنص، فرأينا كيف أثّ 

أم النفسية، أم الثقافية... إلخ، في فيمنا لو والذي أعاننا عميو المعرفة المسبقة  سواء: االجتماعية،



بعالمو وتحقيق الخاصية النصية من طريق ترابطو مع األحداث المحيطة بو، ومن ثمَّ تحققت 
عممية التواصل بتماسك أجزائو المغوية فيما بينيا دالليًا بفضل المعمومات التي يقدميا، وىذه ىي 

وبذلك  ؛الم اإلبداع البشري الذي ال ينضبفي ع منتجٍ  ية النصية المنشودة من كل نصٍّ الغا
 لينا.إتدور عجمة اإلبداع فتطرح ثمارىا تتحقق الغاية التي من أجميا 

أوجدت ثنائية التناص التي تضمنتيا نصوص المقابسات، والمتمّثمة بالنصوص الدينية، 
إثراء النّص بالتجارب التي حوتيا، والتي أسيم  واألسطورية، والشعرية، التي عممت عمى

 .استدعاؤىا في إيصال األفكار التي طرحتيا نصوص المقابسات إلى جماعة المتمقين
في مسح تمك النصوص كبير أثر رفدتنا بو نصوص المقابسات كان لمجانب اإلعالمي الذي 

ودوران عجمة البحث المستمر في سبيل الوصول إلى كامل جوانب اإلعالمية  بميزة التشويق،
 التي تحمميا إلينا مقابسات التوحيدي.


