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لقد اسـتطاعت السـمييائية ٔان تفرض نفسها منذ ٔان ظهرت للوجود خالل النصف          

ًما شامًال يدرس منظومة أالنساق ا�اللية اليت أالول من القرن العرشين، بوصفهًا عل
يسـتعملها إالنسان، aعتبار ٔان حياة إالنسان ووجوده وفكره منظومة من العالمات 

)Système des Signes يف اقتحام جماالت الفكر إالنساين vوقد جنحت هبذه الرؤ ،(
ة واصفة خارج العالمة،وهو ما جعلها لغ -ٔابدا–اكفة، ا~ي ال ميكن ٔان يكون 

)Métalangage مساوية للمنطق، وقادرة عىل القيام بوظيفته، مسـمتّدة مرجعيهتا من اللغة (
)، "ومبا ٔان اللغة يه ٔاكرث أالنساق ا�اللية F .De Saussureكام قّرر ذ� دوسوسري (

ى تعقيدًا ؤاكرثها ارتباطًا aٕالنسان، فقد عُّد المنوذج اللغوي منطلقًا �راسة أالنساق أالخر 
  غري اللغوية" .

) C.S.Pierceوبفضل �ود دوسوسري السـمييائية وكذ� �ود شارل سـندرس بريس (
متكّنت السـمييائية من فرض نفسها مهنجًا قرائيًا، ونظرية معرفية، وظهرت ٕاىل الوجود العديد 
من املدارس و¯جتاهات السـمييائية يف ٔاحناء العامل، ختتلف من حيث مرجعياهتا ما بني 

نية وفلسفية ورvضية واج²عية.. ومن حيث آليات التعامل مع العالمة، وحدود ذ� لسا
التعامل، لكّهنا تتفق عىل ٔامهّية العالمة ومركزيهتا يف التفكري إالنساين، ومن ّمث جدوى 
ا�رس السـمييايئ يف متابعة العالمات، وحتديد شـبكة العالقات داخل النظايم العاليم، 

ت السـمييائية: ¯جتاه أالمرييك، و¯جتاه الفرنيس، و¯جتاه إاليطايل، ومن ٔاشهر ¯جتاها
  3رتو) اليت حنن بصدد احلديث عهنا :-و¯جتاه الرويس، ؤابر من ميث¼ جامعة (موسكو
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  إالطار إالبستميولوÀ لسـمييائية الثقافة:
اسًا عن مدرسة 3رتو) اليت انبثقت ٔاس-نشأت سـمييائية الثقافة يف ٔاحضان مدرسة (موسكو

)،ومتثّلت يف صورتني؛ "يف صورٍة بنيويٍة  Formalistes RussesالشÇنيني الروس (
سوفياتيٍة يف جامعة موسكو، ويف صورِة سـمييوطيقا أالدب والسيÍ والثقافة يف جامعة 3رتو 

)Tartu اليت انبعثت من جديد ونُقِّحت-) يف ٕاسـتونيا، ومن ٔاعالم هذه الشلكية الروسـية- 
)"  aٕالضافة Yuri Lotman) ويوري لومتان (Boris Uspenskyبوريس ٔاوسـبنسيك (
)، وقد مثّلوا جيًال جديًدا من العلامء ا~ين سعوا ٕاىل V.Toporovٕاىل فالدميري توبوروف (

فرض تصّور جديد لÞرس السـمييايئ، يقوم aٔالساس عىل عدم التشبّث بفكرة احملايثة 
)Immanence نية، من خالل التطلّع ٕاىل ما هو ٔامشل ) والنِص املغلقÇاليت تبنّهتا الش

من النص أالديب، ؤاكرث اتّساعًا من اللغة الطبيعية، "فالنّص املغلُق وٌمه ضلّل كثريًا من 
  البنويني، ؤالقى aلبنوية الصورية ٕاىل ¯نسداد" .

) اليت E. Cassirerكام اسـتفادت سـمييائية الثقافة من فلسفة أالشاكل الرمزية لاكسرير (
تنطلق من مسلّمة (إالنسان حيواٌن رامز) ٕاذ مل يعد العقل يتّسع ليشمل فيض املعىن 
والسـيوé الرمزية اليت تتوّ� عن الرثاء الثقايف ا~ي يو� فيه إالنسان، ويعيش يف وسطه.. 

والفن  فانتقل من طور الطبيعة ٕاىل طور الثقافة، وهذا ما نلمسه يف أالسطورة وا�ين واللغة
واكفة أالشاكل الرمزية . وaٕالضافة ٕاىل ذ� مثلت لكë من املاركسـية وتصّورات اللسانيات 
الوظيفية رافًدا íّما لسـمييائية الثقافة ٔاّدى ٕاىل اعتبار الظاهرة الثقافية موضوعًا تواصليًا ونسقًا 

وطقوسًا..) وعىل ضوء  دالليًا يتضّمن عّدة ٔانساق (لغاٍت طبيعيًة واصطناعيًة وفنوً� ود�vٍت 
3رتو) سلوك إالنسان تواصًال داخل ثقافة معّينة يه اليت -ذ� اعتربت جامعة (موسكو

  تعطيه داللته ومعناه .
ووفق هذه الرؤv يتحّدد مفهوم سـمييائية الثقافة بوصفها "دراسة التالزم الوظيفي ñتلف 

ó ٔاكرث من وظيفة؛ جاملية، ٔانساق العالمة" ، ذ� ٔاّن النص من منظور هذا ¯جتاه 
واج²عية، ؤاخالقية، وقانونية وغريها، يقول منّظر هذه املدرسة يوري لومتان: "¯زدواج 
بني الوظائف ال يُعترب فقط رضaً من التكرار، ولكنّه يبدو ٔايًضا ٔامرًا مرشوعًا، بل 
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" . ٕاّن ورضورvً، فليك حيقّق النص وظيفته ينبغي ٔان يتحّمل بعض الوظائف أالخرى
سـمييائية الثقافة ينظر ٕالهيا بأّهنا "العُمل ا~ي يعىن بدراسة الظواهر الثقافية aعتبارها معليات 

تواصلية" ، وهو ما جيعل الظاهرة الثقافية مبثابة نٍص منفتح عىل مجيع ٔانساق ا�الé والرتمزي 
  والتواصل داخل جممتع معّني.

  الثقافة والنص الثقايف:
ن الثقافة ممكنا قبل ٔان يسمي إالنسان أالشـياَء ويشري ٕالهيا، ٔاي ٔاّن ظهور مل يكن احلديث ع

الثقافة ارتبط بظهور الّرموز والعالمات اليت تكّون نظام اللغة ، وعىل هذا أالساس فالثقافة 
يه ما يضيفه إالنسان ٕاىل الطبيعة، يه العطاء إالنساين يف مقابل املعطى املادي للطبيعة 

) بأّهنا "لكë مركٌّب يضّم Ralph Lintonة اخلام، وقد عّرفها رالف لنتنون (اليت متثّل املاد
أالشغال اليدوية، واملعتقدات، والفنون، والعادات املكتسـبة من امجلاعة، وّلك ما ينتجه 
إالنسان من أالشـياء" ، فالثقافة يه اخللق إالنساين مضن جممتع معّني، ولهذا السبب اكن 

  حملّددة لها.لّلك ثقافٍة سامهتا ا
 ëٕاّن الثقافة كام يرى (لومتان) و(ٔاوسـبنسيك) "ليست مطلقًا نظامًا عامليًا، بل يه نظاٌم فرعي
يتشّلكُ طبق منطٍ خمصوص" ، واخلصوصية يه اليت متنح الثقافة حيويهتا، وتزّودها بسامهتا 

عتبار لغٌة، ٔاّما النوعية، فهـي من هذه الناحية نظاٌم من العالمات، متاما اكللغة؛ ويه هبذا ¯
الفصل بني اللغة والثقافة مفا هو ٕاّال معٌل جتريدي من الصعب حتقّقه معليا، فٕاذا ٔامكننا تصّور 
اللغة عىل ٔاّهنا ظاهرةمنعزé، فٕاّن معلها الفعيل جيري يف نظاٍم ثقايف ٔاّمع يؤسس معه �� 

  معقّدًا .
م بوظيفة بنائية عرب تنظمي العامل، فالثقافة وaٕالضافة ٕاىل الوظيفة االتصالية للثقافة فٕاّهنا تقو 

ختلق حميطًا اج²عيا حول البرش، هو ا~ي جيعل احلياة ممكنة، متاًما مثلام يتيح احمليط 
البيولوÀ احلياة العضوية لٕالنسان ، ولهذا السبب اكنت الثقافة مركز الوجود ¯ج²عي، 

ه بني منظورين للثقافة: الثقافة من منظور وعالمة النشاط إالنساين.وميّزي رواُد هذا ¯جتا
داخيل، ٔاي من منظور ذاهتا، وهو املنظور ا~ي يمتثّ¼ حامُل هذه الثقافة ومسـتعملها؛ ّمث 

  الثقافة من منظور خارÀ، ٔاي من منظور النظام العلمي ا~ي يصفها .
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و ّلك ما هو فالثقافة من منظور داخيل يه نسٌق مغلق، وجماٌل مقفل، ومفهوٌم حمايث، يبد
)، "فهـي نظاٌم والبايق فوىض" ، وaٕماكننا ٔان منثّل non-cultureخارج عهنا بأنه الثقافة (

~� بطقوس ا��vت أالخرى، ؤازvهئا، ؤاساطريها ّمما ليس جزءًا من ثقافتنا اخلاصة، فٕاّهنا 
الفارق بني سـتظل مظاهر الثقافية aلنسـبة ٕالينا، وحيرص الناقدان (لومتان) و(ٔاوسـبنسيك) 

الثقافة والالثقافة يف كون الثقافة يه وحدها من تسـتحق صفة (نظام سـمييايئ)، فيقوالن: 
"السـبل العديدة لتحديد الثقافة من الالثقافة ٕانّام ترتد ٔاساسًا ٕاىل ٔامٍر واحٍد، هو ٔاّن الثقافة 

فهومني العديد من يف مقاب� الالثقافة تبدو نظامًا من العالمات" ، ويقّدمان يف مقارنة بني امل 
  الفوارق اليت ميكن ٕاجاملها يف اجلدول التايل:

  non-culture  -الالثقافة   culture–الثقافة
  الوجود الطبيعي  نتاج إالنسان

  النتاج الطبيعي التلقايئ  نتاج ٔاصول متفق علهيا
  تتصف aخلاصية البدائية للطبيعة  ذات قدرة عىل تكثيف اخلربة إالنسانية

اخلارÀ للثقافة؛ فيعترب الثقافة والالثقافة جمالني حيّدد لكë مهنام االٓخر وحيتاج ٔاّما املنظور 
ٕاليه، فال ميكننا ٔان نفهم الثقافة بعيدا عن الالثقافة، ٔالّن "الثقافة سـتظل� ٔابًدا حباجة ٕاىل مثل 

افة حتتاج هذا الضد، ٕاذ تربز الثقافة هنا طرفًا مقاومًا لضّده، وبضّدها تمتّزي أالشـياء" ، فالثق
حباجة  -ٔاي الثقافة-ٕاىل الالثقافة، فهـي ختلقها وتسـتوعهبا aسـمترار، وذ� ٔالّهنا  -حىت تمتّزي -

ٕاىل نقيضها ا~ي حتّول ٕاليه بعض املظاهر اليت مل تعد عنارص ثقافية، وحتّولت ٕاىل لكيشـهيات 
)clichés) وترضب جامعة 3رتو،(Tartu~لعقل الباطن ٔاو الالشعور اa ي ٔاصبح ) مثًال

مسة ثقافة القرن العرشين بعد ٔان اسـهت$ إالنسان احتياطات التوّسع املاكين للثقافة ، وهنا 
ميكن احلديث عن تناسب طردي بني الثقافة والالثقافة، فلّلك منط ثقايف مماثل يف عامل 

ّن هذا الالثقافة، فرمغ ٔاّن الثقافة تسعى ٕاىل توسـيع جمالها لتشمل ما هو خارج الثقافة، ٕاّال أ 
  يؤدي ٕاىل امتداد جمال الالتنظمي ٔايضا. -من منظور الوصف اخلارÀ–التوّسع 

  عالقة الثقافة aللغة:
يصوغ رواد سـمييائية الثقافة تعريفا للغة ينطلق من حتديد ماهيهتا وٕادراك وظيفهتا، يقوللومتان: 
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)، ويرتتّب عىل "اللغة نظام من العالمات املنتظمة تقوم بوظيفة اتصالية (نقل املعلومات
تعريف اللغة بأّهنا نظاٌم؛ مناقشُة وظيفِهتَا ¯ج²عية، فهـي تؤّمن وتضمن تبادل املعلومات، 
وتضمن حفظها وترامكها يف ا(متع ا~ي يسـتخدíا" ، مفن �حية املاهية تمتثل اللغة يف 

اللغة تقوم )، ٔاما من �ة الوظيفة فSystème) والنظام (Signesمقّومني وهام العالمات (
) مضن ٕاطار ا(متع، كام تقوم حبفظ املعلومات وضامن aCommunicationلتواصل (

  دميومهتا واسـمترارها يف الزمن.
) عن اللغة aلكثري Y. Lotmanويتحّدث منظرو هذا ¯جتاه ويف مقّدمهتم يوري لومتان (

  ):Langueمن الّسعة والشمول، ٕاذ يندرج حتت مصطلح لغة (
  لطبيعية، ويقصد هبا اللغات العادية الفرنسـية وإالجنلزيية والروسـية وغريها.اللغات ا-1
اللغات املصطنعة ويه أالنظمة إالشارية اليت يبدعها إالنسان، واليت تسـتخدم يف جماالت -2

ختصصية ضّيقة من النشاط البرشي مثل الرموز املسـتخدمة يف الرvضيات والكميياء 
  وٕاشارات املرور..

أالنظمة المنوذجية الثانوية: ويه ٔانظمة سـمييوطيقية تعمتد اللغة الطبيعية لكّهنا ٔاكرث تعقيًدا، -3
اكلطقوس، والفنون، ؤانظمة التواصل ¯ج²عي، اليت متثّل مجيعها نظامًا سـمييائيا عاما يدعى 

  الثقافة 
لتعاطي مع مظاهر ويوصف القسم الثالث من ٔاقسام اللغة بأّهناالٔكرث خصوبة، وأالقدر عىل ا

الثقافة اñتلفة، اكلشعر واملوسـيقى والسيÍ والفنون وaيق مكّو�ت الثقافة اñتلفة، رمغ ٔاهنا 
تعمتد aٔالساس عىل اللغة الطبيعية.واللغة بوصفها نظامًاَ◌ منوذجيا 0نوv "تتصل اتصاال وثيقًا 

عن المتيزي بني املسّمى و¯مس،  aحلياة، حتاكهيا، وتتغلغل فهيا، ٕاىل حّد ٔاّن إالنسان قد كّف 
وبني مسـتوى الواقع ومسـتوى انعاكسه يف اللغة" ، ولهذا السبب يدعو لومتان ٕاىل ٔان تكون 
لغة الثقافة والفن وإالبداع ممتّزية عن اللغة اليومية املنبثقة عن اللغة الطبيعية بقوó: "جيب ٔان 

Íز ت$ اللغة اليت يتوّسل هبا ٕاىل ٕاعادة خلق تمتّزي لغة أالدب عن لغة احلياة اليومية، ؤان ت
الواقع لغاية فنية عن ت$ اليت تسـتخدم لغاية ٕاعالمية ٔاو ٕاخبارية" ، فلغة الثقافة والفن ينبغي 
ٔان حتافظ عىل تعالهيا عن اللغة الطبيعية حىت وٕان اكنت هذه أالخرية مصدرًا ٔاساسـيا ال غىن 
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اعىل بينفنسيت ( ) ا~ي ٔاّرص عىل ٔان اللغة الطبيعية يه É. Benvenisteعنه، وهذا رد�
)، ويه اليت متنح Métalinguistiqueوحدها القادرة عىل القيام بوظيفة ميتالغوية (

أالنظمة الثقافية اñتلفة دورا سـميوطيقيا، معتربًا ٔاّن الÍذج الثقافية ال تكون ذات وظيفة 
  .سـمييوطيقية ٕاّال بقدر ما تسـتعريه من اللغات الطبيعية 

3رتو) حباجة أالنظمة المنوذجية الثانوية ٕاىل اللغة الطبيعية، -ومع ذ� تقّر (جامعة موسكو
معتربة العالقة بيهنام حيوية ؤاساسـية، تّربر ذ� بكون "اللغات مالزمة للثقافة، ويسـتحيل 

لغة بنية ال -يف القلب مهنا-الفصل بيهنام، فليس هناك من لغة ميكن ٔان حتيا بغري ٔان يكون لها 
  الطبيعية" .

  املدلول الثقايف والنص:
) من منظور ثقايف انطالقًا من مبدٔا التعارض مع الالنص Texteيتحّدد مفهوم النص (

)Non-Texte فال ميكن تعريف النص ٕاّال من خالل معرفة نقيضه "الالنص"، فليك ،(
ون قمية داخل يصري قوٌل ما نصا البّدٔان ينضاف ٕاىل املدلول اللغوي مدلول آخر ثقايف يك

ثقافة معّينة، ٔاّما الالنص فيذوب يف املدلول اللغوي وال ينظر ٕاليه ٕاّال من خالل هذه الزاوية 
  ، فالنص يتألّف من (مدلول لغوي+ مدلول ثقايف)، فٕاذا فقد داللته الثقافية ٔاصبح "النص".

متوالية من  ٕاّن النص هبذا املعىن وحدة ٔاساسـية للثقافة، ٕانّه عالمة متاكم�، ٔاو مجموعة
العالمات اللغوية وغري اللغوية ، مففهوم النص ٔاوسع من ٔان يتحّدد مبدلوó اللغوي، ٕانّه من 

3رتو) "ينطبق ال عىل الرسائل aملعىن اللغوي العادي فقط، بل -و�ة نظر جامعة (موسكو
ينطبق ٔايضًا عىل ٔاي حامٍل ملعىن نيص متاكمل، ينطبق عىل احتفال، ٔاو عىل معٍل فين 
مجيل، ٔاو عىل قطعة من املوسـيقى، وليست ّلك رساa éللغة الطبيعية نصًا من منظور 

  الثقافة" .
3رتو):تقوم امجلاعة بدراسة النص الثقايف وحفصه -دراسة النص الثقايف �ى جامعة (موسكو

  عىل ضوء املشÇت التالية:
عالمات، حتديد طبيعة النص من حيث هو عالمة متاكم�، ٔاو متوالية من ال  •

وميكن المتثيل لهذه أالخرية aملأثورات القدمية وأالساطري اليت يّمت ٕادما�ا يف ٔافالم معارصة، 
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من دون ٔان تفقد طاقهتا أالصلية مع تغّري يف وظيفهتا اليت تصبح جاملية بعد ٔان اكنت 
  ٔاسطورية ٔاو شعائرية .

عرب مراعاة موقع "املتلكّم" مشلكة املرسل واملرَسل ٕاليه: ٕان ٕانتاج النص الثقايف يّمت   •
ٔاو موقع "املسـمتع"، وعىل هذا أالساس ميكن المتيزي بني ثقافة تتّجه حنو اñاَطب ٕاذا اكنت 
تستند ٕاىل مبدٔا "قابلية الفهم"، من خالل احلرص عىل الوصول ٕاىل احلّد أالدىن من 

تلكّمسمهتا ¯نغالق، التقليدية، يف سبيل ¯قرتاب من عالَم املتلقي. وثقافة تتّجه �حية امل 
بسبب صعوبة الوصول ٕاىل معناها ٔاو اسـتحالته، و~� فهـي ثقافة من منط aطين، مثل 
النصوص ا�ينية والتنبؤية، والرشوح والتفسريات والشعر.ففي ¯جتاه أالّول يكيّف املرسل 

ي ٔان يكيّف نفسه ، وحياول ¯قرتاب من عامل املتلقي، ويف ¯جتاه الثاين يُطلب من املتلق
  نفسه وفق منوذج املبدع .

  ٔاشاكل العالقة بني النص الثقايف والنص اللغوي :
3رتو) تعترب الثقافة لغة منوذجية 0نوية، ويه ذات ارتباط وثيق -لقد تقّدم ٔاّن جامعة (موسكو

aللغة الطبيعية، وaلتايل فٕاّن العالقة بني النص اللغويوالنص الثقايف تتحّدد عرب أالشاكل 
  التالية:

الشلك أالول: النص اللغوي ليس aلرضورة ٔان يكون نًصا ثقافيًا، وذ� مثل النصوص 
الشفوية يف ثقافة تنحو حنو التدوين، فٕاّن هذا النوع من الثقافات ال حيفظ النصوص 

  الشفاهية.
الشلك الثاين: ميكن لنص يف لغة 0نوية بعيهنا [نص ثقايف] ٔان يعّد يف نفس الوقت نصًا يف 

  اللغة الطبيعية.
الشلك الثالث: قد ال يكون النص الثقايف نصًا لغوvً يف لغة طبيعية معّينة، ولكنّه ميكن ٔان 
يكون يف نفس الوقت نصًا يف لغة طبيعية ٔاخرى، مثل (أالدعية واملأثورات ا�ينية aللغة 

  العربية �ى شعوب غري عربية) .
  3رتو):-كوٕاجراءات حتليل النص الثقايف حسب جامعة (موس

3رتو) عىل ما يسموهنٕاعادة البناء، وهو ٕاجراء من -يقوم حتليل النص �ى جامعة (موسكو
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شأنه امليض ٕاىل ٔاعىل مسـتوى حتلييل وهو املسـتوى ا�اليل اخلالص ا~ي يتحّول ٕاىل لغة 
ذات مفاهمي شام� وعاملية ، وقد حتّدث منّظرو هذا ¯جتاه عن آليات حتليل النصوص 

التفصيل، فقالوا: "ويكون موضوع ا�راسة هو ٕاعادة بناء النصوص يف احلاالت  بيشء من
التالية: ٕاعادة بناء قصد املؤلّف ٔاو ٕاعادة بناء نصه، وترممي النصوص القدمية، ٔاو ٔاجزاء مهنا، 
وٕاعادة بناء تفسري ٔاحد القراء املعارصين للنص، وكذ� ٕاعادة بناء املصادر الشفاهية وحتديد 

  ٕاطار ثقافة تدوينية، وكذ� دراسة 3رخي املرسح والفنون" . ماكنهتا يف
ورمغ ٕاقرار لومتان بأّن النص لكë متاكمٌل، وينبغي التعامل معه عىل هذا أالساس، ٕاّال ٔانّه 
يرى ٔان ال مفّر من التعامل مع وظائفه ّلك عىل حدة، "ذ� ٔان تفكيك الوظائف ¯ج²عية 

ل التفاعل القامئ بني هذه الوظائف" ، ٔالّن من للنص ووصفها ينبغي ٔان يسـبق حتلي
مقتضيات املهنج العلمي التدّرج من البسـيط ٕاىل املركّب، ومن القصد العام ٕاىل ٔادىن 

  مسـتوvت التحليل، كام ييل :
ا�اليل للجم�> -[الهدف العام للنص> مسـتوى الوحدات ا�اللية أالساسـية> البناء الرتكييب

  وعات املقاطع > املسـتوى الصويت].مسـتوى اللكمة> مسـتوى مجم
  اخلامتة:

3رتو) تنظر ٕاىل الثقافة بوصفها �P من النصوص، يرتبط بسلس� من -ٕاّن جامعة (موسكو
الوظائف، ٔاو يه عىل أالحص آلية خاصة تتوّ� عهنا ت$ النصوص ،فالثقافة لغة 0نوية، ويه 

ٕالماك�هتا ا�اللية الكبرية، وقدرهتا  -من و�ة نظر هذه املدرسة-المنوذج السـمييوطيقي الوحيد
عىل صهر  وظائف عّدة مضن نسق واحد، ورمغ اتّاكء النص الثقايف عىل اللغة الطبيعية ٕاّال 
انّه يمتّزي عهنا، وخيتص بكونه بنية متاكم�، ونسقًا ممتّزيا عن "الالنص" ا~ي يعمتد عىل اللغة 

  ذ�. الطبيعية وحدها، وال يسـتطيع ٔان يكون ٔاكرث من
ومتثّل ثنائية "النص" و"الالنص" نقطة حيوية يف سـSئية الثقافة، بسبب ما ميثّ¼ النص من 
نظام، يف موا�ة فوىض الالنص، رمغ نسبية املفهوم، ٔالّن ما يعترب نصًا يف ثقافة معّينة هو 

  نص يف ثقافة ٔاخرى، ٔاو يف زمن آخر.-ال
بوصفه املفهوم أالساس للنظرية  -يفٔاي النص الثقا–وقد ركّزت "امجلاعة" عىل النص 
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السـمييائية، ليس بسبب بنيته اللغوية، ولكن ملا ميثّ¼ من محمول ثقايف متاكمل بغض النظر 
  عن مادة هذا النص؛ قطعة موسـيقية، ٔاو احتفاال، ٔاو ترانمي دينية، ٔاو عرضًا مرسحيا.
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