
  التشكل والمفھوم -الفصل األول                                                 لسانیات النص 

 

4 
 

I- ملة إلى النصمن الج:  

 قوم ا یعبر كلهمن أهم وائل االتصال،إذ ب كونهاب وافر من الدراسات، یحظیت اللغة بنص
، و اعتمدت دراسات التراكیب اللغویة جمیعها 1"ابن جني" عن أغراضهم كما ذهب إلى ذلك 

وكانت  ،2ا في العصور السحیقة على مفهوم الجملة دون غیرهعلى وجه التقریب منذ نشأته
 347: ـت( " أفالطون " حیث اجتهد الباحثون منذ رى للدراسة،ببذلك الجملة الوحدة اللغویة الك

في تحدید مفهوم الجملة، عهم ومناهجهم حتى عصرنا الحاضر على اختالف مناز ) م. ق
، وهذا العدد الكبیر في  3عریفن التعریفات أربى على ثالثمائة تا عددا ضخما مفقدموا لن

مانع  رز لما صعوبة تحدید مفهومها فأعاقهم بذلك عن التوصل إلى تعریف جامعا یبتهتعریفا
ة ي دراستهم یستعملون مصطلحات كثیر ظاهر لدى نحاتنا، إذ نجدهم ف هووهذا ما ، لها

ملة، أحدهما یرى بین اتجاهین في تعریفهم للج ومتشابكة كمصطلح الجملة والكالم، إذ نمیز
  .اآلخر یراها إیاهجملة هي الكالم و بأن ال

" ،)471:ـت( انيدر الجرجالقا عبد و )هـ392:ـت( " بن جنيا"  یمثله: اه األولاالتجف
  ).538: تـ" (الزمخشري 

  میهبمعناه وهو الذي یس .كل لفظ مستقل بنفسه مفید ((یعرف الكالم بأنه  " فابن جني " 

  . 4)) النحویون الجمل

  

  

  
                                                             

  .87. ، ص1م،ج2002- ه 1424، 2ة، طیب العلمتكارالاوي، دهندعبد محید : صائص، تح لخبن جني، اا  1
: ؛ ص1998-1418، 1ب، القاهرة، طتان، عالم الكسمة تمام حترج اء،واإلجر والخطاب  نصلاد، بوجرانروبرت دي    2

88.  
: م، ص1988-—ه1408، )ط.د(د أحمد نحلة، مدخل إلى دراسة الجملة العربیة، دار النهضة العربیة، بیروت، محمو   3

11.  
  .73: ص ،1جه، سرجع نفالمجني،  ابن  4
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اها ومجموعها، دها الكالم جنس للجمل التوام مفر  ((ذلك یرى بأن  وفي مقابل و مثنّ
اها و مجموعها، فنظیر القو ثمدها و كما أن القیام جنس للقومات مفر  مة الواحدة من القیام نّ

 وأما الجملة فهي كل كالم ((:  ویقول أیضا في كتابه اللمع ،1)) الجملة الواحدة من الكالم
  .ذلك بین الجملة والكالمفهو یسوي في  .2)) هسمفید مستقل بنف

ذا ذهبنا إلى        ٕ أیضا یسوي بین مصطلحي  هونجده ) ـه471تـ(ي نرجالجر اعبد القادوا
م أن الواحد من االسم والفعل والحرف، یسمى كلمة، فإذا اعل (( :الجملة والكالم، إذ یقول

  .3)) لةم، سمي كالما وسمي جائتلف منها اثنان فأفادا، نحو خرج زید

تین أسندت إحداهما لمركب من كلمهو اوالكالم  (( :، حیث یقول)ـه538 :ـت(شري الزمخو 
: اسم نحو قولك و أو فعل... زید أخوك: إلى األخرى، وذلك ال یتأتى إال اسمین كقولك

  .4)) مى جملةوتس... ضرب زید 

) هـ 68 :ـت(ترباضي فهو الذي یفرق بین المصطلحین، فهذا الرضي االسجاه الثاني أما االت
اد األصلي سواء كانت ما تضمن اإلسنملة والفرق بین الكالم والجملة أن الج ((: یقول

ه، فكل كالم اإلسناد األصلي وكان مقصودا لذات والكالم ما تضمن... ا أم المقصودة لذاته
  .5)) لة وال ینعكسمج

هو الكالم  ((: الرضي في ذلك ویزید األمر وضوحا بقوله مع) ـه761: ـت(م و یتفق ابن هشا
بمنزلة .وما كان...رهوالمبتدأ وخب...ن الفعل وفاعلهوالجملة عبارة ع...القول المفید بالقصد

  , أحدهما

  
                                                             

  .81: ، ص1مرجع السابق، جابن جني، ال  1
  .110 ص م، 1979، 2ب، بیروت، طتلكعالم اشرف،  حسین محمود :، تحقیقالعربیةع في ملالجني، ابن   2
ة عبد اللطیف، بناء حماسمحمد  :، نقال عن40م، ص 1972على حیدر،دمشق،  :الجرجاني، الجمل، تح عبد القاهر  3

  .23، ص 2003، )ط.د(القاهرةرغریب، اد العربیة، الجملة
  .18 ، ص)ت-د)(د ط(بیروت ،المفصل، عالم الكتب،  حش، شر یعیابن   4
ص  1جم، م1992 - ه1419، 1روت، طبیب العلمیة، تكالحاجب، دارال بنكافیة شرح  ، اضياالستربدین رضي ال  5

  .32- 31ص 
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صب اهتمام فقد كان م 1))وهمه كثیر من الناستا مترادفین، كما سما لینهذا یظهر لك أوبه
م كالم وغیرها من الدراسات التي تحو والفرق بینها وبین النا حول الجملة وحدودها نحات

  .حولها

 ت النحویة في هذا المجال، ال یعدحو العربي من نحو الجملة، وانحصار التحلیالوانطالق الن
نما هو راجع إلى األسباب التي من أجلها تم القیام بتقعید اللغة، إذ أن تقویم  ٕ قصورا ، وا

حتم على النحاة االهتمام حیحا یعد أهم هذه األسباب، مما یصاللسان في نطق الجملة نطقا 
ة، وكان النحو أحد هذه بالقواعد التي تضمن نطق الجملة نطقا یبتعد عن اللحن في العربی

َ بدأ أول ما بد ،األعمال د أ بضبط أواخر الكلم في اآلیات بالنقط الذي توصل إلیه أبو األسو
ول للهجرة، لكن الدرس النحوي أخذ یستقل تدریجیا، األ عند منتصف القرن) ـه69 ـت(الدؤلي 

واتسع موضوعه وهدفه ووجد له باحثون أرادوا إلى أن تكون اللغة كلها مجال هذا الدرس 
  .2وا یدرسون النحو لذاتهوطفق الجدید،

د انطلقت مباحث، عدیدة في علم ف البالغیین كان غیر موقف النحاة، فقوالواقع أن موق
بل نظریة . یة مثل اإلیجاز والفصل والوصل وغیرهمانصق المعالجة الالبالغة من منطل

ایة المعنى إلى نه... یة والثالثةین الكلمة األولى والثاننظم نفسها أكدت التضام واالتساق بال
للنص القرآني، وهذا ما  سرون في دراساتهم، وكذلك الدراسات التي قام بما المف3المراد
  .حظه الحقاسنال

ل النحویین العرب، بل كان محور اهتمام باالهتمام بنحو الجملة فقط من قو لم یكن 
وكانت هناك . ماضيبعینیات من القرن السقبل ال , 4الوصفیة والتحویلیة والتولیدیة المدارس

    : في تعریف الجملةاختالفات متعددة 

                                                             
) ط-د(محمد محي الدین عبد الحمید، دار االتحاد العربي، القاهرة :كتب األعاریب، تح عنن هشام، مغني اللبیب اب  1
  .416،ص 2ج.)ت-د(

  13، ص )ت.د( مهدي المخزومي، في النحو العربي النقد و توجیه، منشورات المكتبة العصریة، بیروت، : ینظر  2
 ، ص1جم، 2000- هـ1421، 1ط ء، القاهرة،قباي بین النظریة والتطبیق، دار النصي، علم اللغة الفقصبحي إبراهیم   3

50.  
  .51، ص 1المرجع نفسه، ج  4
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ع من عناصر القول بتتا ((أو )  ifnechإیفنش (، كما یقول 1)) بارة عن فكرة تامةع ((فهي 
صف برى للو الوحدة الك: (( هي  )gardnerجاردنر  (، كما یعبر عن ذلك 2)) كتةبسینتهي 
نمط  (( وفي تعریف آخر هي ).  j.lyonsجون لیونز  (كما یذهب إلى ذلك  3))اللغوي

لفة عن فمما نالحظه من التعریفات هذه أنها مخت،  4)) ي ذو مكونات شكلیة خاصةبتركی
محض، وبعضها لفي الحكم على جملیة الجملة فیعتمد بعضها على الجانب الشكلي ابعضها 

  .ج بین الداللة والشكلالجانب الداللي وثالث یعتمد المز یركز على 

غیر أن معظم هذه التعریفات تؤكد من خالل مفهومها استقاللیة الجملة، ویتأكد هذا في نحو 
  .5اسیاقهوعة من الجملة، حیث یقتصر على دراستها منز 

  .نصیة –نظام و جملة  - جملةیز جون لیونز بین ما أطلق علیه بوفي هذا اإلطار یم

جرد الذي لمعنده بعض شكل الجملة ا SESTEM – SENTENCE )( نظام  - ملةفج 
 یجعل من الجملة أكثر استقاللیة وهذا.6قبولة في نحو لغة ماموال یولد جمیع الجمل الممكنة

، وهي 7قاممال وهي الجملة المنجزة فعال في ) TEXTE - SENTENCE(نصیة  - لةموج
وهذا النوع من الجمل ال یفهم ...ما ملة أخرى حیث یحتویها نصع جبالتواصل م مسوهي تت

  8الجمل إال بإدماجه في نظام

  إلى تعریف الجملة كما)  j.lyons " (جون لیونز" : ـأدى ب الذي هوم الثنائي وهذا التقسی

                                                             
  . 88بوجراند، النص والخطاب واإلجراء، ص روبرت دي   1
  .88:المرجع نفسه، ص  2

3 J.loynsM einfuhrung in die mode rne linguistik ( ubersetzt von W. UNDG. ABRAHAM) 
Munchen 1980 S. 176. 14:محمد أحمد نحلة، مدخل إلى دراسة الجملة العربیة، ص: نقال عن.  

  .88 ص ه، نفسي بوجراند، المرجع دروبرت   4
  . 18 م، ص2001، 1أحمد عفیفي، نحو النص اتجاه جدید في الدرس النحوي، مكتبة زهراء الشرف، القاهرة، ط   5
  .14 م، ص1993، 1وت، طبیر نصا، المركز الثقافي العربي،  حث فیما یكون به الملفوظبج النص، یسناألزهر الزناد،   6

  .14:المرجع نفسه، ص  7
  .19:المرجع نفسه، ص أحمد عفیفي،  8
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الخطاب  علماء تحلیل الكبرى للوصف اللغوي، وربما هذا ما جعلبأنها الوحدة  سبق،
  .یول، . و ج )G.Brow" (براون  ب. ج" أمثال 

 ,عامة  " الجملة" عمل مصطلح سنست: (( بقولهما " لیونز" الثاني من تقسیم  عیعتمدان النو  
  .تحلیل الخطابما هوهذا في كتاب 1)) الجملة النظامیة" معنى ب.ال " الجملة النصیة  " معنىب

ا النحاة واللغویون العرب والدارسون الغربیون فالتعریفات السابقة للجملة التي جاء به
ة اللغویة األساسیة المستقلة كلها تشترك في اعتبار الجملة محور الدرس اللغوي، والوحد

  .رها الممثل الوحید للغةعن غیرها، فهي دون غیا المغنیة بذاته

القواعد  نت مكوناتها ومختلفالزمان باعتبارها موضوعا للدرس اللغوي فبید ظلت ردحا من وق
التي تحكمها، وعلى ذلك قات النظریات النحویة واالتجاهات اللسانیة المختلفة والمتعاقبة، 

تقنینها، قارة في الكالم، وقرارها هذا جعل النظریات التي اشتغلت بوصفها و  فالجملة بنیة
  .2هسفالم نطبیعة الك سبیتها متأتیة مننبیة، و سمتینة متانة ن

صرار على استقالل النحو عن كاإل((ونتیجة بعض العیوب التي وقع فیها نحو الجملة 
خض ٕ ثابتة من التراكیب اللغویة  مجموعةاع الجمل الطویلة المركبة الموقف االتصالي، وا

ل القرن التاسع باإلضافة إلى حدوث نوع من التطور العلمي في أوربا خال، 3>> البسیطة
بط إلى دراسة النص األدبي وض في هذه الفترة اتجهواعشر، حیث نجد أن الباحثین قد 

ل إلى نتائج ا علمیا بعیدا عن الذاتیة واالنطباعیة من أجل الوصو قوانینه ضبطا موضوعی
  .أقرب ما تكون إلى الدقة

  

                                                             
، )ط.د(ع جامعة الملك سعود، الریاض، بمحمد لطفي الزلیطي ومنیر التركي، مطا: حلیل الخطاب، ترتراون ویول، ب  1

  .24م، ص 1417-1997
  14النص، ص األزهر الزناد، نسیج   2
عود، سجامعة الملك  مطابعصالح فاتح الشایب،  :تري، النصر، مدخل إلى علم اللغة فیهفیجانیه من ودیتر ه فولفانج  3

  .18  م، ص1997، )ط.د(الریاض، 
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بأن یتجاوزوا حدود الجملة إلى التراكیب أو  الدارسینالجدید من  االتجاهتطلب هذا و 
دك الحواجز التي أقیمت بین علم النحو وعلم  ، وهذا قادهم إلى1الوحدات األكبر من الجملة

قرارا بأن كثیر...وعلم القد وعلم الشعر أیضا البالغة، بل ٕ ل التفكیر من مسائ إغناء للنظر وا
  في اللغة

بمختلف  .م إال باالحتكام فیها إلى أحوال الكالمیال یستق ستعماالتهاوقضایا التقعید ال
خروج في النهایة بقواعد ین أكثر من علم قصد الفحدث بذلك تداخل معرفي ب  2مظاهره
  .تخذ من النص موضوعا لها دون إهمال الجملةت.معرفیة 

 -  عام بشكل - باحث إلى أن بدایة البحث في النص یر أكثر منفي هذا الصدد یش و
، )م1912(سنة  ه، وهى باحثة أمریكیة قدمت أطروحتها للدكتورا"i.nye " , ترجع إلى رسالة

والتي بحث فیها عالمات االكتمال، وهي حجة نمطیة في علم لغة النص، والتكرار بناء على 
  3ا إشارات وأشكال محددة للعالقاتأسس نصیة، وبوصفه

  طرف لغویین عرب لالنتقال من دراسةن وقد ظهرت بعد هذه الفترة أیضا بعض النداءات م

ولي في أواخر النص بصفة عامة، حیث دعا أمین الخالجملة إلى الفقرة األدبیة، ثم إلى 
ستوى الجملة إلى الفقرة والنص، الثالثینیات من القرن الماضي إلى مجاوزة البحث البالغي م

ط أفقه، فال یقتصر على سیاء منها توسعة دائرة البحث، وبوأما التحلیة فبأش << حیث قال
عمل المدرسة الكالمیة، التي لم تأت المدرسة األدبیة بعده  الجمل كما كان في القدیم من

م إلى القطعة ة األدبیة، ثي غناء، فإننا الیوم نمد البحث بعد الجملة إلى الفقر بشيء ذ
األجزاء، نقدر كل تماسك، وهیكل متواصل  الكالمیة من الشعر أو الثر، ننظر إلیها نظرة إلى

النظرات إلى شؤون  هذهنه في ائتالفه، ونتحدث فیما ال بد م حسنال أجزائه و متناسقه وج

                                                             
م، 1996، 1، االتجاهات الحدیثة في علم األسالیب و تحلیل الخطاب، شركة أبو الهول للنشر، القاهرة، طعلى عزت  1

  47:ص
  05:األزهر الزناد، نسیج النص، ص  2
جمان، الجیزة، مكتبة لبنان لونجاهات، الشركة المصریة واالتم یفاهمن بحري، علم لغة النص، السید حعس :أنظر  3

  .290- 18: ص، 1997 1ناشرون، بیروت، ط
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نیین السال منإذا وجدت من یتابعها  - د قیمة، إذ كانت حریةوهى دعوة جد مهمة وج 1فنیة
یة تنقله من لسانیات ي في العربة في الدرس اللساني والبالغحدث ثور أن ت -والبالغیین 

ا هات النص، لكن هذه الثورة لم تحدث على أیدي عربیة بل حدثت وبدأ ثوراننیاالجملة إلى لس
في ق ائیا من مأز ساس الذي أخرج اللسانیات نهالتحول األ " واتجاهها في الغرب عن طریق

البنیوي، : أبعاد الظاهرة اللغویة یبن مختلفالدراسات البنیویة التركیبیة التي عجزت في الربط 
   وذلك حین نشر زلیغ هاریس بحثا بعنوان تحلیل الخطاب, 2داوليلتاللي، واالد

الخطاب موضوعا  تبرلم یكن أول لساني حدیث یع ((ذه الدراسة إذ أنه به 1952 عام،
تي ضمنها برامجه إلى تحقیق قضایاه ال س اللساني فحسب، بل إنه جاوز ذلكشرعیا للدر 

" بلومفیلد " بذلك على تقلید أرساه   جمنهجي لنصوص بعینها، وقد خر  لبتقدیم أول تحلی
مادة اللساني، أما النص فلیس إال  هو اللغوي المستقل باإلفادة أو الجملیقضي بأن التعبیر 

  3)) للتحدید لمظهرا من مظاهر االستعمال اللغوي غیر قاب

مل تأتي على شكل كلمات أو جاللغة ال  ((إن : )harris  ( "یسهار "ل ذا الصدد یقو وفي ه
ص ال یفقد ، فحاول بذلك الوصول إلى وصف بنیوي للنصو 4))ك متماس دة، بل في نصر مف

تجاوز مشكلتین أنه ال بد من  "یس هار  "یتحقق هذا الهدف، رأى عند حدود الجملة، ولكي
  :، وهما) الوصفیة والسلوكیة( وقعت فیهما الدراسات اللغویة 

  .قصر الدراسات على الجملة والعالقات فیما بین أجزاء الجملة الواحدة :األولى 

  .ة والموقف االجتماعيالفصل بین اللغ :انیةالث 

  :هجه في تحلیل الخطاب على ركیزتینفهو اعتمد في من

  .عالقات توزیعیه بین الجمل -

                                                             
م 1999، )ط.د(رة، جمیل عبد الحمید، بالغة النص، دارغریب، القاه: نقال عن 187:أمین الخولي، فن القول، ص  1

  13:ص
  167: م، ص2000، )ط.د(خولة طالب االبراهیمي، مبادئ في اللیسانیات، دار القصبة للنشر، حیدرة، الجزائر   2
   19- 18: سعید حسین بحري، علم اللغة النص المفاهیم و االتجاهات، ص  3
  21: فولفجانج هانیه منه و دیتر فیهیفجر، مدخل إلى علم اللغة النصي، ص  4
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  1بط بین اللغة والموقف االجتماعيالر  -

خصوصا فیما  "هاریس " لى المشكلة التي طرحها ه بعض اللسانیین إوبعد هذه الفترة تنب
ة والموقف االجتماعي والتي في یتعلق بالعالقات التوزیعیة بین الجمل ومشكلة الربط بین اللغ

  .ى النصإل اللسانیةالدراسات  محور الجملة في مجاوزة بمجملها تنادي بضرورة

. وهو االتجاه الذي یتخذ النص كله وحدة للتحلیل " لسانیات النص" ـ عرف هذا االتجاه ب وقد
شدید ا كشفت عن ضیق نیات، نقلة أبسط ما یقال عنها أنهذا أحدثت أكبر نقلة في اللسابهو 

ى خاصة في الوحدة اللغویة الكبر  تهااعتمدت على الجملة، واعتبر  في الدراسات التي
حاللنبذا  وهذا لیس. األدبیة الدراسات ٕ رس بل االنتقال من الد، 2أخر جدید للنموذج القدیم وا

فهذا األخیر تكملة  -النص لسانیات - القدیم للوصول إلى موضوعنا اللساني الحدیث
  .واستمرار لألول

ت عینیاستینیات تقریبا، وازدادت وضوحا خالل السبمنذ ال رمالمح هذا العلم تتبلو ولقد أخذت 
 انیاتار التاریخي للسسأن یستعرض الم " دبوجران دي" من القرن الماضي، فقد استطاع 
ففي المرحلة األولى التي  (( :سمها إلى ثالث مراحل یقولالنص في هذه الفترة وقبلها حیث ق

أو الخطاب  یر إشارات تلمح إلى أنه ینبغي للنصات، ال نجد غنییستحتى آخر ال استمرت
 و 1943 "هیلمسیلیف  " ،1939" انجرادن : " للدراسات اللسانیة، مثالأن یكون أساسا 

الذي حرص على أن  1966" فیانرش" ، و  3)) 1964 "هارتمان " و ...  1952"هاریس "
المعروف جزئة النص منهجا بدیال للمنهج وعد منهج ت. 4صنجا جدیدا في معالجة الیقدم نه

  .5مراحل الدراسة اللغویة في تحلیل الجملة والمستخدم باستمرار في كل

                                                             
، )ط.د( جمیل عبد الحمید، البدیع بین البالغة العربیة اللیسانیات النصیة، الهیئة المصریة العامة للكتاب، مصر،  1

  65:م، ص1998
  19:فولفجانج هانیه منه ودیتر فیهیفجر، مدخل إلى علم لغة النص، ص 2
  65: والخطاب و االجراء، ص صرت دي بوجراند، النروبی  3
  .191، علم لغة النص، ص سعید حسن بحیري  4
  194:المرجع نفسه، ص  5
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صحاب المناهج المتداولة اتجهوا نیات المألوفة، ألن أمسیرة اللسالكن هذه اآلراء لم توثر في 
لم یتح  1لى الوحدات الصغرى والجمل المفردةماك في النظر إنهذلك أن اال ...جاها معاكساات

  .لالهتمام مباشرة بدراسة النص الكامل الفرصة

من اللسانیین الذین استقل بعضهم عن بعض تالقت آراء طائفة  1968 وفي المرحلة الثانیة
  :، منهم على سبیل المثال2" یات ما وراء الجملةلسان"  في الغالب حول فكرة

الذي اعتنى بالبحث في العوامل المتحكمة في اختیارات صاحب "  isenpergایزنبرغ " 
األدوات اورة التي تضم مجموعة من لمجا — في نظره —برزها تلك العوامل النص، وفي أ

  التي تنظم عالقات الجمل

واالقتران بعالئق سببیة أو فائیة أو أي  ...ضها ببعض كالضمائر وحروف التعریفبع
 .3أخرى عالقات

توى مسالذي قدم نموذج استبدال، تتحرك فیه عناصر االستبدال على ال" harvegج یهارف" 
رى بعد جوانب نصیة كباألفقي وغلب علیه إدراك النص إدراكا وظیفیا، ثم أدخل فیما 

  .اء النص، والتي تشكل بن 4ةیداولتال –للوصول إلى العالقات الداللیة 

ووصفها  ذج نصیة، ونظرات مختلفة حول دراسة النصالذي قدم عدة نما " دایك فان" و  
قیة وتفسیرها، وقد اعتمد في نماذجه على عناصر لغویة، فأدخل فیها مكونات نفسیة و منط

، وقد 5التداولیة - تداولیة إلى جانب المكونات التحویلیة والداللیة - صالیةداللیة، وات -
  .نماذجه قصد استیعاب عدد أكبر من النصوص مرارا تعدیل" فان دایك " حاول 

لكالم عنها ممكنا وفي العموم فقد نركز االنتباه في هذه المرحلة على موضوعات كان ا
لول مقنعة، وكان االتجاه دون الوصول إلى حت الجملة، لكن لسانیان بواسطة مفردات م

                                                             
   65: روبرت  دي بوجراند، النص و الخطاب و االجراء، ص  1
  65:المرجع نفسه،ص  2
  187:م، ص2007 -هـ 1426، 1إبراهیم خلیل في اللسانیات و النحو النص، دار المسیرة، عمان، األردن، ط  3
  94: سعید حسن بحیري علم لغة النص، ص  4
  94: مرجع نفسه، ص  5
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،  1))ل متوالیة ممن حیث هو ج هو النظر إلى النص (( ": ددي بوجران" الساند كما یقول 
 ً ً سیا یولم توضح لنا هذه المرحلة إال جزء   ا من مجموعة الممیزات المهمة للنصر

لة مما سبقها في رحلة جدیدة من البحث في اتجاه نظریات بدیبمبشیرا  1972وكانت سنة 
  .، أكثر مما هي مراجعة للقدیم2سانیاتحقل الل

ً وجاءت الدراسات الجدیدة نق إلى  س الدراسات النحویة المبنیة على الجملة، فأدتا لألسد
ّ petovi "3  بیتوفي " امقترحات بأفكار جدیدة جاء به یة وثریة، ولها ، الذي قدم محاوالت جد

عناصرها من المنطق والنحو  استقرأاتسمت نظریته بالتوسع والتي  سمات خاصة، وقد
، والتي انتقل بما من محوریة الجملة في الدراسة  4أخرى داللیة وتداولیة التحویلي ومكونات

  .إلى اعتماد النص، وكانت محاوالته قفزة هامة للتحول للسانیات النصیة

 1975" هارتمان " و  1973" شمیدت " و 1973" دریسلر " وفي هذه المرحلة ظهر أیضا 
 1973ورقیة حسن سنة "  Halidayهالیدي " دون أن ننسى العمل الكبیر الذي قام به 

الذي یعد بحق إحدى و  " Cohésion in nglish"   "االتساق في االنجلیزیة" والموسوم بـ 
  .انیات النصعالم األساسیة للسة والعظیمة التي حددت المالدراسات المهم

دي بو "  كرهاذه هي المراحل الثالث الهامة حتى السبعینیات من القرن الماضي التي ذفه
أن هذا العلم لم یكتمل بعد كلها، على الرغم من للوصول إلى تش تلتطور لسانیا"  دجران

اآلن وحد فیه مصطلحاته الرئیسیة إذ ال تزال إلى حد تفیه معالمه األساسیة وت تتضحاكتماًال 
أخرى خصوصا منها اللغویة، وهذا ربما لكونه مصطلحات علوم  مصطلحاته معتتقاطع 
حیث إنه لم یرتبط كما  روع علم اللغة والذي یتمیز عنها من جهة النشأة والتطور،أحدث ف

                                                             
  66-65: روبرت دي بوجراند، النص و الخطاب و االجراء، ص 1
  66:مرجع نفسه، ص  2
  67مرجع نفسه، ص  3
   96-95: سعید حسن بحیري، علم لغة النص، ص  4
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، هذا على  1سة بعینها أو باتجاه محددلد معین أو بمدر یذهب إلى ذلك مؤرخو هذا العلم بب
  .ة في الغالبمیز ذه اللم تتسم به كس معظم العلوم األخرى التيع

ح وم وصار یدرس في جمیع أنحاء العالم، وهذا ما هو واضیوما بعد ی اآلنفهذا العلم یتقدم 
تضاف إلى الدراسات  كلیات الجامعات العالمیة، وفي كل یوم تظهر لنا إسهامات جدیدة في

ومهتمون بهذا المجال ره من مناطق العالم باحثون لم العربي كغیوظهر في العا السابقة،
" و  " أحمد عفیفي " و" ري ین البحسعید حس" و" ل صالح فض"  الالمعرفي الجدید أمث

تجاوز دراسة الجملة إلى النص دون إهمال یرون ضرورة  وغیرهم، كلهم" إبراهیم خلیل 
  .عد النواة الحقیقیة للنصاألولى التي ت

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

                                                             
  01: المرجع نفسه، ص  1



  التشكل والمفھوم -الفصل األول                                                 لسانیات النص 

 

15 
 

II مفهوم النص:  

  : المفهوم اللغوي1-

عدنا إلى المعاجم اللغویة فإننا  احیث إذ )ص -ص  -ن (لقد تعددت المعاني اللغویة لمادة 
في ) هـ175ت (عدة معاني یقول الخلیل ابن أحمد الفراهیدي ) ص -ص  -ن (نجد لمادة 
، أي رفعته (( : كتابه العین ًا   .))نصصت الحدیث إلى فالن نصّ

ان العرب البن منظور ّ ّ : ولقد جاء في لس ا رفعت الشيء: النص ه نص : نص الحدیث ینصُّ
ما رأیت رجًال أنَّص للحدیث من ": عمرو ابن دینار " الفعة وكل ما اظهر فقد نُّص و قال 

ّ الحدیث إلى فالن أي رفعه وكذلك نصصته إلیه، . الزهري أي أرفع له و أسند یقال نص
ضیحة و الشهرة و الظهور المنصة أي غایة الف على ونصت الطبیة جیدها أي رفعته ووضع

  1جعل بعضهُ على بعض: و نص المتاح نصا

رفعه و : مایلي، نص الشيء) ص -ص  -ن (وقدجاء في مختار الصحاح في مادة  -
ُ كل شيء  بابهَ ردّ ومنه متصة العروس و نص الحدیث إلى فالن دفعه إلیه و نص

بین هذه المعاجم " نص " ومن العجیب أنه لیس هناك إختالف یذكر في معنى  2منتهاه
القدیمة فما نجده عند الخلیل بن أحمد نجده عند ابن منظور ونجده كذلك عند محمد ابن 

في هذه ) ص -ص  -ن (ومما یالحظ على المعاني اللغویة لمادة . أبي بكر الرازي
 : المعاجم أنها متعددة و تدل إما على

ي و المعنوي - ّ  .غایته  اقصى الشيء و  -         الرفع بنوعیة الحس
 .اإلظهار   -ظم الشيء إلى الشيء                      -

  

 

  
                                                             

  3930ص  4ج 2005-1726 1ط.لسانیات العب، الدار المتوسطة للنشر و التوزیع، تونس: أبن منظور  1
  276:م، ص1993) ط.د(مختار الصحاح مكتبة لبنان ناشرون بیروت  - محمد ابن أبي بكر الرازي  2
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  :النص اصطالحا -2

تعددت تعریفات النص االصطالحیة، وتنوعت بتنوع التخصصات المعرفیة، وبتعدد  لقد
ین إلى التباین في إمكانیة وضع ارس اللسانیة، هذا ما أدى بالباحثاالتجاهات والنظریات والمد

فكره وترسم  یجتمعون علیه، ألن لكل باحث تصوره وخلفیاته المعرفیة التي تنیر صنمفهوم لل
یب مفهومه إلى تعریفاته قصد تقر ه ال بد لنا من أن نتطرق إلى بعض طریقه ورغم هذا فإن
لغربیین قدیم أهمها، مما جاء به بعض الدارسین سواء العرب منهم أو ااألذهان محاولین ت

ص إلى درجة بین الباحثین في تعریف مصطلح الن الف الكبیررى هذا االختحیث كما سن
  .اقض أحیانادم االتفاق حول تعریف معین، بل التنع

  :مفهوم النص في الدراسات اللغویة العربیة -أ

 - بأنه  عبد الرحمان طهما جاء في الدراسات العربیة الحدیثة التعریف الذي قال به فم
تركب من عدد من الجمل السلیمة مرتبطة فیما بینها بعدد من العالقات اء یل بنك (( -النص

جاء هذا األخیر عربیة المعاصرة للنص، وقد هذا التعریف من أهم التعریفات ال، ویعتبر 1))
مترابطة داخل بناء بعالقات  على أساس منطقي، یُظهر فیه صاحبه بأنه عبارة عن جمل

  .معینة

مجموعة  (( لوبیة وتحلیل الخطاب إلى أن النص لیسابه األسفي كت نور الدین السدویذهب 
ا أو مونولوجا، فقط، ألن النص یمكن أن یكون منطوقا أو مكتوبا نثرا أو شعرا، حوار  جمل

 رحیة بأكملها من نداء استغاثة حتىحتى مس من مثل واحد ءیمكن أن یكون أي شي
  2.))الحاصلة طوال یوم في لقاء هیئة مجموعة مناقشة 

                                                             
، 2000، 2ط. طه عبد الرحمن، في أصول الحوار وتجدید علم الكالم، المركز الثقافي العربي، بیروت، الدار البیضاء  1

  .35: ص
  .69: ، ص2، ج1997 -1417هومة للطباعة والنشر، الجزائر، نور الدین السد، األسلوبیة و تحلیل الخطاب، دار   2
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النصیة  (( :، فیقولنصیة هي التي تمیز النص من الالنصم یذهب بعد ذلك إلى أن الث
ي أن یعتمد على مجموعة تحقق للنص وحدته الشاملة، ولكي تكون ألي نصر نصیته ینبغ

  1.))ه الوسائل في وحدته الشاملة لق النصیة، بحیث تسهم هذسائل اللغویة التي تخمن الو 

نیفا نوعیا من خالل للنص من رؤیة لسانیة تصنف النص تصقد انطلق السد في تعریفه لف
الوحدة النصیة إلى مجموعة تحقق وحدة النص الشاملة من عدم تحققها، ویرجع تحقق هذه 

 د االتساق الذي یعد المقوم األساسيسائل اللغویة والتي یأتي على رأسها كما یذكر المن الوس
فإذا توافرت وسائل االتساق كان المقطع اللغوي كال  ((: أي نص فیقول في الحكم على نصیة

ذا افتقد إلى الخصائص التي تمیزه، والوسائل التي تجعل منه ممو  ٕ قا موحدا وجمله ستحدا، وا
یوضح فیه الفرق مخططا بیانیا  -السد  -، وقد وضع ))مترابطة، فقد مقومات وجوده  غیر

  :) صالنص و الالن: ( بین الظاهرتین

  

  

  

  

  

 

قطف قلیال أ (( :مثال التالي قصد بیان نصیة نص مایضرب السد ال ما سبق ذكرهولتوضیح 
في "   ها" ، غني عن البیان أن الضمیر ))الزهور، ضعها في مزهریة قاعة االستقبال من 

ن هو متییة األولى، وما جعل الجملتین مستققبلیا إلى الزهور في الجمل الجملة الثانیة یحیل
 .2، وبناءا على ذلك فإن الجملتین تشكالن نصا" ها" وظیفة اإلحالة القبلیة للضمیر 

                                                             
  .69:نور الدین السد، المرجع السابق، ص  1
  70: المرجع نفسه، ص  2

 1مقطع لغوي 

خصائص 
  ممیزة

وسائل 
 نص كل

 المرسل

 2مقطع لغوي 

  عدم توافر

وسائل 

جمل 
 ال نص  غیر
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ن فإنه من حیث الشكل ال یحدد مرتاض النص م: ند عبد الملك مرتاضأما مفهوم النص ع
 << داخل النص، فهو یرى أن النص, من خالل الجملة أو مجموعة الجملخالل كمه أي 

جموعة من مبمفهوم الجملة، وال بمفهوم الفقرة التي هي وحدت كبرى لال ینبغى أن یحدد 
أن تكون جملة واحدة من الكالم نصا قائما بذاته مستقال بنفسه، وذلك  الجمل، فقد یتصادف

السائرة واألحادیث،  ممكن الحدوث في التقالید األدبیة كاألمثال الشعبیة واأللغاز والحكم
  1))جرا  جري مجرى األحكام وهلمالنبویة التي ت

هم في سوجیة كلها تأما النص من حیث داللته، فهو شبكة معطیات، ألسنة وبنیویة، وأیدیول
على نظریة القراءة في تحدید  راج النص إلى حیز الفعل والتأثیر، وهنا یستند مرتاضإخ

ئم على التعددیة دیدیة بحكم مقروئیته، وقافالنص قائم على التج <<مفهوم النص األدبي، 
حالة یتعرض لها في مجهر القراءة، فالنص من حیث  بحكم خصوصیة عطائیته تبعا لكل

تطلق علیه         هذا ما  متجدد المتعدد بتعدد تعرضه للقراءة، ولعلو قابلیة للعطاء الهو ذ
ى ما حیث إنه یتخذ من اللغة مجاال للنشاط فتراه یتردد إل )إنتاجیة النص" (ستیفا یجولیا كر " 

ء اللغة المسخرة لتقدیم األشیا وهي -یسبق هذه اللغة محدثا بعدا بین لغة االستعمال الیومیة 
شط اللغة التي هي األصل األدبي والحجم الشاعر للفعالیات الدالة، فتن -والتفاهم بین الناس

  2)) رههفي كل مراحله ومظافي كل مرحلة نشاط هذه اللغة التي هي أصل النص 

ته مبدعة خم متشعب متشابك معقد، ورسالعالم ض ((: ص األدبي أیضا بأنهویعرف الن
لة الصفر كما رافقه إال في لحظة المخاض، أو لحضه، فهو ال یتنتهي لدى الفراغ من تدبیج

  3 )) بارط یطلق علیها روالن

ذا تأملت من خالل هذا التعریف الذي قدمه مرتاض للنص األدبي، و  ٕ ألمحت النظر إلى وا
یفه هذا تب التي تتمحور دراستها حول لسانیات النص نجد أنه قد أحسن في تعر الك بعض

                                                             
رابطة : نقال عن 57: ، ص1424عدد ) االسبوعي الجزائري ( عبد المالك مرتاض، في نظریة النص األدبي المجاهد   1

 www.odabasham.net : أدباء الشام
   57: عبد المالك مرتاض، المرجع نفسه، ص  2
لى أین؟، دیوان المطبوعات الجامعیة، الجزائر،  3 ٕ : م، ص1983، )ط.د(عبد الملك مرتاض، النص األدبي من أین؟ وا

42.  
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 یب منه والتمثل في یات النص تضع المصطلح القر تب لسانكون ك " لمعا" ووضع مصطلح 
  ".  لم النصعا" 

تطبیق إلى تبني ة والنظریال في كتابه علم اللغة النصي بین يلفقم اإبراهیصبحي  ویذهب
أنه حدث  (( لتعریفات الجامعة والذي یرى النصبره من اتي بوجراند ، ویعتعریف روبرت د

ن تتوفر له سبعة معاییر للنصیة مجتمعة، ویزول عنه هذا یلزم لكونه نصا أ تواصلي
  :الوصف إذا تخلف واحد من هذه المعاییر

 " cohesion"السبك أو الربط النحوي   -1
 .ان بااللتحامسأو الماسك الداللي، وترجمها تمام ح coherenceالحبك  -2
 .وهو الهدف من إنشاء النص )intentionality( القصد  -3
 .قبول النص متلقي منف التعلق بموقوت )acceptability( القبول أو المقبولیة -4
  .أي توقع المعلومات الواردة فیه أو عدمه )infrmativity( اإلخباریة أو اإلعالم  -5
 .بمناسبة النص للموقف.وتتعلق) situationality ( المقامیة  -6
  Intertextuality( 1(التناص  -7

عریف، شامل ال یلغي ف الذي یتبناه صبحي إبراهیم الفقي أنه توما هو واضح من هذا التعری
ین المرسل للرسالة ومتلقیها مع بأحد أطراف الحدیث الكالمي في التحلیل، حیث أنه ج

إلى أدوات الربط اللغویة، حیث كل هذه العناصر النصیة كانت  وكذلك السیاق باإلضافة
هتماما حظ علیه أنه ال یعطى عنصرا إو مالاهتمام في التحلیل النصي لدیه، ومما ه محل

 .اوي بین كافة عناصر التحلیل النصيساب العناصر األخرى بل یسأكثر على ح

 

 

 

  
                                                             

   34- 33: ، ص 1، علم اللغة النصي بین النظریة و التطبیق، جصبحي إبراهیم الفقي  1
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  :النص في الدراسات الغربیة -ب

أن االختالف یختلف مفهوم النص عند الباحثین واللسانیین في الغرب شأنه في ذلك ش
  . الموجود عند العرب

بناء لمعنى مأخوذ من  ((عبارة عن  ذات االتجاه البنیوي أن النصیفات كثیرة ومن التعر  وهي
بیرمان " وهذا التعریف منقول عن   1)) م لیس لمفرداته معان خارج البناء الذي یضمنهامعج
  ". آرت 

جهاز عبر لساني یعید توزیع نظام اللسان بواسطة  (( النص على أنه جولیا كریستیفاوتحدد 
یهدف إلى اإلخبار المباشر وبین أنماط عدیدة من الملحوظات الربط بین كالم تواصلي 

  :، فالنص إذن إنتاجیة، وهو ما یعنيالسابقة علیه أو المتزامنة معه

؛ ولذلك )صادمة بناءة( تموقع داخله هي عالقة إعادة توزیعأن العالقة باللسان الذي ی  - أ
 .انیة الخالصةقابل للتناول عبر المقوالت المنطقیة ال عبر المقوالت اللس فهو
أنه ترحال للنصوص و تداخل نصي، ففي فضاء نص معین تتقاطع وتتنافى  -ب

  2))ملحوظات عدیدة مقتطعة من نصوص أخرى 

ینظر إلى في تحدید مفهوم النص، أي  ستیفا تنطلق من مفهوم التناصیحا أن كر دو واضیب
  .یتعالق مع نصوص أخرى النص من حیث إنتاجه كنص

نطلقات اللسانیة في تعریف النص خصوصا تلك التي تأخذ من إلى الم أما عند الرجوع
تتابع  ((: یذهب إلى أن النص : كالوس برینكر: تها، فنجد یات النص منهجا في تعریفالسان

حت أیة وحدة لغویة مركبات من عالمات لغویة ال تدخل تمن عالمات لغویة، أو  متماسك
وحدة لغویة كبرى یتكون من وحدات النص ، فهو یرى في تعریفه هذا أن 3)) أخرى أشمل

التماسك النصي من خالل التعالق  صغرى متماسكة بعضها ببعض، في إشارة إلى عملیة
  .ین األجزاء المتوالیةب

                                                             
  . 160:، ص1998-1418، )ط.د(عبد العزیز حمودة، المرایا المحدبة، سلسلة عالم المعرفة، الكویت،   1
  28:، ص1997 2فرید توبقال، الدار البیضاء، ط: جولیا كریستیفا، علم النص، تر  2
  .28:، ص2001،  1ید في الدرس النحوي، مكتبة الزهراء الشرق، القاهرة، طأحمد عفیفي، نحو النص، اتجاه جد  3
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  : ویرى برینكر أن تعریفات النص المختلفة قد انطلقت من اتجاهین

یقوم على أساس النظام اللغوي، وقد اعتمدت معظم التعریفات فیه إلى حد  :األول االتجاه
التحویلي، حیث  - بعید على تحدیدات علم لغة الجملة ذات األصل البنیوي أو التولیدي

   .لیظهر النص كتتابع متماسك من الجم

قدا نظریة التواصل، فیعرف النص بوصفه فعال لغویا مع یقوم على أساس :الثاني واالتجاه
في  وترتكز. ع السامع والقارئمه أن ینشئ عالقة تواصلیة معینة كاتب متكلم به أویحاول ال

  1سونیةكرة داخل الفلسفة اللغویة االنجلوسو متطرة الفعل الكالمي النظذلك على 

ین اللغوي البنیوي جاهین مفهوما یجمع ویدمج الجانبواقترح برینكر في نهایة عرضه لالت
  .2)) هسوحدة لغویة تواصلیة في الوقت نف ((قى، فیعرف النص على أنه والتواصلي السیا

لمة نص ك ((: د أشارا إلى أنقف Roqaiya Hassan سنورقیة ح Hallidayأما هالیداي 
وبة أو منطوقة مهما كان طرحها، شریطة تستخدم في علم اللغویات لتشیر إلى أي فقرة مكت

لتعریف أن النص یشمل المنطوق والمكتوب سواء وظاهر هذا ا ،3)) أن تكون وحدة متكاملة
  .قصر طال حجمه أو

 میمیة التيتجنترابط مستمر لالستدالالت الس ((عبارة عن  أن النصإلى  R.harwgویذهب 
  4.))تظهر الترابط النحوي في النص 

وهناك من ینظر إلى النص على أنه كم أو مجموعات من اإلشارات التواصلیة، التي 
 21S.J.Schmdtتحقق العملیة التواصلیة بین منشئ النص ومتلقیه ولعل تعریف شمیث 

من خالل حدث ) محوریا(جزء حدد موضوعیا  ((النص : لمفهوم حیث یقولللنص یؤكد هذا ا
محور حوله تالذي ی فهو هنا اشترط وحدة الموضع 5)) )إنجازیة(اتصالي ذي وظیفة اتصالیة

                                                             
  26- 22: ، ص2005-1425، 1سعید حسن بختري، مؤسسة المختار،ط: كالوس برینكر، التحلیل اللغوي النصي، تر  1
  28: المرجع نفسه، ص  2
  22: أحمد عفیفي، نحو النص، ص  3
  108:سعید حسن بحیري، علم لغة النص، ص  4
  108: المرجع نفسه، ص  5
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رة لم ص، وأیضا وحدة مقصده، ویكون قد تشكل ألداء هدف معین، وهناك تعریفات كثیالن
  .تذكر واقتصرت على بعضها خشیة اإلطالة

III - صنلمفهوم لسانیات ا:  

تشكل د بین الحقول المعرفیة األخرى، هي فرع علمي بكر وحقل جدی :لسانیات النص
نیة سبعینیات، حتى غدا رافدا على ساحة الدراسات اللساایة الستینیات وبدایة التدریجیا مع نه

ت عنه، وینتقل ة، وقد جاء لیكون بدیال لمناهج لسانیات سبقته فیكمل ما عجز المعاصر 
وریة الجملة في الدراسة إلى النص، أي من لسانیات الجملة إلى بالدراسة اللسانیة من مح

  .رى األكثر استقاللیةبالوحدة اللغویة الك ت النص لتجعل بذلك من النصلسانیا

التي وجدت في تعریفات مصطلح   هایوجد خالف حول المفهوم بالصورة نفس وفي الحقیقة ال
واحدة من المصطلحات التي حددت لنفسها  ت النصا، حیث أن مصطلح لسانی" النص " 

متنوعة األشكال هدفا واحدا وهو الوصف والدراسة اللغویة لألبنیة النصیة، وتحلیل المظاهر ال
علم اللغة یدرس النصوص ع من فرو ع فر  ((: ، إذ نجد من تعریفه أنه1لتواصل النصي

النص، وترتبط فیما  ما أجزاءوهذه الدراسة تؤكد الطریقة التي تنتظم ب...المنطوقة والمكتوبة
، ومن ثم فإن كثیرا من الظواهر تعالج في إطار الوحدة  2))بینها لتخبر عن الكل المفید 

   .رى للتحلیلبالك

الخطاب أو النص  یرسفوقد استطاع هذا العلم أن یجمع بین عناصر لغویة وغیر لغویة لت
العالقات الداخلیة األفقیة منها  وصفإذ تتمثل مهمة لسانیات النص في  3تفسیرا إبداعیاً 

القات الخارجیة لألبنیة النصیة، مستویاتها المختلفة وشرح المظاهر والعمودیة، وكذا الع
  .واستخدام اللغة العدیدة ألشكال التواصل

                                                             
  .31: أحمد عفیفي، نحو النص، ص  1

2  Jack Richards, et al, longman dictionary of applied linguistic, p 229. 
  .35: ، ص1نقال عن صبحي ابراهیم الفقي، علم اللغة النصي، ج 

  . 99:، ص1سعید حسن بحیري، علم لغة النص، ج  3
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نحو النص یراعي في  (( :أو نحو النص فیقو ل ویعرف سعید حسن بحیري لسانیات النص
توضع في االعتبار من قبل، ویلجأ في تفسیراته إلى  وصفه وتحلیالته عناصر أخرى لم

قیة إلى جوار القواعد التركیبیة، ویحاول أن یقدم سیاقات كلیة دقیقة لألبنیة طقواعد داللیة ومن
عینها ال یكمن أن ینجزها بدقة النصیة وقواعد ترابطها وبعبارة موجزة قد حددت للنص مهام ب

   1)) لتزم حد الجملةإذا إ

ابقة لم توجد في علوم سي لسانیات النص لها قواعدها التومما یستنتج من هذا التعریف أن 
باعتباره  بارها علما جدیدا من أجل تشكیل نصقواعد وضعت خصیصا لها باعت بل لها،

  .الوحدة الكلیة الكبرى للتحلیل

 :نص بقولهاهر التركیبیة الموجودة في لسانیات الأنواع الظو  ريیوبعد ذلك بین لنا بح
: نهابظواهر تركیبیة نصیة مختلفة، م لقد عني علم اللغة النصي في دراسته نحو النص ((

محوریة، والتراكیب لقابل، والتراكیب ات، وأبنیة التطابق والعالقات التماسك النحوي النصي
ر، والتنویعات التركیبیة رة، والتحویل إلى ضمیس، والجمل المفلمجتزأة وحاالت الحذفا

 ا كامال دقیقاالظواهر، التي ال یمكن تفسیرها تفسیر فردیة، وغیرها من  زیعاتها في نصوصوتو 
  . 2))إال من خالل وحدة النص الكلیة 

ك لسانیات النص هو وصف كیفیة تماس فن هد، فإ یريحبب منظور سعید سهنا، و ح من
تؤدي أغراضا معینة في مقامات تبلیغیة  - النصوص –النصوص، وكیف أن هذه األخیرة 

  .محددة

ال یوجد خالف حولها بالدرجة التي یحدث فیها  یات النصنلساوعلى الرغم من أن تعریفات 
وحید من تالتباین إال أن االختالف الموجود هو حول المصطلح في حد ذاته إذ لم یلق ال

  .سواء عند منظریه أو عند المترجمین جانبین،

یة لداو ت، والدم علم داللة النص، وعلم نحو النصیستخ) diressler( رد درسلحیث نج
لة على هذا االتجاه اللغوي، وهو للدال" textologie " النصیة، في حین نجد هارفیج یستخدم 

                                                             
  .135-134:المرجع نفسه، ص  1
  135: سعید حسن بحیري، المرجع السابق، ص  2
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 )swiniskie ( سكي أن یري، بینما یرى سوینمصطلح أكثر قبوال عند سعید حسن بح
بالنص داخل علم اللغة، المصطلح األنسب والذي یعتره جامعا لكل البحوث التي لها عالقة 

 . textlinguisticالنص  لسانیاتهو مصطلح 

مین والدارسین العرب فقد استعمل علي خلیل محمد وسعید حسن بحیري أما عند المترج
لهام أبو غزال ٕ ن شبیب مصطلح علم لفقي وفالح بة علم النص واستعمل صبحي إبراهیم اوا

ه الذي استعملته سوهو نف لنصاعلم  یدجیل عبد الممتعمل صالح فضل وجاللغة النصي واس
لغة النص ونحو النص، ألنه ال نیات النص وعلم ، وعلم النص أشمل من لساكریستیفاجولیا 

، إعالنات (یقتصر على نوع واحد من التحلیل بل یتجاوزه إلى أشكال أخرى من النصوص 
ما استعمل إبراهیم بینكل في هیئة نص، نتوج ثقافي یتشم وكل) المقال الصحفي واإلشهار

النص وذلك ألن التحلیل اللغوي اتجه إلى النص وأصبح  خلیل وأحمد عفیفي مصطلح نحو
ر المنهج واألهداف أحد ییمحور األساسي اللغویة في الوقت الحاضر، ولذلك جاء تغال

  .نحو النص ىلحاجة إلالعوامل الرئیسیة لضرورة ا

رة ومعظم المغاربة یستعملون حمد خطابي وبشیر إبریر ونعمان بوقم و انأما تمام حس
من یعتبر  الدراسة العلمیة اللغویة للنصوص، وهو یات النص كتعبیر منهم علىمصطلح لسان

  .هر مصطلحات هذا العلمشأ
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IV- أهداف لسانیات النص:  

یة المفضیة إلى قنسالنصیة واستكشاف العالقات ال نص إلى تحلیل البنىى لسانیات التسع
، يالفقصبحي إبراهیم امها والكشف عن أغراضها التداولیة، إذ یرى اتساق النصوص وانسج

. لى في إحصاء األدوات والروابط التي تسهم في التحلیل ویتحققلسانیات النص تتجأن مهام 
ي مع االهتمام بالسیاق وأنظمة بط في تحقیق التماسك النصتلك الرواهذا األخیر بإبراز دور 

  .1التواصل المختلفة

دراسة الروابط مع التأكید على ضرورة المزج بین المستویات  صفمن أهم مالمح لسانیات الن
ل الترابط ح في تلك النظرة الكلیة للنص برصد وسائاق الذي یتضساللغویة المختلفة وهذا باالت

  .ین هذه األجزاءات الجزئیة، دون فصل بق بین الوحدالعمی

االعتبار من قبل، وتلجأ  ا عناصر لم توضع فيیات النص تراعي في وصفها وتحلیالتهفلسان
دف ه، بحیث تسعى إلى تحقیق 3ة، وقواعد داللیة ومنطقی2ها إلى قواعد تركیبیةتفي تفسیرا

لم یعد االهتمام مقتصرا على األبعاد  الجملة إلى قواعد إنتاج النص، إذ یتجاوز قواعد إنتاج
معها األبعاد الداللیة  لزم أن تتداخلالتركیبیة للعناصر اللغویة في انفرادها وتركیبها، بل 

نظاما من القیم والوظائف التي تشكل جوهر اللغة، إذ لیس  والتداولیة، حتى یمكن أن تفرز
ن في أعماقها دالالت متراكمة تمتهتمام بالوصف الظاهري للمفردات، وأبنیة من المجدي اال

  .نشأت عن استخدامها وتوظیفها في سیاقات ومقامات متعددة

" textuality " أن العمل األهم للسانیات النص هو دراسة مفهوم النصیة دي بوجراند ویرى 
  .4من حیث هو عامل ناتج عن اإلجراءات اإلتصالیة المتخذة من أجل استعمال النص
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اللسانیات النص في اتساع مجال الرؤیة بأنها تنطلق من دالالت عامة وهكذا یكون تمیز 
تتجاوز جملة إلى وحدات نصیة كبرى، ألن هدفها تحدید وسائل التي مكنت من ربط جملة و 

  .شكلت منها وحدة داللیة متالحمة األجزاء 

لترابط أن من أسباب اللجوء إلى الدراسة النصیة، هو أن أوجه ا صبحي إباهیم الفقيویرى 
التي أفرزتها التحلیالت على مستوى الجملة لم تعد كافیة لتغطیة مستوى النص  إیجاد 

العالقة بین فقرة و فقرة، ونص ونص، وهكذا یبرز عند النظر إلى السور القرآنیة، فال یمكن 
إدراك هذه الصلة و الترابط من خالل نحو الجملة، بل النظرة النصیة كما هي بمفهومها 

  .1الواسع

و هذكا یكون تمیز لسانات النص في اتساع مجال الرؤیة، بأنها تنطلق من دالالت عامة 
تتجاوز بها الجمل إلى وحدات نصیة كبرى، ألن هدفها هو تحدید الوسائل التي مكنت من 

  .ربط الجمل و الوصول إلى وحدة النص

فریق بین ما هو إذن لسانیات النص جاءت لتثبت نصیة نص ما من عدمها، إذ تفیدنا في الت
نص یعتمد في الدراسة و الوصف و التحلیل، وما هو لیس بنص، فهي بمثابة غربال یكشف 
به ترابط النص في وحدة عقالنیة، تلتحم أجزاؤه لتشكل لنا وحدة كلیة شاملة، أو یبین لنا عدم 

  .الترابط و االلتحام بین هذه األجزاء و الوحدات
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