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 اٌّجؾش األٚي     اٌٍغب١ٔبد إٌظ١خ ِذخً ئٌٝ 

 

 تمهٌد

ٌمذ ػشف ِظطٍؼ  اٌٍغب١ٔبد إٌظ١خ رؼذدا ٚاخزالفب فٟ رؾذ٠ذ ِب١٘زٗ،ئر ػشفٗ وً ِٓ   

رؼشع ئ١ٌٗ ؽجمب ٌٍضا٠ٚخ اٌزٟ ٔظش ِٕٙب ئٌٝ ٘زا اٌزخظض ِٓ ؽ١ش  ٚعٛدٖ ،أٚ شىٍٗ 

ن ٠ظجؼ ِٓ اٌؼشٚسٞ ؽشػ عٍّخ ِٓ لٌٚز.ٚخظبئظٗ، أٚ ِٓ ؽ١ش ٚظ١فزٗ

ِفَٙٛ ٌغب١ٔبد  فّبٟ٘ ئًرا ٘زٖ اٌّب١٘خ؟ أٚلً. اٌزغبؤالد رزؼٍك ثزؾذ٠ذ ِب١٘خ ٘زا اٌؼٍُ 

ِٚب   ِب إٌض؟ ِٚب اٌخطبة؟ا ٚٚظبئفٙب؟ صُ أ٘ذافٟٗ٘ ِٚب ا؟ ٔشأرٗلظخ إٌض؟ ِٚب 

     .أُ٘ اٌمؼب٠ب اٌزٟ رزٕبٌٚٙب ٌغب١ٔبد إٌض؟ٟ٘ 

 ٌغب١ٔبد أٞ)، فٟٙ اٌخطبة ِٓ أُ٘ اٌّجبؽش اٌٍغب١ٔبد اٌؾذ٠ضخ، أو لسانٌات  ٌغب١ٔبد إٌضرؼذ :أٚاًل   

خ  اٌّمبثً ي .فشع ِٓ فشٚع( إٌض َِّ فٟ "  Linguistique générale" اٌٍغب١َّٔبد اٌؼب

 .                                                     فٟ األٔغ١ٍض٠خ "linguistics  General "أٚ.  اٌفشٔغ١َّخ

 دراسة ٌدرس اللؽات اإلنسانٌة مستقل علم : ا  بؤّنهبصفة عامة اللسانٌات ٚلذ ػشفذ  

بعٌدا عن النزعة التعلٌمٌة واألحكام المعٌارٌة ،علمٌة؛ تقوم على الوصؾ؛ومعاٌنة الوقابع
ًُ  طؼ١ذ ٚاؽذ؛ ٚفكػٍٝفهو ٌدرس اللؽة ككل و. (1).الجاهزة  ،ٚ ثطبثغ ٞ ِٕٙظ ػٍ

دٞ ساعغ ٌىْٛ اٌٍغبٌٔربد ػٍُ ٚطصً  دٞ ، ٚ ٘زا اٌطبثغ اٌزغشٌر هتم فً ٞ ١ٌٚظ ِؼ١بسٞرغشٌر

 وذلك ضمن بمعرفة خصابصها، و تراكٌبها، ودرجات التشابه، والتباٌن فٌما بٌنها،
(. 2)إمن األصوات إلى الداللة مرورا بالجوانب  الصرفٌة والنحوٌة  تسلسل متدرج

 . والوظٌفٌة وؼٌرها

فهو علم حدٌث،أخذ استقاللٌته عن العلوم األخرى فً مطلع القرن العشرٌن أرسى أسسه 
محاضرات فً »عندما ألقى F.de Saussure( 1857/1913)فردٌنان دي سوسور

وإلٌه ٌرجع فضل « Cours de linguistique générale "  علم اللؽة العام"
 .  من  دروسه  فً اللسانٌات العامة (3)وأما بداٌة التؤسٌس فهً أقدم تارٌخا . إستفالله

خ   ف َِّ ٘ٛ اٌٍغخ اٌطج١ؼ١َّخ أٚ اٌٍغخ - ػٍٝ ٚعٗ اٌؾظش، ٚ-  ئًرا –ِٛػٛع اٌٍغب١َّٔبد اٌؼب

اٌجشش٠َّخ، ٚئْ ِشْئٕب اٌذلَّخ ٘ٛ اٌٛلٛف ػٍٝ اٌغّبد اٌّشزشوخ ث١ٓ ِغًّ اٌٍغبد، عٛاء 

، أٚ اٌغٛأت اٌظٛر١َّخ أٚ اٌزشو١ج١َّخ أٚ  ِّٟ ِّٟ أٚ اٌذالٌ رؼٍَّمَْذ ٘زٖ اٌغّبد ثبٌغبٔت اٌّؼغّ

ُّٞ رارٗ،  ٚئْ وبٔذ ٌىً ٌغخ عّبرٙب فاْ .غ١ش٘ب اٌّشزشن ث١ٓ اٌٍغبد ٘ٛ األداء اٌٍغٛ

 ٚػٍٝ اٌزٛاُطً، ٟٚ٘ لبئّخ ػٍٝ ث١ٕخ ؛ ٚػٍٝ اٌزؼج١ش، ػٍٝ اٌىالَ ثبػزجبس أْ اٌٍغخ لبئّخُ 

ٍّٟ ٠شزًّ ػٍٝ أٔغبق ِؼجٛؽخ ػٍٝ ٔظبَ ٚاػؾخ،أٚ ٞ ٚاؽذٌر، اٌىالَ اٌجشش أ ِٚجذ ، ٌغبٔ

 ثؾبعخ ئٌٝ اٌزأ١ٌص ف١ّب ث١ٕٙب؛ ٌزٕشأ ِٕٙب وٍّبدٌر أٚ ٚؽذادٌر ٟٚ٘ثبػزجبسٖ أطٛارًب داٌَّخً، 

ًٌر  أٚ ٔظٛصٌر ٌٙب دالالرٙب ٌٚٙب ِمبطذ٘ب، داٌَّخٌر، ٌٚزٕشأ ػٓ ٘زٖ اٌىٍّبد ػجبسادٌر أٚ عّ

ًُّ فشٍد ػٓ ِمبطذٖ  (.                  4).٠ُؼجِّش ثٙب و

(  Matière)قام سوسٌر بتحدٌد موضوع اللسانٌات بالتمٌٌز بٌن مفهومٌن هما المادة: ثانٌا  
لٌس ما تعارؾ علٌه القدماء من حصر - عنده- ، فمادة  اللسانٌات (Objet)والموضوع 
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لها فً لؽة النصوص القدٌمة أو المقدسة، ولؽة األدب الراقً المكتوب،بل ٌجب أن 

أٚ  ، ٞحاٌشؼٛة اٌجذابٌر ة أرؼٍك األِشعٛاء تشمل جمٌع اللؽة اإلنسانٌة وتعبٌراتها 

ػظٛس ثٍغخ  َ ، أاٌىالع١ى١خاٌؼظٛس ٌغخ ِش ةألرؼٍك اأاٌّؾزؼشح، ٚعٛاء 

ًٌر  ة ِغ اال٘زّبَ ١ٌظ فمؾٔؾطبؽ ، الػٙذ ا أٚ ثبٌٍغخ   ِخ اٌّّزبصحٞاٌٍغخ اٌغ

                .                                              5اٌزؼج١ش اإلٔغبٟٔ شىبي أثىً، ثً اٌغ١ٍّخ

ب ِؾبػشدٞح اٌذً ٞعبطٌر ألاٌفىشح ا ف١ٛػؼ ثأْ  أِب ثبٌٕغجخ ٌٍّٛػٛع     أْ ٞ، ًٖ ٖ رمَٛ ػٌٍٙر

 " ِٚٓ أعً رارٗ  فٟ ؽذ رارٗ اٌٍغبْ ٌٍغب١ٔبد ٘ٛاٌؾك ٚاٌؾم١مٟ أٚ  اٌٛؽ١ذِٛػٛعاي

دد   إشكالٌة المسؤلة األلسنٌة، بعد أن اتخذ موقفاً نقدٌاً من تصورات  (سوسٌر)هكذا  حَّ
، -خصوصاً فً القرن التاسع عشر- من سبقه من اللؽوٌٌن المتقدمٌن أو من المتؤخرٌن، 

الذٌن نظروا إلى اللؽة على أنها آلٌة تارٌخٌة، من ؼٌر أن ٌنظروا إلٌها من حٌث 
سوسور إلى تحوٍل  " محاضرات"وظٌفتها التواصلٌة داخل المجتمع اإلنسانً وقد أدت 

 حٌث الوظٌفة األهم فً اللسانٌات،« بذاتها ولذاتها»فً دراسة اللؽة، فجعَل دراسة اللؽة 
المجتمع والدٌن والثقافة والسٌاسة واالقتصاد )على الخارجً  (ذات اللؽة)ٌتقدم الداخلً 

 (7.)(والفلسفة

  فً كتاب،(سوسور) هذه المحاضرات بعد وفات"  بجمع شارل بالً"لذلك قام ، و
ٌّة الحدٌثة التً شاعت ال فً أعتبر ٌّات، ومإّسًسا للبنٌو  رابًدا فً مجال علم اللسان

ٌّات فقط، وإّنما فً علوم أخرى مثل تحلٌل الخطاب، والنقد األدبً، والتحلٌل : اللسان
. النفسً، وؼٌرها

                :أشار سوسٌر فً كتابه هذا إلى قضاٌا مهمة تتعلق باللسانٌات أهمها  :ثالثا

علم النفس، والفلسفة، وهذا بهدؾ : استقالل علم اللؽة عن ؼٌره من العلوم األخرى، مثل   - 

.التركٌز على علم اللؽة فقط  

ٌُفّرق بٌن ثالثة أشٌاء، وهً -   اللسان، واللؽة المعٌنة، والكالم، وٌهتم بالتفرٌق : وكذلك هو 

بٌن اللؽة والكالم، فٌجد أّن دراسة الكالم مختلفة عن دراسة اللؽة، فالكالم هو نتاج فردي 

وهو أقرب إلى الحٌز التطبٌقً للؽة، وهذا ٌعنً عند سوسٌر أّن اللؽة مستقلة عن الكالم، 

 عنها؛ فاآللة الموسٌقٌة تنتج والنؽمات التً تصدر وذلك ٌشبه العالقة بٌن اآللة الموسٌقٌة

العازفٌن علٌها، وهو بدراسته للكالم ٌدرس اللؽة فً اللحظة الراهنة، نؽمات متعددة باختالؾ 

وهذا ما ٌهدؾ له، فهو ال ٌرٌد أن ٌدرس تارٌخ اللؽة، ولكنه ٌرٌد أن ٌرّكز على اللؽة 

: المستخدمة بٌن األفراد، وبذلك ٌكون قد رّكز على دراسة اللؽة ومستوٌاتها المختلفة

ومن هنا ٌمكن المالحظة أّن مفهوم علم اللسانٌات  الصوتً، والنحوي والصرفً والداللً،

   (. 8)ٌُرّكز على اللؽة التً ٌستخدمها الناس فً الكالم، وال ٌهتم بالكالم المكتوب

 ٌتم تحدٌدها من ة  تدرس اللسانٌات اللؽة دراسة تراتبٌة بمعنى أنَّ اللؽَة مستوٌاٌت مترا تب
وهً وحدة المستوى الصرفً،  (الفونٌم )فالوحدة الصوتٌة الصؽرى . وحداتها األساسٌة

 هً وحدة sentence هً أصؽر وحدة فً مستوى المعجم، والجملة lexemeوالكلمة 
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 هو الوحدة الكبرى على مستوى الداللة texte، والنص syntaxeالمستوى النحوي 
sémantiques وهكذا ٌتؤلؾ النص من الجمل، والجمل من الكلمات، والكلمات من ،
. (الفونٌمات)، والوحدات الصرفٌة من الوحدات الصوتٌة (المورفٌمات)الوحدات الصرفٌة 

علم أصوات اللؽة : تدرس الوحدات الصوتٌة المنظومَة الصوتٌَة فً اللؽة، وتقسم إلى قسمٌن
phonétique ً(الفونولوجٌة) وعلم األصوات اللؽوٌة الوظٌف phonologie . ومادة علم

أصوات اللؽة هً الصوت اللؽوي المفرد البسٌط، أما علم األصوات الوظٌفً فٌدرس 
 (.9).األصوات اللؽوٌة من حٌث هً عناصر وظٌفٌة

                                                                      تقوم التراتبٌة على األسس اآلتٌة
،         (مورفٌمات)ـ دراسة المستوى الصرفً بنٌة الكلمة وتشكلها من وحدات صرفٌة 1
دراسة مستوى المعجم، متن اللؽة، أي ثروته من الكلمات، من حٌث جمعها واشتقاقها - 2

.              وحدة هذا المستوىlexèmeوتعد الكلمة المفردة . ووالدتها وتحدٌد  هذه الداللة
العالقات الداخلٌة بٌن الوحدات اللؽوٌة، والطرابق التً  (النحو)دراسة مستوى التراكٌب - 3

.                                                                     تتؤلؾ بها الجمل من الكلمات
.                 دراسة المستوى النحوي التراكٌب األصؽر من الجملة واألكبر منها أٌضاً - 4
ُج مستوى الداللة مستوٌات اللؽة فهو ٌقؾ على قمتها تراتبٌاً، وٌدرس بنٌة الداللة 5 ٌَُتوِّ ـ 

وتنطلق . (النحو والمعجم والصرؾ والصوت)اللسانٌة المتشكلة فً المستوٌات األدنى 
وللداللة . الدراسة الداللٌة من العالقة اللسانٌة بدالها ومدلولها فً عالقتهما بمرجع العالمة

 (.10).وحدة صؽرى هً الجملة بعد أن اكتسبت بنٌتها النحوٌة

  لقد ترتب على تحدٌد موضوع اللسانٌات بروز إشكالٌة حدود هذا الموضوع،هل ٌنحصر 
تشو "هلمسلٌؾ،ومارتٌنٌه،  "نأما اللسانٌون البنٌوٌو.  فً اللسان أم ٌتجاوزه إلى الكالم؟

وأما . فقد  حصروه فً اللسان والشًء ؼٌرهوأقصوا الكالم رؼم أنه المقابل للسان" مسكً
فقد أدخلوا الكالم، على اعتبار أنه أصبح "- شارل بالً و جاكبسون، وبنفٌنٌست-"ؼٌرهم 

قابال ألن ٌقعد له ،ومن ثم مع تؽٌرت مطلع القرن العشرٌن نظرة اللسانٌٌن إلى مفهوم الكالم 
، ولم ٌنظر إلٌه على أنه مجال ؼٌر متجانس وخاص بما هو فردي  وبما الٌمكن التحكم فٌه 

 .                وبذلك دخل البحث فً مجال فهم آلٌات الكالم  الفردي الخاص (11).أو التنبإبه

  وهكذا بدأت مرحلة جدٌدة فً اللسانٌات شملت مراجعة بعض مفاهٌمها، السٌما ثنابٌة لسان 
فً أمرٌكا، " البوؾ، ودٌل هٌمز"كالم، بل مرجعة موضوع اللسانٌات ذاته،على ٌد كل من/ 

. جون دٌبو،وأبحاث مركز القٌاس المعجمً بالمدرسة العلٌا بسان كلود"أعمال : وفً فرنسا
وما تاله من أبحاث فً مجال تحلٌل .فً مجال التحلٌل  اآللً للخطاب"بٌشو" وأبحاث
فً "زٌلٌػ هارٌس""وبفضل المسار الجدٌد الذي سارت فٌه اللسانٌات البنٌوٌة مع.الخطاب

(.  12)فً تحلٌله للخطاب- محاولته تجاوز حدود الجملة  ــ التً وقؾ عندها التزٌعٌون
وبفضل هذه الجهود المتراكمة للحركٌة اللسانٌة بزغ فجر جدٌد مبشر  بمٌالد مجال جدٌد هو 

 .تحلٌل الخطاب

 ٖ اٌّخزٍفخ رذسط اٌغٍّخ ػّٓ ِغز٠ٛبد اٌؾذ٠ضخ وبٔذ اٌٍغب١ٔبد ثؼذ ِب را ٘هٚ 

 ثبػزجبس٘ب رذا١ٌٚخ؛ايدال١ٌخ، ٚايرشو١ج١خ، ٚايطشف١خ، ٚايفٌٛٔٛٛع١خ، ٚايطٛر١خ، ٚاي

 اٌغٍّخ ئٌٝ إٌض أٚ ؽذٚدرغبٚص ٌذ ٌغب١ٔبد إٌض  اٌظٛس٠خ األوجش، عبءد اٌٛؽذح

 .ٚاٌغٍّخ ٚؽذرٗ اٌظغشٜ. ثبػزجبسٖ ٚؽذح و١ٍخ.اٌخطبة
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 المحاضرة الثانٌة بٌن لسانٌات الجملة ولسانٌات النص

 :  ر١ّٙذ

  بما أن الجملة كانت هً محو الدراسة والتحلٌل فً اللسانٌات العامة فإن منهجٌة البحث 
تقتضً اإلشارة إلٌها بؽٌة الوقوؾ على تسلسل بنابٌة الجانب العلمً ألمعرفً لعلم 

. (النص)وانتهاء بلسانٌات الحد األكبر  (الجملة)اللسانٌات بدءا من لسانٌات الحد األصؽر 
 تنشؤ من فراغ؛ بل هً تطور لمعطٌات  توجد هكذا طفرة ، ولملم لسانٌات النصأن   ذلك  

و العربً  مرور ا حتفت المناهج السابقة للسانٌات النص بداٌة من النكجملة، إذ اللسانٌات ا

فً تشو مسكً    ومدرسة نعوم  .1887/1947. لٌونارد بلومفٌلدعمرٌكٌة مألبالبنٌوٌة ا

 جمل،هذهال متناه من الي إطار القدرة على تولٌد عدد  ؾ ٌا توصؾ تولٌدً يالكفاءة اللؽوٌة الت
 رى؛ فدرست حدودهاكبعتبارها وحدة لؽوٌة اجملة بل بدراسة بنٌة ات اهتمعهامًج الجهود

( 1).معقدة والبسٌطةالت امستًويلوبنٌتها، ونحوٌتها من عدمه، وقواعدها وؼر ذلك من ا  
 سابدا ردحا من بها ظلفاالهتمام بالجملة الواحدة ودراسة العالقات التً تكون ما بٌن أجزا

ه اللسانً فً تحلٌل الخطاب         بحث (م1952)سنة " زٌلٌػ هارٌس"الزمن قبل أن ٌنشر 

.      ة اللسانًالدراسةفً   اكتسب أهمٌة منهجٌة والذي  :"Discours Annalysis       

   .  ، كما أسلفنا فً المحث األولفً تارٌخ اللسانٌات الحدٌثةوعد فتحا مبٌنا     

بؤنها ظلت  زمنا أسٌرة  النظام اللؽوي  (اللسانٌة) هنا وجه النقد للمدارس اللؽوٌة    ومن

ن مختلؾ أبعاد الظاهرة ي الربط بفً تعجزالتقلٌدي الذي الٌتجاوز حدود الجملة، وبالتالً  

 بعناٌتها ي وجهت لها التهمةالت طبعا  ومنها العربٌة لًي والتداولاللؽوٌة البنٌوي والدال

فما هو مسار هذا التطور؟ وكٌؾ تم االنتقال  (.2) أخرىجملة على حساب قضٌاً لسانٌة الب

.؟ وما طبٌعة العالقة بٌنهما؟ وما ماهٌة كل منهما؟ لسانٌات النصإلىجملة ل لسانٌات امن  

  :         لسانياث الجملت: أوال 

فٟ ع١بق   "، ؽ١ش ر وش "اٌّزٛوً" رؼزجش اٌغٍّخ اٌّمبثً اٌظٛسٞ ٌٍٕض ػٍٝ ؽذ رؼج١ش 

ؽذ٠ضٗ ؽٛي رؾذ٠ذ ِٛػٛع اٌذسط اٌٍغبٟٔ اٌؾذ٠ش، أٔٗ رّذ اٌّمبثٍخ داخً إٌظش٠بد 

اٌّض، ػٍٝ /ث١ٓ اٌغٍّخ ٚاٌخطبة [اٌزؾ١ٍ٠ٛخ ِضال-إٌظش٠خ اٌز١ٌٛذ٠خ ]اٌٍغب١ٔخ اٌظٛس٠خ 

أعبط أْ اٌغٍّخ ِمٌٛخ طشف١خ، رشو١ج١خ ،طٛس٠خ، شأٔٙب فٟ اٌظٛس٠خ شأْ اٌّفشدح، 

لص اٌذسط ِٓ ٕ٘ب ٚٚ (.3).ٚاٌّشوت، ٚػذد ثٙزا ِٛػٛع اٌٛطص ٚاٌزفغ١ش اٌٍغ١٠ٛٓ

ثزارٗ، ٚرٌه ثبػزجبس    اٌٍغٛٞ اٌّغزمًاٌى١بْ ِؼزجشا ئ٠ب٘ب ػٕذ ؽذٚد اٌغٍّخ ــاٌمذ٠ُ   ــاٌٍغٛٞ 

فّب وٕٗ ٘زٖ اٌغ١ٍّخ؟ ِٚب .   لبثٍخ ٌٍذساعخ ٚاٌزؾ١ًٍاٌغٍّخ ٟ٘ أوجش ٚؽذح رشو١ج١خ ٌغ٠ٛخ

 اٌؼاللبد اٌزٟ رجٕٟ و١بٔٙب؟ ِٚب ؽج١ؼخ ػاللزٙب ثغ١ش٘ب ِٓ اٌغًّ األخشٜ؟  

 :   فٟ إٌؾٛ اٌؼشثٟاٌغٍّخ:    صب١ًٔب

 لذسا ِٓ اٌىالَ ٠ف١ذ اٌغبِغ ِؼٕٝ  ِغزمال لًاٌى١ّخ األ  فٟ ٔظش اٌذسط إٌؾٛٞ، ٟ٘اٌغٍّخ  

ح فٟ اٌزشاس يَٚ اٌغُٖٚلذ رذاخً ِص.4 وٍّخ ٚاؽذح أٚأوضشرا اٌمذس ِٖٓ عٛاء رّشوت ثٕفغٗ،

س اٌغشعبٟٔ  ٖػجذ اٌمب: ؽ١ٓ، ِضًئبن ِٓ عبٜٚ ث١ٓ اٌّظؾَٖ ،فالَٚ اٌهِٖغ ِصاٌؼشثٟ 
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  (5) فٟ ششػ اٌّفظً (ـ 643ٖ )فٟ  اٌّفظً، ٚاثٓ ٠ؼ١ش  (538)"،ٚاٌضِخششٞ  (ـ471ٖ)

 .                أٞ اعزمً اٌىالَ  ػٓ اٌغٍّخِبِٖٓ.ؽزٝ اعزمً وً

  متؤخرزمن يإال ؾفً تارٌخ النحو العربً ستخدم تُ لم  لجملة اصطالًحا إن ا:ملة اصطالًحالجا 
ا؛ إذ كان أول من استعمل ًٌّ  (هـ285 ت)المبرد بن ٌزٌد   محمد) :"مصطلًحا محدَد الداللة الجملة نسب

هذا باب الفاعل وهو الرفع، وذلك :" حدٌثه عن الفاعل، قابالً أثناءفً  ،(6)فً كتابه المقتضب
، وإنما كان الفاعل رفعا ألنه هو والفعل جملة ٌستحسن "وجلس زٌد" قام عبد هللا:" فً قولك

: فالفاعل والفعل بمنزلة االبتداء والخبر، إذا قلتعلٌها السكوت وتمم بها الفابدة للمخاطب، 
لتحدٌد ماهٌة "مصطلح الجملة"المبرد  فقد استخدم . (7) "القابم زٌد:قام زٌد، فهو بمنزلة قولك

 "الفعل والفاعل"منزلة " المبتدأ والخبر"منزال، وتوصٌفه' الفعل والفاعل':المكون التركٌبً
  ذلك  عن(الكتاب)فً  (سٌبوٌه)وقد عبر شٌخ النحاة . فكال التركٌبٌن ٌسمى جملة حسبه

 جملة، تشٌر إلى ال الكتاب لٌؤخذ دالالت أخرى فً مدلوله ع الذي اتس(مالالك) لفظ   مااستخدب

 لى  للجمل، وأشار إ التركٌبٌةحدث عن العناصرت إال أنهجملة لصطلح امب ورؼم عدم التصرٌح 
 :وؼٌره، فهو مثال. مسند إلٌهلمسند والب اابك ،رةيثك فً أبواب المحت مصطلح الكتمفهومها 

، مشٌرا إلى عناصرها، مراعٌا فٌها (تمثل جمال نحوٌة تامة المعنى)ٌستشهد بتراكٌب لؽوٌة 
لكنه لم ستعمل لفظ الجملة بمعناها االصطالحً، وإنما من خالل اإلشارة إلى اعتبار المعنى، 

. هذا باب االستقامة من الكالم واإلحالة، فمنه مستقٌم حسن ومحال: "ٌقول. تركٌبها ومدلولها
(8)    

واعلم إن قلت : عبر عن الجملة ضمن الكالم فقال سٌبو ٌه أن (ـه392)ي ابن جنذكروقد   

قًوال، ال  كالما ناككى بعد القول ما ٌحا وقعت على أن ٌحكى بها، وإنما نمم العرب إفً كال
 ترى أنه ٌحسن أالزٌد منطلق، : ثم قال فً التمثٌل نحو... ما ترى  كم والقولالكالففرق بٌن 

 برأسه الفاظ قابماألان من ما كم عنده ال، فتمثٌله بهذا ٌعلم منه أن الك" زٌد منطلق":أن تقول
م لما قدم الانت حال القول عنده حال الكك بمعناه، وأن القول عنده بخالؾ ذلك، إذ لو المستقً 

(.9.)رهايأنفسها الؽانٌة عن غبمستقلة لجمل الم هو االأن الك  فٌهالفصل بٌنهما، ولما أراك  

م، وبدأ المال مصطلح الكه عدم إ مع جملة ل استخدام مصطلح اي ؾععد ذلك بدأ التوس   وب

 (.10)؛(ـه761)، وابن هشام (ـه640) الرضً،التفرٌق بٌنهما، وعلى رأس من فعل هذا

انت كصلً سواء أأل ااإلسنادجملة ما تضمن لم أن االجملة والكل انوالفرق بً:" ٌقول الرضً
مصدر لجمل فٌخرج الر من اكمبتدأ وسابر ما ذلر اب هً خالتًجملة لاك. الها أو تمقصودة لذا

م ما تضمن الوالك ، ما أسندت إلٌهعمشبهة والظرؾ ملمفعول والصفة الاء الفاعل واموأس
 ولم ٌقل ، وإنما قال باإلسنادملة وال ٌنعكسجالم ك لذاته، فكل اان مقصودكصلً واألسناد إلا

ما كوهذا التفرٌق (. 11).ألنه ٌشمل الكالم الخبري، والطلبً، واإلنشابً.باإلخبار، ألنه أعم

.                                            اإلسناد األصلً، أوالتبعً نالحظ ٌعتمد على نوعٌة 

" هـ761ت " ابن هشام األنصاري لدى  " على ُسوقه، قابماواستوي وقد َنِضَج مفهوم الجملة

عندما ،م فً التراث العربًالة والكلومً الجمه بٌن مؾالتفرٌقالفضل فً  ٌعود الذي إلٌه و
َة ".بٌبلمؽنً ال"  فً كتابه  الً ة باباً مستقلجملعقد ل ٌَ    وابن ٌعٌش، الزمخشري وانتقد َتْسِو

 وهو المنحى الذي اختاره معظم العلماء .(12).أنهما ؼٌر مترادفٌن بٌنها وبٌن الكالم، فذكر
القدامى،إذ لم ٌفرقوا بٌن مصطلحً الجملة والكالم، باستثناء ابن هشام الذي فرق بٌنهما بما 



7 
 

أن الكالم ٌمكن السكوت علٌه،أي ٌكون مفٌدا فابدة تامة، أما الجملة فٌعنً بها عناصر " فحواه
." اإلسناد كالفعل مع فاعله والمبتدأ وخبره، حتى وإن لم ٌحصل منها تمام الفابدة  

الكالم هو "، فهو ٌرى أن اإلفادة ( قٌد) أو تفرٌقه بٌنهما على معٌاريابن هشام ٌعتمد ؾ  ؾ
جملة عبارة لحسن السكوت علٌه، واي ىما دل على معن: مفٌدالمراد بلصد، وابالقمفٌد لالقول ا

   ضرب :حونا ممنزلة أحدهبان كزٌد قابم، وما كره بمبتدأ وخل واقام زٌد،كعن الفعل وفاعله 
ن رادفًتهما لٌسا من وبهذا ٌظهر أ.اظننته قابم-  و.اان زٌد قابمك-  و. الزٌدانو أقابم- اللص،

هذا تسمعهم لخالفها، وبدة ئها أعم منه إذ شرطه الفانالصواب أ  و.ر من الناسيثك بتوهمهما ك

(.13).المبك لٌسؾ امفٌدلٌس ذلك  لكلة الصلة، ومجواب، جلملة اجملة الشرط، وج: نٌقولو  

ألن الخطاب - ونالحظ هنا أن ابن هشام ٌحدد ماهٌة الجملة بمنطق اللسانً المعاصر،.  
اللسانً المعاصر وضع أسسا ابستمولوجٌة لمنطلقاته المنهجٌة عندما أوضح الفروق القابمة 

بٌن اللغة والكالم ، كما هو الشؤن لدى دي سوسٌر فً محاضرته دروس فً اللسانٌات 
الكالم هو القول المفٌد بالقصد ، والمراد بالمفٌد ما دل على معنى : "وعند ابن هشام- العامة

، وهو التصور ذاته الذي نلفٌه عند هارٌس، كما سٌؤتً"ٌحسن السكوت علٌه   
أن الجملة عبارة عن مركب من "  وكذلك نجد الجرجانً فرق بٌن المصطلحٌن لكونه ٌرى 

إن ': ، أو لم ٌفدك، كقولك'زٌد قابم': كلمتٌن، أسندت إحداهما إلى األخرى سواء أفاد كقولك 
فالكالم " ، فإنه جملة ال تفٌد إال بعد مجا جوابه، فتكون الجملة أ عم من الكالم مطلقا"ٌكرمنً

(.14). عنده ٌشترط فٌه اإلفادة  
هً القول المركب من كلمتٌن : أن الجملة العربٌة عند النحاة القدامى عموما والحاصل  

. عمن فرق بٌنها وبٌن الكالم- طبعا-بؽض النظر. أسندت إحداهما إلى األخرى إلفادة المعنى  
       م فً التراث العربً الة والكلومً الجمهٌعود الفضل فً الفصل بٌن مؾالذي إلٌه و

ق من لحٌث انط،. 15.هو البا الثانً". بٌبلمؽنً ال"  فً كتابه  الً ة باباً مستقلجملعندما عقد ل

ة عبارة عن الفعل والفاعل، والمبتدأ والخبر، وما لو القول المفٌد بالقصد، والجمهم الالك" أن 

 :وبناء علٌه ٌمكن حصر األراء السابقة فً  اتجاهٌن هما.16.ماهكان بمنزلة أحد

                                                                  :اتجـاه اإلفـادة: االتجاه األول   

وأصحاب هذ االتجاه الٌفرقون بٌن الجملة والكالم، فكلٌّ من الجملة والكالم ٌفٌد معنى ٌحسن 

الذي لم ٌفرق فً كتابه بٌن الجملة  (سٌبوٌه)وٌؤتً على رأس هذا االتجاه .  السكوت علٌه

فً شرح المفصل، ومن ثم  (ابن جنً ، والزمخشري، وابن ٌعٌش)'وتبعه فً ذلك .والكالم

تعرٌؾ ابن  :      فً مجملها على سبٌل المثال. (17).تؤتً  تعرٌفات هذ ا االتجاه للجملة

(.                              18)" أما الجملة فهً كل كالم مفٌد مستقل بنفسه::" جنً

                            (.19)"الجملة كل كالم مستقل قابم بنفسه:" وتعرٌؾ ابن ٌعٌش

                                                            :تجـاه اإلسنادي اال: االتجاه الثانً

وأصحاب هذ االتجاه؛ ٌقولون بالتفرٌق بٌن الجملة والكالم، وٌرون أن بٌنهما                 

فإذا كان الكالم ال ٌطلق إال على التراكٌب . عموما وخصوصا،  فالجملة عندهم أعم من الكالم

اللؽوٌة التً تفٌد فابدة  تامة  ٌحسن  السكوت علٌها؛ فإن الجملة ال ٌشترط فٌها  هذا الشرط 

أنه جمل؛ هو عنصر ]فكل ما ٌعول علٌه للحكم  على التركٌب - عند أصحاب هذا االتجاه–
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ونجد .  اإلسناد، وال ٌلتفت بعد ذلك  إلى هذا اإلسناد أحقق فابدة ٌحسن  السكوت علٌها أم ال

: إذ الجملة عندهما(. ، وابن هشام األنصاري("هـ686ت" الرضً)على رأس هذا االتجاه 

تعبٌر صناعً، أو مصطلح نحوي لعالقة إسنادٌة بٌن اسمٌن أو اسم وفعل تمت الفابدة بها أم 

وقد سبق ذكر  مقولتٌهما فً . (20)لم تتم، ولذلك فهً أعم من الكالم، والكالم أحص منها

  :  ومن هنا ٌترتب على هذا االختالؾ األنماط الجملٌة اآلتٌة. المسؤلة

 :جملة العربٌةل اأناط:    ثالثا

 ، تهاث ماهًح وبها تصنٌؾ   قسمت الجملة فً النحو العربً القدٌم تقسٌما واعٌا من حٌث
وما فباعتبار نمط تركٌبها قسمت الجملة .تقسٌما ٌنم عن عمق إدراك كنهها طبٌعة تركٌبها 

عتبار عناصر بافهً : ٌنمعٌار معل عل منها خاضتقسٌما ٌجعل كحتها من أنواع تٌندرج 
لة مٌة، وجمملة اسج: ى نمطٌناة إلحصلٌة للكلمة تنقسم عند جمهور النألسناد والرتبة اإلا

  (21).تالما تقدم علٌها من حروؾ أو فضلدون اعتبار  فعلٌة

التً ٌتصؾ فٌها  على التجدد، أو (الفعل) هً الجملة التً ٌدل فٌها المسندلجملة الفعلٌةا*  

 رزأٌص ِب ٟ٘ اٌزٟ:اٌفؼ١ٍخ الجملة : بالمسند اتصافا متجددا، وبعبارة أوضح (الفاعل) المسند إلٌه

، أٚ " ٠ُٕظُش اٌّظٍَُٛ ":، ٔؾٛ  اٌفؼً ٚ ٔبئت اٌفبػً  أٚ"ٔغَؼ اٌّغذُّ ":ِٓ اٌفؼً ٚ اٌفبػً، ٔؾٛ

ُْ اٌّغزُٙذ عـؼ١ذاً ":اٌفؼً إٌبلض ٚ اعّٗ ٚ خجشٖ ٔؾٛ هً التً ٌكون  وبعبارة أبسط  " ٠ىٛ

                                        .                                                                              فٌها المسند فعال الن الداللة على التجدد إنما تستمد من األفعال وحدها

هً التً ٌدل فٌها المسند على الدوام والثبوت ، أو التً ٌتصؾ فٌها المسند  والجملة االسمٌة*

  ، أوهًهً التً ٌكون فٌها المسند اسما: إلٌه بالمسند اتصافا ؼٌر متجدد ، أو بعبارة أوضح 

َّْ اٌؾكَّ ":  أطٍُٗ ِجزذأ ٚخجش ، ٔؾٛا، أٚ ُِ"اٌؼٍُ ٔٛس":ٚ اٌخجش، ٔؾٛ اٌّجزذأ  ِٓ اٌزٟ رزأٌص ئ

ب"، "ِب أؽذٌر ِغبفًشا"، "ِٕظٛسٌر  ًّ ًٌر لبئ ْْ أؽذٌر خ١ًشا ِٓ أؽٍذ ئالَّ ثبٌزمٜٛ"، "ال سع َٓ "، "ئ الد ؽ١

 ٍْ  ".أٚا

ٌتفق علٌه معظم علماء العربٌة، ؼٌر أن          -فٟ اٌؼبدح- ٌكاد   ٚ٘زا اٌزظ١ٕص اٌضٕبئٟ ٌٍغٍّخ  
  ِٓ ٘إالء .هناك من النحاة من أضاؾ أنماًطا أخر، مراعاة للمعنى، بؽظ النظر عن التركٌب

  .فعلٌة واسمٌة وظرفٌة: نماطإلى ثالثة أالذي قسم الجملة .ابن هشام

 الدار يأؾ:نحو و.د أعندك زي: نحوومجرور وهً التً تبدأ بظرؾ أو جار: الجملة الظرفٌة* 

المبتدأ حذوؾ، ولم باالستقرار االجرور لمر وااجللظرؾ وااب  ، ال إذا قدرت، زٌدا فاعً .زٌد

  (..22)مخبرا عنه بهما 

 وؼٌر ذات محل، وتاَبعه على ذلك الشٌخ ، إلى صؽرى وكبرى، وإلى ذات محلكما قسمها

                        .(23) هـ 911هـ، والسٌوطً ت 905خالد األزهري ت 

جملة الشرطٌة وذلك لاه ام أسا رابعا نوع (هـ538)خشريم وأضاؾ الزجملة الشرطٌةلا * 

فعلٌة : جملة أربعة أضربلوا: "ا حٌث ٌقولخبرجملة الواقعة ل معرض حدٌثه عن ايؾ
وعمرو أبوه منطلق، وعمرو إن   زٌد ذهب أبوه،: حونٌة وشرطٌة وظرفٌة، وذلك مواس

تعطه ٌشكرك،  
ٌَشُكْرك، والظرفٌة: أبوه منطلق، والشرطٌة: ذهب أخوه، واالسمٌة: فالفعلٌة   فً : إن ُتعِطه 

   (24).استقرَّ فً الدار: الدار؛ أي

https://www.alukah.net/literature_language/0/104365/#_ftn5
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بة من كحقٌقة مرل افًالشرطٌة "ن ألمرا بل تعرضتا للنقد ثستتم لن يضافتإل انر أن هاتًيغ  
ر الذي بحقٌقة للخل ايوالظرؾ ؾ وفاعل، جزاء فعللالشرط فعل وفاعل، وا: نين فعلٌتيلتمج

حتمل أن تحذؾ؛ إذ لملة دخلها اججملة الظرفٌة ماهً إال لوا (.25)هو استقر، وهو فعل فاعل

ٌة، وإن م فهً اسماه اسافإن قدرن ، الظرؾيٌة أو فعلٌة حسب تقدٌر العامل ؾمتكون اس
.اه فًعال فهً فعلٌةنقدر  

ٌتفق معظم علماء العربٌة، على أن أنواع الجمل تتراوح بٌن الفعلٌة واالسمٌة، مع : الخالصة
 .كما سلفت اإلشارة إلٌه. إضافة بعضهم، الظرفٌة والشرطٌة

 : مرجع البحث

 

 

 الجملة عند النحاة المحدثين  :     المحاضرة الثالثت

  

 :الجملة عند المحدثين العرب*   
و لذلك نجد منهم من ٌؤخذ . تعرٌؾ المحدثٌن للجملة ٌخرج عما أقره األقدمون ال يكاد 

 : نجد:(اإلفادة)ومن التٌار األول . بمقولة اإلفادة، ومنهم من ٌكتفً باإلسناد
اٌزٞ ٠ٕض ػٍٝ ػشٚسح أْ ٠ىْٛ ٌٍغٍّخ و١بْ ِغزمً ِؼٕٛٞ فارا وبْ :  ػجبط ؽغٓ -

فأٗ - ٠ّضً ػٕظشا فٟ رشو١ت ٌغٛٞ أؽٛي-  عٛاء  أوبْ اع١ّب أَ فؼ١ٍب–اٌّشوت أإلعٕبدٞ 

إوذا رٌه .ال٠غّٝ عٍّخ ِِ ٚاٌىالَ أٚ اٌغٍّخ ٘ٛ ِب رشوت ِٓ وٍّز١ٓ أٚ أٚ أوضش، ٌٚٗ :" ٠ٚمٛي 

فٙٛ . [15،6/ 4ط.6إٌؾٛ اٌٛافٟ ػجبط ؽغٓ  دائشح اٌّؼبسف، ؽ ] (1")ِؼٕٝ ِف١ذ ِغزمً 

                                               ِٓ أٔظبس االرغبٖ األٚي، ألٔٗ ٠شوض ػٍٝ ػٕظش اإلفبدح اٌزٟ ٠ؾغٓ اٌغىٛد ػ١ٍٙب
سعدون ٌقول . (2.)الكالم الذي ٌتركب من كلمتٌن أو أكثر، وله معنى مفٌد:  عنده هًفالجملة

فهً والمركُب أإلسناديُّ . قوٌل مإلؾ من ُمسند و مسنٍد إلٌه : الجملة :" يالربا كحمد علً أ

(.  81/اإلسراء). [ اً َء اْلَحقُّ وَزَهَق اْلَباِطُل إنَّ الَباِطَل َكاَن َزُهوقآجَ وقل ] :نحو (3)شًٌء واحٌد ـ

والجملة فً تعرٌؾ النحاة هً الكالم الذي ٌتركب " :قولي عند عبده الراجحً؛ إذهواألمر نفس

الحد :" أن الجملة هً:هٌر عماأ،وٌرى خلٌل "4""مستقل  معنى مفٌدا من كلمتٌن أو أكثر، وله

 ونسمٌها الجملة التولٌدٌة أو المنتجة هاألدنى من الكلمات التً تحمل معنى ٌحسن السكوت علی

   " 5"البناء الجملً فً اللؽة العربٌة بشرط أن تسٌر على نمط من أنماط

 ػجذ اٌغالَ ٘بسْٚ   الذي ٌعتبر فً الجملة حد اإلسناد فقط، فنجدأما بالنسبة لالتجاه الثانً    

والحق أّن :"قاً بٌنهمامفر فً الربط بٌن الجملة والكالم فٌقول .اٌزٞ ٠ز٘ت ِز٘ت اٌشػٟ ٚاثٓ ٘شبَ

هً القول المركب :"ه فهو ٌعرؾ الجملة بقولعلٌهو "6"نه الكالم أخصُّ من الجملة، والجملة أعم م

قصد، وسواء أكانت مركبة من فعل وفاعل أم من مبتدأ ي ، أم لمهلذاتد فاد أم لم ٌفد، قُص

  ".  7" الظاهره ونابب الفاعل، والوصؾ وفاعل كالفعل، ا نزل منزلتهماوخبر، أم مم
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.   ٚوزٌه ٔغذ ئثشا١ُ٘ أ١ٔظ، ِٚٙذٞ اٌّخضِٟٚ ِٚٓ اٌّؾذص١ٓ  اٌز٠ٓ ٠ؼزّذْٚ ِمٌٛخ اإلعٕبد

اٌغٍّخ ٟ٘ ألً لذس ِٓ اٌىالَ ٠ف١ذ اٌغبِغ ِؼٕٝ ِغزمال ثٕفغٗ عٛاء " ٠مٛي ئثشا١ُ٘ أ١ٔظ

أِب اٌّخضِٟٚ ف١مذَ رؼش٠فب أوضش ؽذاصخ ٚألشة ئٌٝ    (8)"رشوت ٘زا ِٓ وٍّخ ٚاؽذح أٚ أوضش

هً الصورة اللفظٌة الصؽرى للكالم المفٌد فً أٌة لؽة " اٌٍغب١ٔبد اٌؾذ٠ضخ ئر ٠شٜ أْ اٌغٍّخ 

 الذي ٌبٌن المتكلم به إن صورة ذهنٌة كانت قد تؤلفت أجزاإها فً من اللؽات ،وهً المركب

 "9 ."ذهنه ، ثم هً الوسٌلة التً تنقل ماجال فً ذهن المتكلم إلى ذهن السامع

بسط الصور الذهنٌة التامة التً ٌصح السكوت علٌها، تتؤلؾ من أعن  والجملة التامة التً تعبر

: الكالم هو:"ٌقول الزمخشري.(المسند والمسند إلٌه،واإلسناد):ثالثة عناصر ربٌسٌة، هً 

وٌسمى . ذلك إال فً اسمٌنىالمركب من كلمتٌن، أسندت إحداهما إلى األخرى وال ٌتؤت

                                                                                          (.10)."الجملة

 :مفهوم اإلسناد* 
.                 هو االرتكاز والربط، أسندت شٌبا إلى شًء، أي ربطته به:اإلسناد لغة 

 هو ذلك الربط المعنوي بٌن طرفً الجملة، حٌث ٌقع أحدهما على معنى اآلخر، :واصطالحا

وٌتركب اإلسناد من مسند ومسند إلٌه وهما اللذان ٌشكالن المركب اإلسنادي وٌسمٌهما 

.                                               الجملة المفٌدة: ما ٌحسن السكوت علٌه، وعند النحاة المحدثٌن: سٌبوٌه

هو ارتكاز كلمة على كلمة وارتباطهما ببعض، قصد إتمام المعنى وتتحقق بذلك : فاإلسناد  

 .العملٌة اإلسنادٌة أي المركب اإلسنادي

المسند إلٌه، والمسند، فؤما فً الجملة : للجملة عند النحاة ركنان: "  تمام حسان ٌقول-

االسمٌة، فالمبتدأ مسند إلٌه، والخبر مسند، وأما فً الجملة الفعلٌة، فالفاعل أو ناببه مسند إلٌه، 

والفعل مسند، وكل ركن من هذٌن الركنٌن عمدة ال تقوم الجملة إال به، وما عدا هذٌن الركنٌن 

فهو فضلة ٌمكن أن ٌستؽنً عنه تركٌُب الجملة، هذا هو أصل - مما تشتمل علٌه الجملة - 

  (                                                                                  11) "الوضع بالنسبة للجملة العربٌة

                                                                                  : ركنا اإلسناد- *

نسب إلى صاحبه،  وهو اللفظ الذي . ، أو المتحدث عنه ، او المبنى علٌه المسند إلٌه -ا   

                                                      .وٌتمثل فً الفاعل أو نابب الفاعل أو المبتدأ

قام :" وهو الشًء المثبت نحو ،  الذي ٌبنى على المسند إلٌه ، وٌتحدث به عنهالمسندو-    ب

                 .(السماء صافٌة)أو المطلوب حصوله  (لم ٌقم زٌد):أو المنفً نحو (مثبت)"زٌد

. وهو الفابدة المتحققة،من اإلسناد، أي المعنى. ، أو ارتباط المسند بالمسند إلٌهادستنإلوا-    ج

 واإلسناد، فً الجملة االسمٌة ٌختلؾ عن الجملة الفعلٌة، كون المسند إلٌه  فً  الحاصل

: الجملة االسمٌة ٌؤتً فً المقام األول، وال ٌتم معناه إال بوجود المسند الذي ٌمثل الخبر، مثال

زٌد قابم، فزٌد هو المسند إلٌه، وقابم هو المسند، أسندنا القٌام إلى زٌد، وال ٌتم معنى زٌد إال 

' ربطا معنوٌا'، وبارتباط اللفظتٌن تتحقق الفابدة لذلك ٌسمى هذا اإلسناد 'قابم'بوجود لفظة   

https://www.alukah.net/literature_language/0/104365/#_ftn7
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ب ِىزف١ب - ػٕذ اٌغّٙٛس– ٚال ٠ُشزشؽُ  ًِ ْْ ٠ُف١َذ ِؼًٕٝ رب  ف١ّب ٔغ١ّٗ عٍّخً ، أٚ ِشوجب ئعٕبد٠ب ، أ

ب ًِ ََّ اٌفبئذِح ٔؾْٛئرا وبفٙٛ . ثٕفغٗ ، وّب ٠ُشـــزشؽ رٌه ف١ّب ٔغ١ّٗ وال  (لذ أفٍؼ اٌّإِْٕٛ):  رب

ب  ًِ ًْ ِٓ خ١ش أٚ شش):  ٔؾٛ(أٞ اٌفبئذح) ٔبلظٙبٚئرا وبْ ف١ُغّٝ وال   .فال ٠ُغّٝ والِبً  (ِّٙب رفؼ

َّّٝ عٍّخً أٚ ِشوجبً ئعٕبد٠ًّب ْْ . ئر ٠شزشؽ فٟ اٌغٍّخ رؾمك اإلعٕبد،ال اٌزّبَ. ٚ ٠غــــٛص أْ ٠ُغــ فا

ًْ ِٓ خ١ش أٚ شــشٍّ رُغـَض ثـٗ ):  فــمـ١ـًاٌششؽ،ُروش عٛاة  ُعّٟ والِبً أ٠ؼبً ،  (ِّٙب رفؼ

 .(12)ٌؾظٛي اٌفبئذح اٌزبِخ 

٠ٙذف ئٌٝ  ٚ الْ اٌىالَ الأ ، الْ اٌّزىٍُ ٌُ ٠ؼٓ ثزوشٖ، ئ١ٌٗ ِٓ اٌّغٕذ  اٌغٍّخلذ رخٍٛف 

عٍظ فٟ اٌغشفخ ، فبٌغشع ِٓ ٘زا اٌىالَ اإلخجبس ػٓ ؽذٚس : را ل١ً ئاإلشبسح ئ١ٌٗ ، وّب 

 ٚ ثبإلشبسح ئ١ٌٗ ، فبٌغٍّخ ٘زٖأغشاػٗ رؼ١١ٓ ِٓ عٍظ ، أعٍٛط فٟ اٌغشفخ ، ٌُٚ ٠ىٓ ِٓ 

  .١ٌٗئ١ٌٗ ف١ٙب ، ٚال ئشبسح ئروش ٌٍّغٕذ ال فؼ١ٍخ ، 

ِٚٓ اٌذاسع١ٓ ِٓ ػشف اٌغٍّخ رؼش٠فب ٔظ١ب ِٕطٍمب ِٓ ِٕٙظ ٌغب١ٔبد إٌض؛ وبٌذوزٛس     

اٌزٞ سوض فٟ رؼش٠فٗ ٌٍغٍّخ ػٍٝ ػاللبد اٌشثؾ ٚاالسرجبؽ داخً إٌض "ِظطفٝ ؽ١ّذح"

اٌغٍّخ ٚؽذح رشو١ج١خ رإدٞ ِؼٕٝ دال١ٌب ٚاؽًذا، :"ٚأٔٙب ٚؽذح ِٓ ٚؽذاد إٌض ٠مٛي

   ( 13)ٚاعزمالٌٙب فىشح ٔغج١خ رؾىّٙب ػاللبد االسرجبؽ ٚ اٌشثؾ ٚاالٔفظبي فٟ اٌغ١بق

.    ٚ ٘زا اٌزؼش٠ص األخ١ش ٘ٛ أدق اٌزؼش٠فبد اٌغبثمخ ٔظشا ٌّالءِزٗ  ٌٍذساعبد اٌٍغب١ٔخ اٌؾذ٠ضخ

ٚال شه أْ ٘زا االخزالف فٟ رؼش٠ص اٌغٍّخ لذا أؼىظ أصشٖ ػٍٝ ئِىب١ٔخ رؾذ٠ذ أثؼبد٘ب، ِٓ 

٠ٚظٙش رٌه ع١ٍب ػٕذ ِؾبٌٚخ ؽظش اٌغًّ فٟ ٔض ِب، فأطؾبة االرغبٖ . اٌجذا٠خ ٚإٌٙب٠خ

ث١ٓ - فٟ رؾذ٠ذ أثؼبد اٌغٍّخ- ٔغذُ٘ ٠شثطْٛ.اٌز٠ٓ اػزّذٚا اإلفبدح، ٌُٚ ٠فشلٛا  ث١ٓ اٌغٍّخ

اٌج١ٕخ اٌزشو١ج١خ ٚاٌّؼٕٝ، فمذ عؼٍٛا ئرّبَ اٌّؼٕٝ ٘ٛ  ِؼ١بس اٌغٍّخ، فجٗ ٠ؾذدْٚ ثذأ٘ب 

فارا ٌُ ٠زُ اٌّؼٕٝ ال رغّٝ اٌج١ٕخ اٌزشو١ج١خ عٍّخ ٚ٘زا اٌّؼٕٝ ٠زؾمك ثظفخ ربِخ ٚفمب . ٚٔٙب٠زٙب

. دسعخ االٔزجبٖ ػٕذ ِغزمجً-اٌّغزٜٛ اٌضمبفٟ- اٌغ١بق )ٌجؼغ اٌظشٚف األخشٜ ٟٚ٘

(.  14)"إٌض  

 

 

     

المحاضرة االرابعة *  المحدثٌن الجملة عند اللغوٌٌن الغربٌٌن*  
       

 لٌس باألمر الٌسٌر الوقوؾ على تعرٌؾ للجملة عند اللؽوٌٌن الؽربٌٌن؛ ألّن حدود الجملة     

وأبعادها تختلؾ باختالؾ المدارس اللسانٌة،وتتباٌن بتباٌن الباحثٌن أنفسهم؛وذلك انطالقاً من 

 وباإلمكان. عبارة عن تركٌب متعدد المستوٌات  الجملة كما ٌرى بعض الباحثٌن هً،أن  

وقد أشار دي بوجراند إلى هذا المعنى  "15"ة ومنظورات مختلؾ  مواقع متباٌنة،من ه دراست

 التقرٌب منذ نشؤتها فً هاعتمدت دراسات التراكٌب اللؽوٌة جمٌعها على وج لقد:"هبقول
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 هب العصور السحٌقة على مفهوم الجملة، ومن المقلق أّن هذا التركٌب األساسً قد أحاط 

"                                  16"الؽموض، وتباٌن صور التعرٌؾ حتى فً وقتنا الحاضر

وترجع فكرة بداٌات تحلٌل الجملة عند الؽربٌٌن إلى جهود نحوٌة كثٌرة فً القرن التاسع   

عشر،وتقوم النظرٌات اللسانٌة بتحلٌل اللؽة على أنها مجموعة من الجمل تشتمل على شكل 

صوتً وتعبٌر داللً، وقواعد اللؽة تفصل لتوافق بٌن الصوت والداللة فً الجملة، كما أن 

   تتحلّل من زاوٌة واحدة وهً ،الجملة وحدة لؽوٌة قابلة للوصؾ النحوي هذه النظرٌات تعد

وهذا حددت اللسانٌات المعاصرة جغرافٌة  17..دا مجرا  تركٌباً نحویهً كونها

الخطاب عند حدود الجملة ، حٌث حظٌت باالهتمام والدرس بوصفها وحدة تتوافر 

   "                                  18، وهً غٌر قابلة للتجزبة. على شرط النظام 

  :                            لجملةلوفٌما ٌلً بعض التعرٌفات التً وضعها علماء اللسانٌات   

ٌنظر الفرٌد دوسوسٌر رابد البنٌوٌة إلى الجمل على أنها تتابع من الرموز، وأن كل رمز  

 وما بعده، ولم ٌؤت هلهذا فكّل رمز داخل الجملة ٌرتبط بما قبل  بشً من المعنى؛ ٌسهم 

 عن نظام الجملة اللؽوٌة ونسقها عما هو موجود فً العربٌة؛ هدوسوسٌر بشًء كثٌر فً حدٌث

وإن اخترع نظام العالقات اللؽوٌة القابم على محورٌن أحدهما استبدالً واآلخر تركٌبً، 

ؾ ٌعر. وعالقاتهما؛ وبهما تكتسب كّل كلمة قٌمتها وداللتها من نظام وضعها فً إطارهما

وبمالحظة هذا " 19"تتابع من الكلمات والمورفٌمات التنؽٌمٌة": مارٌو باي الجملة بؤنها 

 ٌرّكز على الجانب الصوتً فً الجملة دون التعرض إلى تركٌبها هنجد أن صاحب التعرٌؾ

                                                                                                                  .والعالقة بٌن مفرداتها

  Andre Martinet مارتٌنً  اندرٌه كما أنها تعد فً نظر                                                     

والمقطع ٌتكون من وحدات متتابعة هً "    بصورة كلٌة وتامة للخطاب أصغر مقطع ممثل" 

الكلمات والمرقمات التنغٌمٌة  وهكذا تتداخل الكلمة والجملة فً مفهوم متالحم ، وعلٌه فإن 

باالضافة الى درجة  (الكلمات )مجموع الوحدات التً ٌصح أن ٌقف بٌنها "الجملة تتشكل من 

ما بلومفٌلد   أ" 20 "الصوت والتنغٌم والمفصل ، ونحو ذلك مما ٌدخل فً إٌضاح المعنى

 من السلوكٌٌن فٌنظرون إلى الجملة على أنها شكٌل لؽوي عن طرٌق أي تركٌب هومن مع

، فالجملة عندهم أصؽر شكل لؽوي ال ٌحتاج إلى ؼٌره وبذلك هنحوي فً شكل لؽوي أكبر من

إلى المكونات ، وٌدعى التحلٌل    هإالء اللؽوٌون فً تحلٌل الجملةه لنا المنهج الذي اّتبعٌنٌتب

 أصؽر عناصرها اه إلىالمباشرة، وهوال ٌقؾ عند حدود األلفاظ المكونة للجملة فقط، بل ٌتعد

األمرٌكً نعوم  دون أي اهتمام بالمعنى، لكن هذا المنهج لم ٌدم طوٌل؛إًذ جاء عالم اللؽة 

لفهم جملة ما ٌنبؽً أن تكون لنا  "هٌّن أنوبتشومسكً الذي ربط بٌن الشكل والمضمون 

 مجرد التحلٌل اللؽوي لها،فالبد أٌضاً من معرفة مرجعٌة وداللة  المورفٌمات ىمعارؾ تتعد

ولذلك فقد رأى تشومسكً أن البنٌوٌة التً قامت على ٌد  أو الكلمات التً تإلؾ تلك الجملة؛

بٌن مختلؾ الجمل، فقد تشترك  .دوسوسٌر ؼٌر قادرة على شرح العالقات التً ٌمكن أن تقوم
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.                                  جملتان فً الشكل ؼٌر أنهما تختلفان فً المعنى اختالفاً كبٌرا

                 لسطحٌةا  اللؽوٌة الشهٌرة التً تتعلق بالبنٌةهوقد وضع نعوم تشومسكً نظرٌت   

    (deep structure )  والبنٌة العمٌقة      (Surface structure              
ن هناك عالقة وطٌدة بٌن المعنى السطحً،والمعنى العمٌق، وهذه العالقة تحكمها أجملة، ولل

قوانٌن معٌنة ٌمكن من خاللها تحوٌل الجملة من المعنى السطحً الظاهري إلى المعنى 
                   القوانٌن التحوٌلٌة ) على هذه القوانٌنيتشو مسك وقد أطلق ،العمٌق الداللً

    Transformational Rules  "     ن من بنى تركٌبة مختلفة      وعنده أن الجملة تتكو
 بٌن نوعٌن من التراكٌب التركٌب الظاهري أو السطحً وهو الصورة اللفظٌة   وقد مٌز فٌها

المنطوق بها، والتركٌب العمٌق وهو الصورة الذهنٌة أو المثالٌة أو المقدرة فً الكالم كما 
  على أن العالقات بٌن أجزاء الجملة الواحدة أعمق بكثٌر من تلك دتحددها قواعد النحو وأكّ 

وٌشترط تشومسكً فً الجملة أن تكون سلٌمة من حٌث   العالقات الظاهرة على السطح
وذلك بؤن تكون مقبولة من ناحٌة  تركٌبها النحوي متماشٌة مع قٌاس اللؽة وكذلك االستحسان؛

.                    .21   "، بحسب ما تقتضٌه أوضاعها     مناسبتها لمدلوالت اللؽة المعنٌة     
على إنتاج الجمل وتفهمها بالكفاٌة    وفً إطار النظرٌة التولٌدٌة والتحوٌلٌة تسمى المقدرة   

 وٌقوم و    لكالمً اسٌاق معٌن فٌسمى باألداء  أما استعمال اللؽة ضمن                      ،اللؽوٌة

.(22)التحلٌل التولٌدي التحوٌلً على ثالث مكونات ربٌسة هً  

 .               قواعد تركٌب العبارة،وذلك عن طرٌق تحلٌل الجملة إلى مكونات صؽٌرة- 1 

 "القواعد التحوٌلٌة وهً القواعد التً ٌمكن بواسطتها تحوٌل الجملة إلى جملة أخرى - 2

والتعوٌض"  Deletion "الحذؾ: معها فً المعنى، ومن أهم قواعد التحوٌلهتتشاب     

 (Addition"  واالستبدال،والتقدٌم والتؤخٌر، والزٌادة  (Replacement     "  

(Permutationوإعادة الترتٌب  
ٌةالقوانٌن الصرفٌة الصوتٌة وهً القوانٌن التً تشكل الجملة على مستوى البنٌة السطح-3     

فالنحو التحوٌلً ٌحاول إعادة صٌاؼة أو بناء الجملة من بنٌتها السطحٌة إلى بنٌتها العمٌقة، أو 
تركٌبها األساسً،وهو كذلك نظرٌة ذهنٌة تهتم بالحقٌقة الذهنٌة التً تكمن وراء األداء 

اللؽوي،ولقد حاول الكثٌرون بعد ظهور هذه النظرٌة إعادة بحث الجملة وفقها،أما فٌما ٌتعلق 
فمنهم من تبنى هذه  بموقؾ اللؽوٌٌن العرب من هذه النظرٌة فكانوا بٌن مإٌدٌن ومعارضٌن؛

 النظرٌة، ولكن بإضافة بعض التعدٌالت التً تالبم النحو العربً، وتتوافق مع قواعده  

 .                                                                     23 اللؽوٌة النحوٌة هوتراكٌب

:        مرجع البحث  
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:االنتقال من الجملة إلى النص :مسةاالمحاضرة االلخ*   

                                                                                 

 من المعلوم بالضرورة، أن أي علم أوفن لم ٌوجد من فراغ أو ٌولد هكذا كامال مكتمال،    
ن تدرٌجا وٌتطور مرحلٌا حتى ٌستوي قابما لسانٌات  وهكذا نقول عن. وأنه البد أن ٌتكوَّ

   حٌث ،جملةل من فراغ؛ بل هً تطور لمعطٌات لسانٌات ا  أنها هً األخرى لم تؤت النص
الشـكل اللؽوي  » ألنه ٌعتبرها عند حدود الجملة  ٌقؾ–منذ القدٌم –  الدرس اللؽوي نجد

 عن طرٌق أي تركٌب أكبرأي شـكل لؽـوي  فً  متضمن  والذي ال ٌوجد،  بذاته المستقل
و العربً مرور ا بالبنٌوٌة حتفت المناهج السابقة للسانٌات النص بداٌة من النكا (1) .نحـوي

فً الكفاءة اللؽوٌة تشو مسكً    ومدرسة نعوم  .1887/1947. لٌونارد بلومفٌلدعمرٌكٌة مألا

مدارس ل هذه اعمًججمل،  ال متناه من الي إطار القدرة على تولٌد عدد  ؾ ٌا توصؾ تولٌدً يالت
وبنٌتها، ونحوٌتها  رى؛ فدرست حدودهاكبعتبارها وحدة لؽوٌة اجملة بل بدراسة بنٌة اتاهتم

.معقدة والبسٌطةالت امستًويلمن عدمه، وقواعدها وؼري ذلك من ا  
ن مختلؾ أبعاد الظاهرة يمدارس عجزت فً الربط بلثري من العلماء أن هذه اكوٌرى  .

جملة على ال بعناٌتها بي وجهت لها التهمة ومنها العربٌة التلًي والتداولاللؽوٌة البنٌوي والدال

(.2) أخرىحساب قضٌاً لسانٌة   

النص؟ وما هً المراحل التً  نٌات الجملة إلى لسانٌاتنتساءل كٌؾ تم االنتقال  من لسامن هنا     
   قطعها؟ وهل وجدت بودر لذلك فً النحو العربً؟

  

قبل التحول من - أنه قد تحكمت فً  اللسانٌات اللؽوٌة :   انطالقا مما سبق؛ ٌمكن القول 
:عدة مناهج  لم تخرج عن إطار الجملة خالل عملٌة التحلٌل، وأبرزها–الجملة إلى النص   

المنهج –المنهج البنٌوي - نظرٌة العامل لدى نحاتنا القدامى ]: كما ذكر الدكتور إٌهاب سعود 

: إشارة سرٌعة إلٌها: وهذه .(3 )[التولٌدي التحوٌلً  

:                                     نظرٌة العامل     
دورا خطٌرا ومحورٌا فً علم - طبعا فً النحو العربً خاصة –لعبت نظرٌة العامل   * 

واستقرت .هذه النظرٌة؛ إ نها بنٌت علٌها أصول النحو:  وخالصة.النحو دراسة وتقعٌدا
كل ما أوجب آخر الكلمة على وجه مخصوص من "  فهوالعامل النحوي؛قواعده، أما 

وكانت البداٌة حٌن الحظ النحاة تعاقب عالمات اإلعراب على آخر الكلمة،   (4).اإلعراب

لٌس جمعا  آلٌا ..المعربة فبحثوا عن السبب  فتبٌن لهم أن التركٌب النحوي فً أي نص 
للمفردات؛ بل هو عبارة عن تشكٌل  تعبٌري متفاعل ٌإثر بعضه فً بعض قبل أن ٌإثر قً 
المتلقً، وتتسرب بٌن عناصره التركٌبٌة ومضات من التجاوب والتعاطؾ حتى ٌكون وحدة 

وقد أورد الجرجانً فً كتابه .   واحدة حٌوٌة متكاملة للداللة على الهدؾ المقصود من النص
كما قسم اللفظٌة إلى . مابة عامل؛وقسمها   إلى عوامل لفظٌة  وأخرى معنوٌة (العومل المابة)

(.5). لفظٌة سماعٌة، ولفظٌة قٌاسٌة و كل قسم منها ٌضم أنواعا عدة  

:                                                                                    المنهج البنٌوي* 
اللسانٌات وتحلٌل :"فً بحث له تحت عنوان" مصطفى ؼلفان"فً هذا الصدد ٌذكر  الدكتور 

أن عالقة اللسانٌات بتحلٌل الخطاب، أو باللسانٌات النصٌة مرت بثالث " الخطاب؛ أٌة عالقة؟
:أسا سٌة.مراحل  
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و      'بوهلر"و" شارل بالً" بدأت مع اللسانٌات البنٌوٌة كما تجسدها مالحظات: األولى  

ممن تحدثوا عن ضرورة.وؼٌرهم'  « pike » وباٌبك'و'هارٌس'و'هلمسلٌؾ'و ' كٌوم ''   
االهتمام بالنص،أو الخطاب، من خالل احدٌث عن لسانٌات الكالم،وتوجت هذه المرحلة 

أشار فٌها إلى ضرورة توسٌع  . 1952عام" تحلٌل الخطاب:"التارٌخٌة" هارٌس"بدراسة 

(.6).مجال اللسانٌات لٌصل إلى إقلٌم النصوص، واعتمادها أساسا للدراسة اللسانٌة  

    هذا ومن المعروؾ أن البنٌوٌة تدعو إلى دراسة اللؽة كنظام  وكبنٌة لها وجود سابق 

ومن ثم فإنها  تختلؾ عن ؼٌرها من المناهج التحلٌلٌة واإلبداعٌة فً (*.7)لوجود أجزابها

ء إلبراز وظابفه من خالل هو إعادة بناء الشً: التنفك عنه (بتكنٌك)ارتباطها األساسً 
انقطاع األجزاء الدالة على الشًء؛ للكشؾ : االنقطاع والتركٌب،أي: عملٌتٌن أساسٌتٌن هما

عن كٌفٌة قٌامها بوظابفها، ومدى تؤثٌرها فً الكل، ثم تركٌب هذه األجزاء بعد اكتشاؾ 

     (8).قوانٌن حركتها فً كلٍّ عضويٍ وتحلٌل القواعد المتصلة بإٌحاءاتها وأنظمتها المختلفة

       « Syntaxe »  النحو/  وقد أسهمت البنٌوٌة  بصورة واضحة فً علم التراكٌب.  

إنها قامت بتحلٌل الجمل المسمى بالتحلٌل إلى المقومات المباشرة الذي له    "حٌث 

Syntagmes  الفضل فً إبراز الكٌفٌة التً تنتظم فٌها العالقات بٌن األركان    فً الجملة 

(**.  9)"الموجودة فً  األركان (الصرفٌات )وبٌن العالقات القابمة مع المورفٌمات   

   مما سبق ٌتبٌن أن البنٌوٌة تعتمد منهج تفكٌك الجملة وتقسٌمها إلى أصؽر أجزابها فقسم 
الجملة قسمٌن ربٌسٌٌن، ثم تقسٌم كل جزء منهما إلى قسمٌن، وهكذا حتً تصل إلى أصؽر 

وٌظهر من ذلك أن هذا المنهج ال ٌعتمد على دراسة . وحدة ال ٌمكن تقسٌمها؛ وهً المورفٌم
الجملة باعتبارها سلسلة متضامة من الكلمات؛ بل باعتبارها بناء متدرجا ٌتكون من طبقات؛ 

(.  10).حتى نصل إلى أصؽر طبقة الٌمكن  تقسٌمها كل طبقة هً تحت طبقة أكبر منها؛  

  إن عناصر الجملة تنتظم فٌما بٌنها على شكل خطً أفقً  متدرج زمنٌا أٌن ٌمثل  هذا 
النوع من العالقات  األفقٌة  بٌن الوحدات اللؽوٌة المتتابعة عالقة حضور متناسق ضمن 
السلسلة الكالمٌة الواحدة، كالعالقة بٌن أصوات الكلمة الواحدة وكلمات الجملة الواحدة، 

وجملة النص الواحد، فتضفً كل واحدة على الكل معنى إضافٌا وتكون فً حالة تقابلٌة مع 

(                                         11).بقٌة الوحدات التً تسبقها أو تلٌها أو معها جمٌعا 

باعتبار استقاللٌة .. (12)    وكانت الدراسة قاصرة على مستوى الكلمة، فالعبارة 

وباعتماد التحلٌل المتدرج للجملة باعتبارها بنا متكونا من طبفات عمودٌة . بذاتها .الجملة
لكن هارٌس قام .الخطا أفقٌا من الكلمات ، ومن ثم تقسٌمها وصوال إلى أصؽر جزء منها 

 وكان الهدؾ و .لٌصل إلى الجملة (المورفٌمات)باتجاه عكسً فً تحلٌله للجملة إذ انطلق من 
من خاللها ــ الحدٌث عن الكالم والنص ، - ضع  أسس للسانٌات ما وراء الجملة ٌتم 

(13).بمصطلحات ومفاهٌم البنٌوٌة، والتولٌدٌة  

                                :***  المنهج التولٌدي التحوٌلًو / : المرحلة الثانٌة
تبرز مالمحها مع المنهج التولٌدي، حٌث ٌتم الحدٌث بشكل مباشر عن الكالم والنص  

واعتبرت النص .والخطاب،بمصطلحات ومفاهٌم اللسانٌات البنٌوٌة والتولٌدٌة على حد سواء

فً المدرسة  (هاٌدولؾ)فً هذه المرحلة متتالٌة من الجمل فحسب، كما نجد ذلك لدى 

فً أمرٌكا، وكذا فً األبحاث   (باٌك)،ومع (هالٌداي، ورقٌة حسن)األلمانٌة، واألنجلٌزٌة مع 



16 
 

وهنا البد من اإلشارة إلى أنه كان لنظرٌة النحو التولٌدي . الفرنسٌة المتعلقة بتحلٌل الخطاب

وإن كانت.أثر كبٌر على هذه المرحلة من خالل موقفها الجدٌدة فً حقل اللسانٌات لم   

(..                                                        14).تستطع الوقوؾ على حقٌقة النص

انطلق   شومسكً من أفكار المدرسة السلوكٌة وطورها  متجاوزا مقوالتها، الى مسلمة لقد 

 التً تعنً قدرة المتكلم على إحداث جمل ؼٌر متناهٌة العد لم ٌسمعها ولم ٌتفوه بها "الملكة"

من قبل،وذلك من خالل تحلٌله للجملة إلى أنها تتعدى التركٌب الواحد فً صورة واحدة 

لٌصل إلى أن لإلنسان قوة أعمق من ذلك و ، .فتكون لها بنٌة ظاهرة سطحٌة ، وبنٌة عمٌقة

أبعد أثرا من وراء إنتاج الحدث اللؽوي الذي ٌتمثل فً العقل من جهة ، والقدرة اإلبداعٌة 

                                                                  ..للؽة اإلنسانٌة من جهة أخرى

إرهاصا حقٌقٌا لمرحلة االنتقال من نحو الجملة إلى -  كذلك–ومن هنا عد المنهج التحوٌلً 

نحو النص الذي الٌنحبس داخل إطار الجملة،وإنما ٌتخطاها لرصد العالقات والتفاعالت 

عالم النص،لذلك ٌعد / والمستوى الباطن . سطح النص/ المتنوعة على المستوى الظاهر

  .من أوثق النظرٌات وألصقها بعلم النص..المنهج التولٌدي التحوٌلً

اتجه فٌها البحث . وقد بدأت مع السبعٌنات ومازالت آثارها قابمة إلى اآلن: المرحلة الثالثة

إذ كانت .(15)نحو نظرٌات بدٌلة إلٌها لما تم تداوله من تصورات سابقة حول تخلٌل الخطاب  

فً مجال اللسانٌات النصٌة قد بدأ منذ الستٌنات مع - كما أشرنا سابقا-  التنظٌرات األولى

 تبدأ   تهااالنطالقة الحقٌقٌة فً دراس  أن على علماء لسانٌات النص إْذ ٌتفق1952" هارٌس"

 منهجا لتحلٌل بحثافقد قدم م، 20من القرن  مع بداٌات النصؾ الثانً هارٌس غ زٌلبؤعمال

"       تحلٌل الخطاب" عنوان الخطاب المتماسك بنوعٌه الملفوظ والمكتوب تحت  

  )analysis Discourse) "       ماهتٌن وقعت فًل إلى تجاوز مشكهدعا فًم 1952فً عام 
 قاتالى الجمل والعلولى تتمثل بقصر الدراسة عألوكٌة، الؼوٌة الوصفٌة والسلالدراسات ال  

Language           والموقؾ  "  ة غلالفصل بٌن ال  والثانٌة.لواحدة ا ةلفٌما بٌن أجزاء الجم 

Social Situation                     (      .16)مما ٌحول دون الفهم الصحٌح    جتماعً اال

منهجه على ركٌزتٌن فً تحلٌل  اعتمدإذ . مللسانٌات النصٌة  استخدم فٌه أسلوب  فقد 

               (.17الجمل، والربط بٌن اللؽة والموقؾ االجتماعً العالقات التوزٌعٌة بٌن: الخطاب

ة لؼوٌة مستوى الجملمٌة تجاوز الدراسات الهسانٌٌن إلى ألاتان القضٌتان انتباه الهلقد لفتت 
    اتجاه لسانً جدٌد، ؼة والموقؾ االجتماعً، فؤخذ ٌتّشكللإلى مستوى النص، والربط بٌن ال

.                                       ات القرن العشرٌننور منذ ستًل بالتبهجه ومناهبدأت أسس
على ٌد عدد ذاته فً السبعٌنٌات من القرن   تطورت  ٚ وقد توالت البحوث فً هذا المجال ،

. 1969 خفالٌتركوو.م.1968 جؾهار : ػٍُ إٌض أِضبي فً   اٌجبؽض١ٓ ٚاٌذاسع١ٓ كبارمن

م 1971تون فاندٌك، وبتوفً،  1971تون فاندٌك، وبتوفً، . 1971فرٌزركومر

اتجه فٌها .. وؼٌرهم (18).وكونو ، ومشال آدام. م1975.وهارتمان، هاٌنرٌش. 1978درسلر

"     19.البحث نحو نظرٌات بدٌلة لما تم تداوله من تصورات سابقة حول تخلٌل الخطاب

تشٌر    . وفً سٌاق الحدٌث عن هذا االنتقال من لسانٌات الجملة إلى لسانٌات النص
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فقد كانت معطٌات  اٌمذ٠ُ،  إٌض وبْ ِٛػٛع اٌجالغخ ٚاألدة ِٕزالدراسات العربٌة إلى أن

فً التراثٌن . الدراسات البالؼٌة وفن الخطابة عموما، وفن المرافعات أمام المحاكم خصوصا
بمثابة الظواهر األولٌة لعلم النص، حٌث انشؽلت بمسابل هً من  (الٌونانً) العربً والؽربً

. صمٌم الدراسات النصٌة الحدٌثة؛ وأولى ممارسة النصٌة العربٌة كانت مع القرآن الكرٌم

"20     "                 

 ثبِز١بص ثؼذ رطٛس اٌذساعبد اٌغبٟٔ ِٕز ِٕزظص اٌمشْ اٌؼشش٠ٓ أطجؼ إٌض ِٛػٛػب ٚ

ئر ٚػؼذ األعظ . ظٙٛس أٔؾبء إٌضفٟ ٘زٖ إٌظش٠بد  عبّ٘ذ ٚلذاٌذال١ٌخ ٚاٌزذا١ٌٚخ

" إٌظش٠خ اٌؼبِخ ٌٕؾٛ إٌض اٌؾذ٠ش ِٚؼب١٠شٖ ِغ اٌضّب١ٕٔبد ، ٌذٜ وً ِٓ فبْ د٠ه              

De Beaugrande) ٚثزٌه رطٛسد اٌٍغب١ٔبد   د  ودي بٌوجران       Van Dijk  إٌظ١خ   

إذ ٌلحظ انتقال االهتمام من اللسانٌات التً تهتم بالجملة إلى اللسانٌات التً تهتم  ٌرابتطورت ك

فً إٌجاد تفسٌر لوظابؾ اللؽة حٌن جعلت اللؽة مجرد نشاط   بالكالم بعدما فشلت القواعد التولٌدٌة

أؼفلت االهتمام بذاكرة منتج الخطاب ، وهتمت بإبراز العالقة بٌن اللؽة والعقلفاعقلً، 

".         21 . األمر الذي دعا لى مٌالد مناهج لؽوٌة جدٌدة كالمنهج الوظٌفً والمنهج التداولً.وظروفه

اللؽوٌة الجدٌدة أن تجد تفسٌراً لوظابؾ اللؽة من خالل إدخال  حاولت هذه المدارس     

عوامل لؽوٌة وؼٌر لؽوٌة فً التفسٌر والتحلٌل أهمٌة عن العوامل اللؽوٌة وٌقؾ فً مقدمة 

أصحاب المنهج الوظٌفً العالم اللؽوي اإلنجلٌزي فٌرث الذي اشتهر بنظرٌة سٌاق الحال التً 

تقوم على تحلٌل اللؽة فً ضوء الموقؾ الكالمً من حٌث عالقته بالمتؽٌرات فً العالم 

         :ورأى فٌرث أن االهتمام بالمعنى ال ٌتؤتى إال عن طرٌــق االهتمام بؤمرٌن الخارجً

.                                          (situation of Context السٌـاق : ألول   

.".المقامــــً  (Context Verbal    ".السٌاق المقالـــً:  والثانً.

  طبٌعة المتكلم ومركزه، وطبٌعة األفعال:  االجتماعٌة والظرفٌة من مثلوهذا ٌعنً أن المتؽٌرات   

عبارة عن مظاهر - عند فٌرث- أمدح هً أم هجاء وإلخ، هً أهً رسمٌة أم ؼٌر ذلك، و– الكالمٌة 

       التولٌدٌة– اللؽة الحدٌث، والذي ال ٌتقٌد بإطار النظرٌة التحوٌلٌة  لالتجاه الوظٌفً فً علم

تحول البحث اللؽوي إلى لسانٌات النص، أن األخٌرة لم تعد أبرز سمات إن : وٌمكن القول

تكتفً باستخراج المعاٌٌر التً تحكم العملٌات التً تتحقق فً المستوٌات اللؽوٌة الصوتٌة 

فاهتمت بالتداولٌة ممثلة فً تحدٌد . والصرفٌة والنحوٌة والداللٌة، بل انتهت إلى أبعد من ذلك

ومظاهره وعالقته أوجه االتصال وشروطه وقواعده وخواصه وآثاره وأشكال التفاعل وعوامله 

                           "22. والمقصدٌة  اإلبالؼٌة و بالنصٌة ومعاٌٌرها والسٌما الربط والتماسك

علوم  معرفً معتتمٌز فً هذه المرحلة بتراكم هام ، وبتداخل وهذا ما جعل لسانٌات النص 

 كعلم االجتماع وعلم النفس وبانفتاحها على الدراسات األدبٌة والعلوم اإلنسانٌةوالنقد، ،اللؽة 

حٌث إن هذه العلوم   من. وؼٌرها االجتماعً والفلسفة والمنطق واألنثروبولوجٌا،اللؽوي

.                                               "23تإثر بوجه أو بآخر فً المتكلم أو المبدع 

وعلٌه فإن عالقة اللسانٌات بتحلٌل الخطاب عالقة تبعٌة، أوتراتبٌة،أي اللسانٌات أوال، ثم 
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المعارؾ األخرى ثانٌا،وهو ما ٌعنً أن دراسة المظاهر اللؽوٌة  ٌجب أن ٌمر حتما عبر 

لٌس نحواً صارماً ٌتمتع بسلطة  (لسانٌات النص)ذلك أن.اللسانٌات ثم تؤتً باقً المعارؾ

هدؾ إلى تحدٌد القواعد التً تحكم بنٌة المعنى تالقواعد النظرٌة التً تطبق على النص، وإنما 

. البنٌوي والداللً والتداولً وؼٌر ذلك: عن طرٌق الربط بٌن مختلؾ أبعاد الظاهرة اللؽوٌة

:                 إلى أنها إطار شامل ٌستفٌد من األنحاء التً ٌفٌد منها النص من مثلباإلضافة

.     (صوتٌاً وصرفٌاً ونحوٌاً  )ه وأوجه ترابطه  ٌحلل عناصرالذي.النحو التفسٌري للنص  -

         و.ٌدرس الوحدات المنطوقة المتجاوزة للجملة ومكوناتها.  لنحو التركٌبً التحلٌلً-

                                                                                      الداخلٌة هعالقات

 البنٌة السطحٌة :الذي ٌدرس مستوٌٌن فً الجملة هما.النحو التولٌدي التحوٌلً الداللً للنص-

والبنٌة العمٌقة ومن علماء نحو النص الذٌن تؤثروا به فان دٌك؛ وقابلها بفكرة األبنٌة النحوٌة 

"                                          24.الكبرى (المحورٌة)الصؽرى واألبنٌة الداللٌة 

سواء بدإوا بوحدة كبرى وانتهوا إلى - فً أؼلب تحلٌالتهم–إن علماء النص : وٌبقى أن نقول

وحدة صؽرى أو عكس ذلك، فقد أخذوا فً االعتبار الجملة ومقوالتها وأجزاءها رؼم تحاٌلهم 

وحتى إذا كان من المفٌد من الوجهة اللسانٌة أن :" ٌقول فان دٌك. وعدم ذكر ذلك صراحة

نضع مسلمة الوحدة النظرٌة للنص لؽاٌة أن نفسر الخطاب؛ فلٌس ٌترتب عن ذلك أن فبة 

مستوٌات التحلٌل ووجوه اإلعراب، والتراكٌب النحوٌة، والقواعد، والقٌود الضابطة 

الخطاب اعتباراً مطابقاً قد تختلؾ فً شًء عن الفبة المستعملة فً  الضرورٌة العتبار بنٌة

     ".                                                                 25 اعتبار بنٌة الجملة

الجملة هً عبارة عن تركٌب أساسً تتابعً من الكلمات،نخلص مما سبق إًذا إلى     

تتشكل من  وهكذا تتداخل الكلمة والجملة فً مفهوم متالحم ، وعلٌه فإن الجملةوالمورفٌمات 

وهذا المعطى التصوري للجملة ال ٌقلل  (الكلمات)مجموع الوحدات التً ٌصح أن نقف بٌنها "

من قٌمة اقترابها من مفهوم الخطاب، فإذا كانت عناصر مثل الكلمة والصوت والنغم تشكل 

. إطارالجملة ، وتعمل عل بناء المعنى، فهذا ال ٌعوق دراسة الخطاب من وجهة نظر لسانٌة

- األنه وضع بٌن اللغة والكالم فروقا، والكالم " دي سوسٌر " والذي هو مقابل للكالم لدى 

، والمراد بالمفٌد " هو القول المركب المفٌد بالوضع أو بالقصد - " لدى علماء اللغة العربٌة

وهنا نلفً اللغوٌٌن العرب ٌولون أهمٌة كبرى  (26)،"ما دل على معنى ٌحسن السكوت علٌه 

والكالم  .(القرابن المعنوٌة) للكالم وٌربطونه بماهٌة الجملة وٌقسمونها طبقا للعالقات السٌاقٌة

ما تضمن االسناد األصلً وكان مقصودا لذاته فكل كالم جملة وال ٌنعكس (الرضً فً نظر)

 أن ٌجد وسٌلة تمكنه من  حاول  الذي وهو التصور ذاته الذي نلفٌه عند هارٌس(.(27)")

:    تجاوز مستوى الجملة إلى وحدة تحلٌلٌة أكبر منها، فنظر إلى تحلٌل الخطاب من زاوٌتٌن

.                                        تتمثل األولى فً دراسة العالقات بٌن الثقافة واللؽة-     

 وقؾ عندها ةتجاوز حدود الجملة إلى الخطاب وهً مسؤلة لسانٌة صمٌمفً الثانٌة تمثل ت و  

األولى التً تهتم بما هو خارج عن الخطاب وبذلك اقتصر  هارٌس دون االهتمام بالزاوٌة
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عمله، شؤنه شؤن كل التوزٌعٌٌن ـ على مالحظة الظاهرة اللؽوٌة باعتبارها بنٌة مجردة من 

                    (28) ((مجموع قواعد تسلسل الجمل المكونة للتعبٌر))المعنى فعد الخطاب 

إن محاولة هارٌس  تجاوز مستوى الجملة تندرج فً                                              

 التوزٌعٌة التً تعد الجملة وحدتها األساسٌة فً التحلٌل ـ وبذلك ظلت البنٌوٌةإطار اللسانٌات 

وٌٌن هً نفسها طرٌقة التحلٌل المطبقة فً يوؼٌره من البن، هطرٌقة تحلٌل الخطاب عند

 من اختصاص علماء (أي المعنى)الجملة؛ ألنهم أبعدوا المعنى من دراستهم ورأوا دراسته

مشاهدتها مباشرة ولهذا لجؤوا إلى مشاهدة   ألنه ظاهرة الٌمكن ،آخرٌن خارج اللسانٌات

السلوك اللؽوي وما ٌصحبه من أحوال محسوسة متؤثرٌن فً ذلك بالنظرٌة التً كانت سابدة 

     التً انتقدها التولٌدٌون التحوٌلٌون بشدة. (29) وهً السلوكٌة فً الدراسات النفسٌة آنذاك

أي ٌتكون من وحدات )فإذا قررنا بؤن الخطاب مجموعة جمل تتوافر على شرط النظام،      

بمعنى أنه وحدة كبرى من الكالم، فحتى ٌتسنى درسه ومالحظته فإنه البد من تجاوز  (جملٌة

الجملة وهو  فما بعد.  ال تتجاوزه المنطق الصارم للسانٌات التً تحدد موضوعها فً الجملة

موضوعا  (الخطاب )ورغم أنه مكون من جمل فقط ، فمن الطبٌعً أن ٌكون .الخطاب 

وإثارة بارت  ".نحوه" ٌمتلك وحداته وقواعده و"ما ٌرى روالن بارت ألنه ك. للسانٌات ثانٌة

لهذا المشكل كان منطلقه االقتراب من فكرة البنٌة السر دٌة  وبالتحدٌد دراسة ما بعد الجملة 

وٌبدو ظاهرٌا نقد بارت لجمود اللسانٌات عند حدود ضٌقة محصورة فً الجملة لكنه ٌرى 

بؤنه ال مندوحة من مقاربة البنٌة السر دٌة من منطلق لسانً الى درجة إقراره بمعقولٌة 

اعتبارا الى أن نفس التنظٌم  (ذلك )عالقة تماثلٌة بٌن الجملة والخطاب ، و (بوجود)التسلٌم "

هكذا : الشكلً ، هو ما ٌنظم ظاهرٌا كل االنساق السٌمٌابٌة مهما اختلفت موادها وأبعادها

فمن                                                        (30). جملة كبٌرة"سٌصبح الخطاب 

المشروع إذن التسلٌم بعالقة ثانوٌة بٌن الجملة والخطاب وتسمً هذه العالقة اعتبارا لطابعها 

وانطالقا من هذه الفرضٌة التً وضعها بارت خلص الى أن " الشكلً المحض،عالقة تماثلٌة 

طرفا فً الجملة دون أن ٌكون فً المستطاع أبدا "السرد من وجهة التحلٌل البنٌوي ٌعد 

وبانتهاج المرونة فً  (31 ).(.فالسرد جملة كبٌرة).مجموعة من الجمل" مجرد"اختزاله الى

/ االقتراب من فضاءات الخطاب كان باإلمكان توسٌع مجاالت اللسانٌات لتشمل الخطاب

.  متجاوزة بذلك حدود الجملة. النص  

والوصول من خالل تحدٌد الفروق القابمة بٌنها إلى معناها ثم ترٌبه مرة أخرى؛ للحفاظ على  * 

نظرٌة البنابٌة ة فً النقد - 1].خصابصه التً توضح أن أي تعدٌل  فً الجزء ٌإدي إلى تعدٌل فً الكل

                                                   [   140ص.2003القاهرة . صالح فضل  طبعة مكتبةاألسرة/األدبً

متن )'ٌختلؾ المنهج التولٌدي عن البنٌوٌة فً الموضوع والهدؾ فالبنٌوٌة ترى أن الموضوع هو ***
معرفة المتكلم بطرٌقة إصدار الجمل وفهمها؛ أو '' فً حٌن ترى التولٌدٌة أن الموضوع هو (العبارة
أما من حٌث الهدؾ فالبنٌوٌة تهدؾ إلى تضٌٌق عناصر المتن اللؽوي بتحلٌله إلى مكوناته . السلٌقة

بٌنما التولٌدٌة تهدؾ إلى  تعٌٌن القواعد النحوٌة الكامنة وراء بناء الجمل، وقد عدذلك ثورة .المباشرة 
والجملة المحولة هً . عملٌة تحوٌل جملة إلى أخرى أو تركٌب إلى آخر"ومن ثم فالتحوٌلٌة هً .. لؽوٌة
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والقواعد التً تتحكم فً تحوٌل األصل هً القواعد التحوٌلٌة،  - البنٌة العمٌقة- ما ٌعرؾ بالجملة األصل
وهً قواعد تحذؾ  بعض عناصر البنٌة  العمٌقة، أوتنقلها من موقع إلى آخر، أوتحولها إلى عناصر 

 مختلفة ، أوتضٌؾ إلٌها عنصر جدٌدة ٌتفرع عنه عدد المتناه من الجمل
  

:     إشكالٌة النص :سةسادالمحاضرة االل*   

 

حظا وافرا من االهتمام به من حٌث تعرٌفه - من حٌث هو مصطلح–   لقد أخذ مفهوم النص 

وتمدٌد مجاله اإلجرابً، وذلك باعتباره مفهوما مركزٌا فً الدراسات اللسانٌة والنقدٌة 

وقع ذلك . المعاصرة، التً فضلت أن تتجاوز فً تحلٌلها التعامل مع الجملة إلى ما هو أوسع

تحت مسمٌات عدٌدة، كلسانٌات النص، ونحو النص، وعلم النص، وؼٌرها، ؼٌر أن تحدٌد 

ماهٌة المصطلح ؼدت إشكالٌة تواجه الباحث، لماله من التباس بالخطاب، ولما ٌوجد بٌنهما 

.من عالقة انتماء، واحتواء وتداخل  

وعلٌه فهل ٌمكننا أن نحتكم فً ذلك إلى المعٌار الشكلً الذي ٌؤخذ فً حسبانه االمتداد الخطً 
إلى المعٌار الموضوعاتً - وإن لم نهمله–للنص؟ أم نتجاوز اإلطار الشكلً  (الكتابً)
باعتبار النص متمثال فً مضمون ٌمكن أن ٌتحقق فً أشكال مختلفة؟ أم ٌلزمنا " المضمون"

التوفٌق بٌن المعٌارٌن؟ كما هً الحال فً - باعتباره وحدة كبرى، وكال متماسكا -النص 
 .بعض االتجاهات النصٌة

، أو (نصً أٌضا)، أو عامل داخلً (نصً)لقد اتجه التحدٌد إلى التركٌز على عامل خارجً 

ولكن داخل كل اتجاه، نجد فروعا وتشعبات ال ٌقر لها  (1)،ٌنهماعلى المٌل إلى التوفٌق ب

الذي وصفه . فهل مرد ذلك إلى اختالؾ تصورات الباحثٌن أم إلى طبٌعة النص ذاته. قرار
بالمٌوعة، والزببقٌة، وعدم استقراره على آلٌة واحدة ثابتة، تضبط آلٌاته : بعضهم

وٌإكد ذلك . وهو األمر الذي ٌدل على صعوبة إٌجاد تعرٌؾ جامع مانع له( 2)وإستراتٌجٌته

 .اختالؾ الباحثٌن فً شؤنه داخل االتجاه الواحد، إذ نجد لكل وجهة هو مولٌها
بؤنه ال توجد مصاعب تواجه علما مثلما هً علٌه الحال - هنا–ولذلك ٌعترؾ الباحثون 

بالنسبة لعلم النص، حتى صار األمر أمام شدة االختالؾ بٌن الباحثٌن ٌبدو كؤنه منصرؾ إلى 

وهذا إن دل فإنما ٌدل على أن المصطلح لم .(3)طابفة من المفاهٌم ال إلى مفهوم واحد وحسب

ٌجد له استقرارا مفهومٌا فً الطرح النظري المعاصر بعد، والسبب فً ذلك سعة انتشاره 
وتداوله فً حقول معرفٌة عدٌدة، فصار بحكم ذلك، ذا قابلٌة ألكثر من مفهوم، األمر الذي 

وعلٌه فما حقٌقة هذا المصطلح؟ . ٌحتم على الدارس العودة إلى أصوله بحثا عن كنه داللته
وما مدلوله األصلً؟ وكٌؾ تم التعاطً معه وتداوله فً الثقافتٌن العربٌة والؽربٌة؟ تساإالت 

تفرض على الباحث العودة إلى مظانه األصلٌة، وتتبع عملٌة اشتؽاله فً المتن اللؽوي، 
وكٌؾ تفرع عن مدلوله األصلً لٌصل إلى ما هو علٌه اآلن من االستعمال الفنً، 

 .االصطالحً
I -النص فً الثقافة العربٌة: 
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فً المعاجم اللؽوٌة العربٌة حول عدة " النص"التً ٌرجع إلٌها لفظ  (ص،ص.ن)تدور مادة 
إلى أصل صحٌح ٌدل على رفع وارتفاع وانتهاء فً  (ابن فارس)معان ترجع حسب 

أنها تعنً " المحٌط"والقاموس " اللسان"وخالصة ما ورد بشؤن المادة فً كل من . (5)الشًء

الرفع والظهور والبروز، وبلوغ أقصى الشًء ومنتهاه، والؽاٌة من : فً أصل وصفها اللؽوي
فكل ما أظهر، ورفع فقد نّص، ومنه نّص العروس، رفعها فوق المنصة لتظهر، . كل أمر

وتبان، ومنه رفُع الحدٌث وإسناده إلى صاحبه أو إلى الربٌس األكبر، وكذا التوقٌؾ والتعٌٌن 
على شًء ما، ومنه الثبات فً األرض للنهوض، وكذا التحرٌك والسٌر الشدٌد السرٌع، 

والتصوٌت، وؼلٌان القدر، ومنه جمع المتاع وضم بعضه فوق بعض، ومنه البلوغ والعقل، 
والقدرة على الِحقاق أو الخصام والمناقشة، وكذا االسقتصاء فً البحث والمسؤلة عن الشًء 

                                                           (7 .)حتى استخراج ما عند الؽٌر

:     أن أبرز ما ٌستفاد منها من المعانً ما ٌلً: وانطالقا من هذه المادة المعجمٌة ٌمكن القول

.          الذي ٌراد به الظهور البالػ، واالنكشاؾ والوضوح التامٌنالرفع المادي والمجرد-1

 وذلك لبلوغ الؽاٌة، واستخراج أقصى ما فً اإلمكان من الطاقة الكامنة التحرٌك واإلجهاد- 2

.                                                                             فً الجسد، ومنه إجهاد الناقة واستخراج طاقتها وقوتها على السٌر

، ولكن على سبٌل اإللحاؾ والفضول الستخراج كل ما االستقصاء فً السؤال واالستعالم- 3

لدى الشخص من معلومات وأخبار حول المسؤلة المسإول عنها
( 8)

                                                      .

ومنه استنتج بعض الدارسٌن .والذي ٌعنً الضم والتؤلٌؾ والترتٌب: الجمع والتركٌب- 4

ألن التركٌب ٌتضمن " نصا"المعاصرٌن أن هذا المعنى كان سببا فً اعتبار الكالم المتراكب 
معنى الترتٌب، فإذا اختل ترتٌبه اختل المعنى المستنبط منه، كما أن المركب ثابت على شكل 
وهٌبة، فإذا ؼٌر شًء من تلك الهٌبة بالتقدٌم، والتؤخٌر، وؼٌرهما تؽٌر المعنى أو المقصود 

ما افتقر إلى الترتٌب، أوإلى التركٌب، أو " نصا"من التركٌب األول، لذا ال ٌجوز أن ٌسمى 

إلٌهما معا
( 9) 

.                                                                                      ألن ذلك من أهم ممٌزات النص وخصابصه العامة، وبخاصة المكتوب منه

إلى قابله ونسبته إلٌه، وتوقٌفه " أو الحدٌث"أي إسناد الكالم : اإلسناد والتوقٌف واإلثبات- 5

ألن اإلسناد رفع الشًء إلى . علٌه، وإثباته له، وتعٌٌنه به، كما سلؾ فً النص المعجمً
صاحبه، ونقله بدقة، وفٌه معنى اإلثبات والثبات، وتقٌٌده بالربٌس األكبر ٌعنً علو مصدر 

وإظهاره بحرفٌته - كما هو- ، مما ٌجعله أكثر قبوال "دٌنٌة/ اجتماعٌة/ قوة سٌاسٌة: "النص

كنصوص الشرابع مثال والقوانٌن، وؼٌرها. دون تؽٌٌر
(.10)

                                         

والمراد ما ظهر معناه من ألفاظ الخطاب، وكان جلٌا واضحا ال ٌحتاج : الداللة الظاهرة- 6

نص القرآن، ونص السنة، أي ما دل ظاهر لفظهما علٌه من : ومنه قول الفقهاء. "إلى تؤوٌل

"األحكام
( 11)

وٌقصدون بذلك المعنى الثابت بؤلفاظ النص مما ال ٌقبل تعددا وال ٌحتمل تؤوٌال . 

 .ؼٌر ما ظهر من اللفظ
 (أعنً الظهور والوضوح)وٌبدو أن علماءنا قد استثمروا داللة هذه المادة اللغوٌة 

واستخدموها بهذا المعنى فً مجال الثقافة اإلسالمٌة بعامة، والثقافة األصولٌة الفقهٌة 

، وعلى السنة النبوٌة فٌقولون (القرآن الكرٌم)بخاصة، إذ أطلقوا مصطلح النص على الكتاب 

ال اجتهاد مع النص، ٌعنون بذلك أنه إذا وجدت نصوص القرآن، أو نصوص السنة : مثال

(12.)بطل القول بالرأي
 

. 
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كما أطلقوا النص على كل ملفوظ مفهوم المعنى من الكتاب أو السنة، من جهة 

وهكذا نقل مفهوم لنص من . واعتبروه قسما من أقسام داللة اللفظ على المعنى من جهة ثانٌة

(13)،الحقٌقة اللغوٌة إلى حقٌقة عرفٌة اصطالحٌة
 

 وظل ٌتداول بهذه الداللة فً مجال العلوم 

الدٌنٌة، بل فً أعظم علم أنتجته العقلٌة العربٌة اإلسالمٌة هو علم أصول الفقه، حٌث نجد 

تطبٌقات نصٌة مبتكرة تجاوزت إطار التحلٌل على مستوى الجملة، إلى ما هو أوسع وأكبر، 

ألن الفقهاء أهل مهنة اصطلحوا على تسمٌة مفهوم بكلمة لفظ، ثم شاع اللفظ على أنه الحامل 

(14)لهذا المفهوم،
 

 لذلك نجدهم ٌستعملون كلمة نص بمدلوالت مختلفة تعكس مستوٌات داللٌة 

متباٌنة حاولوا من خاللها الكشف عن مراد الشارع من النص، مثل عبارة النص، وإشارة 

ومن هنا نجد بعض .      النص، وداللة النص واقتضاء النص، وغٌرها من المفاهٌم األخرى

على ما تجسد كتابة كما فعل مكً بن أبً - بناء على سعة مدلوله–" النص"القدماء ٌطلق 

     15.فً كتابه اإلٌضاح لناسخ القرآن ومنسوخه (هـ437ت )طالب القٌسى 
األمر الذي ٌدل 

فً تراثنا العربً اإلسالمً لم ٌكن معناه قاصرا على الظهور واالكتشاف " النص"على أن 

أحدها "وإنما ٌدل هذا اللفظ على جملة أمور - كما هو شابع لدى بعض الباحثٌن- وحسب 

، وٌحمل دالالت أخر لٌست أقل حضورا من األولى، بل كانت حاضرة "الوضوح واالنكشاف

(16)،فً ذهن اإلنسان العربً، لما وضع هذا اللفظ إزاء مفهومه اإلصطالحً
 

أي أنه . 

   "                                  (مكتوبا)أو مقروءا - كان–الشكل اللغوي الدال منطوقا 

وسواء أكان هذا الشكل اللغوي ظاهر الداللة أم كان خفً الداللة ومما ٌإكد استعماله بهذا 

اإلطالق مانجده فً بعض الممارسات النقدٌة القدٌمة، إضافة إلى التوظٌف االصطالحً 

:  ت)" أبو محمد القاسم السجلماسً"الفقهً األصولً، مثل ما نجد عند البالغً األدٌب 

قضٌة لغوٌة ذات مفهوم واسع           " النص"حٌث جعل ". المنزع البدٌع"فً كتابه  (هـ704

أن اللفظ إما أن ٌتحد مدلوله، وإما أن ٌتعدد، "ٌشمل الحقٌقة والمجاز، والعام والخاص، فذكر

قد : "ولٌس لقابل أن ٌقول. فإن اتحد مدلوله فهو النص، وفً قسمه ٌدخل نوع البٌان المتقدم

قررتم فً نوع البٌان أن ٌكون صرٌحا وغٌره من كناٌة أو تضمٌن وغٌرهما من المجازات ، 

نص بالوضع ونص بالقرٌنة، فال تناقض : النص ضربان: فإنا نقول".وهو ٌناقض النصوصٌة

"على هذا التنزٌل بٌن المجازٌة والنصوصٌة،وإن كان قد ٌتوهم ذلك
 17                           "

 

أحد مشموالت اللفظ، باعتبار " النص"ٌتضح من خالل هذه المقولة، أن السجلماسً قد جعل 

" نص بالوضع"، وخاص "نص بالقرٌنة"هذا األخٌر، اإلطار األعم، تم قسم النص إلى عام 

فالنص العام ذو طبٌعة داللٌة غٌر منضبطة وال محددة سلفا بل هً داللة محتملة، تتوقف 

معرفتها وتحدٌدها على السٌاق الذي ٌكتنف النص، فهً رهٌنة القرابٌن الحالٌة والمقالٌة 

وبالتالً فهو محتمل التؤوٌل متعدد الدالالت، وذلك بحكم أنه ٌدخل فٌه . المصاحبة للمقول

.                                                                أنواع البٌان التً أشار إلٌها سابقا

أما النص الخاص فهو ذو طبٌعة داللٌة منضبطة، ومحددة، بحكم التواضع علٌها بٌن 

فمعنى النص محددا سلفا أو ما قبلً الداللٌة، فقد تمخضت فٌه النصٌة ٌحكم . مستعملً اللغة
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وضوح المعنى واالتفاق عٌه، ولذلك عمد إلى تولٌد مصطلح جدٌد للتعبٌر عن ذلك هو 

(Textualisation): التً ٌمكن مقابلتها بالمفهوم الغربً" النصوصٌة"
( 18)

 مقررا أنه ال ٌوجد 

تناقض بٌن المجازٌة والنصوصٌة، ألنه ال تناقض بٌن العام والخاص، إال من حٌث اتحاد 

: المعنى وتعدده، ولذلك رد على من زعم أن األخص غٌر داخل فً األعم إذا ذكر بعده بقوله

إنه قد ٌمكن أن ٌقال عن النوع الثانً وهو التعمٌم، إن األخص فٌه غٌر داخل فً األعم منه، "

، فإدخاله بعد األعم نقض غرض بإدخاله فً "النصوصٌة"ألن األخص مدلول علٌه بطرٌق 

إن إفادة مزٌد : وتعمد مثله محال ألنا ال نسلمه، بل نقول.. داللة الظهورٌة بعد النصوصٌة

(19")واحدةالمزٌة بتخصٌصه بالذكر أوال وأخٌرا سواء وبمثابة 
 

وٌمكن توضٌح مقولة . 

 :                                                            السجلماسً من خالل الخطاطة التالٌة
 (كل)إذا كان مقوال بعموم على . بعموم وخصوص"البٌان اسم مشترك من قبل أنه مقول : " ٌشٌر إلى ما تقدم من قوله 

: ٌنظر). الكالم، واإلشارة، والحال، والعالمة: شًء وقع فٌه بٌان على اإلطالق، فهو جنس وكلً تحته أربعة أنواع وهً

                                                                                                               (.414المنزع البدٌع، ص

*  اثنتٌن: "أن النص الشعري مجال لتقاطع عدة شفرات مختلفة: فً كتابها علم النص" كرٌستٌفا" لقد صرحت 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 اللفظ

 متحد الداللة متعدد الداللة

 مجمل النص مشترك صرٌح وغٌر صرٌح

 ظاهر
 مإول

 نص بالوضع نص بالقرٌنة

 خاص
 عام

 ال ٌحتمل التؤوٌل ٌحتمل التؤوٌل والتخصٌص
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تقاطع بٌن النص بالقرٌنة، والمجمل حسبما ٌفهم من مقوالت السجلماسً، - إذا–فهناك 

وعلى ما ٌبدو فإن هذا الطرح النقدي البالغً ٌتقاطع أٌضا مع مفهوم األصولٌٌن للنص، إذ 

لٌس صحٌحا أن النص عندهم ما دل على معنى واحد ال ٌحتمل التؤوٌل، بل هو عند أكثرهم 

ضرب هو نص بلفظه ومنظومه، وضرب هو نص : نصان، أو ضربان كما ٌقول الغزالً

(20)بفحواه ومفهومه
  

أي هو قابل لالحتمال وارد علٌه، وبالتالً فهو عام ٌحتمل التخصٌص 

اللفظ الوارد فً "وٌإكد ذلك ما ذكره ابن حزم من تعرٌف عام للنص بؤنه .     والتؤوٌل

القرآن، أو فً السنة، المستدل به على حكم األشٌاء، وهو الظاهر نفسه، وقد سمً كل كالم 

(21)"ٌورد كما قاله المتكلم به نصا
 

                                                                         .

ٌطلق على كل لفظ ٌظهر به المعنى، فهو الشكل الصوتً " النص"وبناء على ما تقدم فإن 

(المكتوب)المسموع من الكالم، أو الشكل المربً 
(  22)

، أو الشكل اللغوي الظاهر على 

تركٌب مخصوص بنمط ترتٌبً ثابت، بحٌث ٌستقصً جمٌع مرادات ناصه، وفقا لما ورد 

وبالتالً فهو لٌس مقصورا على داللة الظهور، . (ن، ص، ص)من المعانً المعجمٌة لمادة 

واالنكشاف فً تراثنا العربً اإلسالمً، كما قرر ذلك بعض الدارسٌن العرب المحدثٌن، بل 

قد عرض العرب للنص بمفاهٌم  ال تختلف كثٌرا عن المفهوم الذي تبنته الثقافة الغربٌة 

(23)الحدٌثة، إال فً وجود المصطلح
 

( Texte)( النسٌج )–حٌث غاب . بمعناه النقدي الحدٌث

مستقال بذاته داال  (أي النسج)لكنه ورد . فً تراثنا اللغوي العربً" النص"هذا المعنى عن 

كما . فً معاجمنا العربٌة وفً الدراسات النقدٌة على الممارسة النصٌة كتابة وتؤلٌفا وإٌداعا

 .سٌؤتً عند مناقشة النص فً أصل الوضع اللغوي الالتٌنً

 

 

 : األصل اللغوي–1    :عةسابلاالمحاضؤة *
  

                                    النص فً الثقافة الغربٌة- 

الذي ٌعنً " tex’tus"فً الثقافة الغربٌة مؤخوذ من األصل الالتٌنً " texte"النص 

كما ٌطلق على الكتاب المقدس، أو كتاب القداس، وعلى ترابط " tissus" ،"tex’ture"النسٌج 

منظومة من العناصر اللغوٌة ذات العالقة، والتً تشكل " أي النص"حكاٌة أو نص، أو هو 

(                                                                      24)مادة شفوٌة أو مكتوبة

لذلك نجد فً المعجم اللسانً للعلوم واللغات اإلشارة إلى أنه ٌمكن تعرٌف النص بؤنه 

ٌمثل نموذجا - إذا–المطروحة للدراسة، فالنص " أو اللغوٌة"مجموعة من العناصر اللسانٌة 

(Syn Corpus)، ٌمكن أن تكون مكتوبة أو شفوٌة (أو لغوٌة)لحالة لسانٌة 
( 25)

مما ٌعنً أنه . 
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أو إنتاجا مادٌا مكتوبا ٌتطلب كاتبا ... ٌمكن أن ٌكون خطابا شفوٌا مباشرا بٌن متكلم ومستمع

.                                                                                         وقاربا له

 بالذي ٌحٌل عن الجمع والتركً" tissu"ٌدل فً أصله اللغوي على النسٌج - إذا–فالنص 

والتشكٌل، وحٌاكة الثوب من خٌوط، مما ٌعنً التماسك والترابط والتالحم بٌن تلك الخٌوط 

المنسوجة التً شكلت نسٌجا مادٌا محكوم النسج، وكذلك النص ٌتشكل نسٌجا من الكلمات أو 

العناصر اللغوٌة المنظومة المتآلفة، بفعل ضم بعضها إلى بعض فً ترابط محكم التعالق 

تصنعه الكتابة، التً تجمع عناصر النص المختلفة فً نسق موحد شبٌه بما ٌصنعه الناسج 

(.26)حٌن ٌركب خٌوط نسجه بعضها فوق بعض فً نسق بدٌع،
  

وكذلك ٌفعل الكاتب أو 

إن   .                                    المبدع حٌن ٌحبك أجزاء نصه أو حكاٌته فً شكل ما

مع ما جاء فً المعاجم اللغوٌة العربٌة، ٌفضً إلى أن " tissu" "tex’ture"مقارنة المفهوم 

النص ال ٌدل فً هذه األخٌرة على النسٌج صراحة، وإنما على معان أخرى، منها الجمع 

ولو ما أن النص مصطلح أدبً متداول الٌوم بٌن العرب لما كان له فً "والتركٌب والترتٌب، 

"أصل الوضع اللغوي أي داللة اشتقاقٌة قاطعة متالبمة مع الوظٌفة األدبٌة التً ٌنهض بها
 

(27)
 على حد تعبٌر عبد الملك مرتاض، غٌر أنه ٌذكر فً بعض كتاباته أنه من الممكن 

االهتداء إلى ذلك المعنى األدبً عبر التؤوٌل والتخرٌج لما ورد فً المتن المعجمً، بؤن 

ٌنسج ملفوظات أو "–الناص حٌن ٌكتب أو ٌتكلم، فإنما ٌنص أي ٌظهر شٌبا من الكالم 

 لم ٌكن من قبل ظاهرا فكؤنه ٌستخرج من نفسه فخٌاله وقرٌحته، أقصى ما فٌهن –" منطوقات

ٌّلً باإلعنات الفكري واإلجهاد التخ
 (28)

 ولكن فوق ذلك كله، فإن المعنى الذي ٌحٌل علٌه لفظ 

"texten " وهو النسٌج الذي ٌعنً جمع األشٌاء وتركٌبها وترتٌبها، وحٌكها وفق نسق معٌن

 .                                               متضمن فً اللفظ العربً، كما سلفت اإلشارة إلٌه

تتقاطع وتتالقى فً " النص"ولذلك ٌرى بعض الباحثٌن العرب المعاصرٌن أن معانً   

الثقافتٌن العربٌة، والغربٌة، ومن تم كانت محاولة استخالص مواصفات النص بمعناه النقدي 

حسب –الحداثً مما ورد فً التراث المعجمً العربً عن طرٌق التؤوٌل والمقارنة، فالنسٌج 

"اإلنشاء والتنسٌق فً ضم الشتات، والتنضٌد"بمعناه الواسع ٌعنً - أحمد الحذٌري وغٌره
 

(29)
النص فً المتن العربً كذلك "وٌحٌل .  وٌوحً بالجملة والقصد، وباالستواء واالكتمال

على االستواء واالكتمال،  وعلى معنى النسج أٌضا على الرغم من أن صاحب اللسان لم 

(ن، ص، ص)ٌشٌر إلى ذلك فً مادة 
( 30                                                                                    .)

أن غٌاب النص تعرٌفا وحضوره ممارسة نقدٌة أمر متبع  (منذر عٌاشً)وفً ها الصدد ٌرى 

للتعرٌف بقضٌة ما،  (la négation)فً التراث العربً، بل وٌجٌزه استخدام مفهوم السلب 

فالممارسة تعرٌف بالشًء وبرهان على وجوده واستمراره، بل وانفتاحه على قراءات 

وكتابات ال تنتهً
( 31)

                                                                                .

غٌر أن هذه القراءة لمفهوم النص فً المتن العربً قد ٌكون فٌها تمحال فً التؤوٌل وتولٌدا 

فسرٌا فً التفسٌر قد ال تحتمله المادة المعجمٌة، ومع ذلك تبقى وجهه نظر قابلة للتداول، 
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وأٌا كان األمر . ولربما لو أتت فً وقتها لشكلت تطورا هاما لمدلول النص فً الثقافة العربٌة

فً المعجم العربً جاءت دالة على ما دل عٌه األصل الالتٌنً، " ن، س، ج"فإن مادة 

واستعملت بمعنى اإلٌداع األدبً، والتؤلٌف، والكتابة، وكثٌرا ما أطلق أسالفنا مصطلح 

بالتعبٌر النقدي " النص"تعبٌرا عن صناعتً النثر والنظم قاصدٌن به مسمى *  النسج

.                                                                                             الحدٌث

فً أصل الوضع اللغوي العربً لم تؤت دالة على المعنى الذي دل  (ن، ص، ص)خالصة القضٌة أن مادة 

تدل فً أصل " ن، س، ج"وبما أن مادة " النسٌج"فً اللغات األوروبٌة، وهو  (texte( )text)علٌه اللفظ 

بما فً ذلك جمع الحروف والكلمات، وضم بعضها .. وضعها اللغوي على جمع أو ضم الشًء إلى الشًء

حتى ٌؤتلف النص، فإن ذلك ٌعنً تشكٌل النص أو تجسٌده فً نسٌج معٌن، وهو ما ٌعنً تحقق . إلى بعض

إن كان )وبالتالً إبرازه وإظهاره فً شكل محسوس، تدركه الحاسة البصرٌة . الوجود المادي للنص

(.                                                                  إن كان أصواتا، أو مقروءا)، والحاسة السمعٌة (مكتوبا

فً  (أي الظهور، والبروز)وعلٌه فهو ظاهر فً شكل أو هٌبة ما، لمتلقٌه، وهذه هً المٌزة األولى للنص   

 ٌشترطون الكتابة لتحقق أصل الوضع اللغوي العربً، وهً المٌزة التً تجسدها الكتابة بالنسبة للذٌن

فالفارق إذا هو داللة النص صراحة على معنى  .فً المفهوم الحداثً- على األقل–النص 

وإن . فً المفهوم اللغوي العربً- صراحة–النسٌج فً المفهوم الغربً، وغٌاب هذه الدالة 

 .    كانت تحتمله مجازا وعلٌه فهً قضٌة اصطالحٌة، وال مشاحة فً االصطالح

 :النص فً الطرح النظري الغربً- 2  

سلفت اإلشارة فً مستهل هذا المبحث إلى صعوبة الظفر بتعرٌف جامع مانع للنص، 

وذلك لما ورد فً المعاجم الموسوعٌة من وجهات نظر مختلفة متباٌنة حول هذا المفهوم، 

 .ولذلك أعرج هنا على بعض اآلراء ألخذ تصور ما، عن هذا المصطلح

I - النص عند ٌمسلٌف"Hjelmslev:" 

بمعنى واسع جدا أو أكثر شمولٌة، " النص" "Hjelmslev"ٌستعمل هذا العالم اللغوي 

فٌطلقه على أي ملفوظ منجز، طوٌال كان أو قصٌرا، قدٌما أو حدٌثا، مكتوبا كان أو منطوقا، 

نص، فكل مادة " الوردة: "كما أن رواٌة بكاملها مثل رواٌة" نص"عنده " قف"كلمة : فمثال

لغوٌة مدروسة تشكل نصا مهما كانت اللغة المستعملة فٌه، وهو ٌحتاج للتحلٌل، وٌإول إلى 

تقسٌمات أخرى، بغٌة الوصول إلى مجموعة من االحتماالت المتفرعة منه
 (32)

 

II -النص عند تودوروف ودٌكرو: 

على أنه " النص"فً المعجم الموسوعً لعلوم اللغة " Ducrot"و" Todorov"ٌقدم 

تمظهر لفظً حٌث ٌعتبرانه عبارة عن سلسلة ملفوظات لسانٌة تركب وترتب لتكون مجموعا 

وبكونه كذلك،  (أسلوبٌة)، ٌكون متصفا بخصابص صوتٌة، ونحوٌة، وتركٌبٌة "النص"هو 

.                                                                                           بروابط لغوٌة مختلفة(33)فهو دال على وحدات نصٌة تتمٌز بوجود عالقات تربط فٌما بٌنها
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فالنص وفقا لهذٌن التعرٌفٌن، ٌشمل أي نشاط لغوي قابل للوصف، والتحلٌل، بغض النضر 

أو كتابا بكامله، ولكنه متمٌز عن مفهوم الجملة أو القضٌة، - كان–عن حجمه، جملة واحدة 

وحتى الفقرة، ألنه ٌقوم على أساس استقاللٌته، وانغالقٌة، فهو ٌإلف نظاما خاصا به ال ٌجوز 

تسوٌته مع النظام الذي ٌتم على أساسه تركٌب الحمل، ولكن أن نضعه فً عالقة معه هً 

)عالقة اقتران وتشابه
 

فالتمٌٌز (                                                                                                 34

ولكن لٌس من . الصوتٌة، والتركٌبٌة، والداللٌة: بٌن جٌن المقومات ذاتها- حسب تودروف–

نفس المستوى، أي ال ٌكون لها نفس القٌمة فً تحلٌل النص، ومن تم ٌحدد مظاهر التحلٌل 

  :                                                                                 على النحو التالً

     .وهو مإلف من العناصر الصوتٌة والقاعدٌة التً تإلف جمل النص: المظهر اللفظً- أ

        أي -الذي ٌتركز التحلٌل فٌه على العالقات بٌن الوحدات النصٌة: المظهر التركٌبً-ب

                                                                                       -الجمل ومجموعات الجمل

(35)وهو نتاج معقد للمضمون الداللً توحً به العناصر والوحدات مجتمعة : المظهر الداللً-ج
 

                                                                                   .

أنه ٌسمح بتجاوز حدود الجملة التً كانت تعد أكبر " للنص"وٌبدو أن أهم ما فً هذا التحدٌد 

وحدة لغوٌة قابلة للوصف والتحلٌل فً منظور لسانٌات الجملة، إذٌري بلومفٌلد 

"Bloomefield "(36)أن الجملة هً الصورة اللسانٌة األكبر بموجب أي تركٌب
 

مما ٌعنً . 

أنها وحدة لغوٌة مستقلة فً بنابها مكتفٌة بذاتها، غٌر أن الجمل فً النص، لٌست كذلك عند 

ومن ثم عرفوا النص بؤنه ما تجاوز الجملة، أو . علماء النص، وإنما هً جزء فً بنٌته الكلٌة

.                                                                           هو متتالٌة جمٌلة خطٌة

III - فبرٌنكر(P.Brinker                                                                      :)

ٌرى أن النص تتابع متماسك من عالمات لغوٌة، أو مركبات من عالمات لغوٌة ال تدخل 

 منها، بحٌث ال ٌمكنه أن ٌكون جزء من كل أي (37)"أشمل"تحت أٌة وحدة لغوٌة أخرى 

وٌتوافق مع هذا التصور للنص كل . محتوى فً غٌره من الوحدات اللغوٌة، باعتباره األكبر

. ، وهالٌداي، ورقٌه حسن وغٌرهم(P.Ricoeur)وبول رٌكور  (R.Harweg)" هارفج"من 

.                        ممن ٌرون أن النص متتالٌة خطٌبة من الجمل تحكمها عالقات ترابط وتماسك

وبناء علٌه فالنص فً النقد الغربً المعاصر حدد من خالل مجموعة من التمظهرات، 

كالتمظهر الفٌزٌابً، والكتابً الخطً، والفكري اإلنتاجً، وبجملة من الخصابص، 

كالتماسك، واالنسجام، واالتساق وغٌر ذلك من المٌزات، والمحددات التً نتعرف على 

.                                                                               بعضها فٌما سٌؤتً

هذا وٌنهج بعض المنظرٌن النصٌٌن نهجا شمولٌا فً تعرٌفهم للنص، اعتمادا على مضمونه 

أو مكوناته الداللٌة، فٌربطونه باإلنتاج الفكري بعامة واإلنتاج األدبً بخاصة، وٌؤتً فً 

 Roland)، وروالن بارت (Julia Kristeva)" جولٌا كرٌستٌفا"مقدمة هذا االتجاه كل من

Barthes)  وغٌرهما ممن تؤثروا بهما فً منح النص فضاءات معرفٌة، وأبعاد فكرٌة
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.                                                                                 واجتماعٌة متعددة

IV - النص عند كرٌستٌفا(Kristeve:) 

تعد تحدٌدات كرٌستٌفا للنص رابدة طموحة فً مجال علم النص، حٌث جعلت منه 

لذلك حظٌت أفكارها باهتمام خاص، ألنها لم تكتف بالنظر إلى السطح اللغوي . فضاء منفتحا

وأبرزت ما فٌه من شبكات متعالقة فهً ترى أن النص أكثر من مجرد خطاب أو  (النص)

قول، وإنما هو موضوع للعدٌد من الممارسات السٌمٌولوجٌة التً ٌعتد بها، على أساس أنها 

إذ النص . (38)ظاهرة عبر لغوٌة، مكونة بفضل اللغة لكنها غٌر قابلة لالنحصار فً مقوالتها

بواسطة الربط بٌن الكالم  (langue)جهاز عبر لسانً ٌعٌد توزٌع نظام اللسان "عندها 

(parole) علٌه ةالتواصلً بهدف اإلخبار المباشر، وبٌن أنماط عدٌدة من الملفوظات السابق 

 .وبالتالً فهو عملٌة إنتاجٌة. والمتزامنة معه

، ٌعنً أن عالقته باللسان (أي عملٌة إنتاجٌة)وعلٌه فإن تحدٌد النص باعتباره كذلك 

ولذلك فهو قابل للتناول أو المعالجة  (هدم وبناء)الذي ٌتموقع فٌه هً عالقة إعادة توزٌع 

بمقوالت منطقٌة، أكثر من المعالجة بمقوالت لسانٌة خالصة، هذا من جهة، ومن جهة أخرى 

ٌعد النص محصلة تبادل أو تراسل نصوص، أي تناصا ففً فضابه تتقاطع أو تتنابذ 

(                                                                      39)ملفوظات عدٌدة مؤخوذة من نصوص أخرى

فالنص إذا ووفقا لهذا التوصٌف، ٌقوم ببنابه الذاتً المتمظهر عبر اللسان، أي انطالقا من 

المكون اللغوي باعتباره نظاما من العالمات، والعالقات، حٌث ٌتخذ من اللسان وسٌلة وأداة 

إلعادة بناء مقوالته، مشكال بذلك نظامه اللغوي الخاص أو نحوٌته الخاصة به التً تمنحه 

تلك الصفة، وبالتالً فهو إنتاجٌة شخصٌة، أي إنجاز فردي ٌعٌد التركٌبة اللغوٌة والمنظومة 

السٌمٌابٌة وٌوزعها توزٌعا جدٌدا وفق حاجاته التعبٌرٌة ورإٌته الجمالٌة، وعن طرٌق هذه 

إعادة بناء، ٌقوم النص بعملٌة احتواء وامتصاص بعض العناصر /توزٌع: العملٌة االزدواجٌة 

، وٌنسق بٌنها، وقد تنتمً هذه العناصر إلى ثقافات متباٌنة (الخارجٌة عنه)النصٌة األخرى 

وأجناس أدبٌة مختلفة بمعنى أنه ٌعٌد إنتاج تلك النصوص جزبٌا، بإضافة بعض الخصابص 

التجدٌدٌة لها حتى ٌضمن خصوصٌته، وٌفلت من الذوبان فً كٌلتها
 

 وأٌا ما كانت (40) 

النصوص الممتصة سابقة على النص المنتج أو متزامنة معه فإنه ٌقوم بتحقٌق التحٌٌن لها، 

.                                                                وجعلها راهنا عبر هذا التولد الجدٌد

اإلٌدٌولجٌم، وتعنً به الوظٌفة التناصٌة  "(كرٌستٌفا)إن هذا التداخل النصً هو ما تطلق عٌه 

التً ٌمكن قراءتها وهً تتمظهر مادٌا على مختلف مستوٌات بنٌة كل نص، فتمتد عبر 

واعتبار النص . صٌرورتها، مانحة إٌاه كل ما ٌشكل سٌاقه التارٌخً واالجتماعً

التً تنظر إلى - فً دراستها للنص كتناص–إٌدٌولوجٌمٌا هو الذي ٌحدد عمل السٌمٌولوجٌا 

النص من حٌث خصوصٌته اإلنتاجٌة، ال بوصفه منتوجا بل بوصفه دلٌال منفتحا متعدد 

.                  الدالالت، على عكس المقاربات التقلٌدٌة التً تراه عمال مغلقا محدد الداللة
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وهو  (Signifiance)" التدلٌل"وتلجؤ كرٌستٌفا إلى البحث عن تعدد الدالالت عبر ما تسمٌه 

إلى منطق " األنا"النص من منطق " ذات"ٌختلف عن الداللة ألنه عملٌة تنفلت من خاللها 

آخر ٌتم فٌه تجاوز المعنى وتحطٌمه، على اعتبار النص نمطا إنتاجٌا داال ٌحتل مكانة هامة 

(                                                                                                                         41) فً التارٌخ

ٌنطلق من اللسانٌات لكون ( كرٌستٌفا)الذي تتبناه  (semanalyse)والتحلٌل الداللً السٌمٌابً 

بسبب أنه لٌس مظهرا لسانٌا أي داللته المبٌنة ال –النص ٌنتج بواسطة اللغة، ثم ٌتجاوزها 

تولٌد النسٌج اللسانً : (التولٌد)إلى - (بنٌة مسطحة)تقدم فً إطار متن لسانً منظورا إلٌه 

فٌه والمسجل عن طرٌق الطبع غٌر قابل للقراءة  (phenol-texte)الذي ٌصبح النص الظاهر 

تكوٌن مقوالته اللسانٌة من جهة، وتكوٌن  (genese)إال بالصعود عمودٌا عبر التكوٌن 

النسٌج اللسانً واألنا )-توبولوجٌا الفعل الدال من جهة ثانٌة، وتسمً الباحثة عملٌة التولٌد 

عن طرٌق مضاعفة النص إلى ظاهر،  (geno-texte)هذه بالنص المكون - (الذي ٌتموقع فٌه

ومكون، أي سطح وعمق، بحٌث ٌغدو النص موضوعا دٌنامٌا ٌبحث فٌه التحلٌل الداللً 

(42) مستفٌدا من السٌمٌوطٌقا، والتحلٌل النفسً، والعلوم الرٌاضٌة، والمنطقٌة واللسانٌة
 

مما . 

ٌعنً أن النص لٌس إال حقال مشتركا لهذه المفاهٌم وغٌرها، وشبكة من المعطٌات أو 

وبناء .  المعارف المتداخلة التً تسهم بتفاعالتها مع نسٌجه اللغوي فً بنٌته وتحقٌق إنتاجٌته

" اإلنتاجٌة"قد بنت تصورها للنص على مفاهٌم أساسٌة مثل " كرٌستٌفا"على ما تقدم فإن 

".                                                           التصحٌف"أو " التناص"و" والتمدلل

عمال له، فاتحا بذلك مسافة بٌن لغة " اللغة"إما اإلنتاجٌة فتعنً بها أن النص ٌتخذ من اللسان 

أي ٌفكك لغة االتصال، أو )االتصال، وبٌن الممارسات الداللٌة، إذ ٌعتمل النص اللغة 

.                                                    لٌعٌد بناء لغة أخرى بحٌث تثمر نصا أخر (التعبٌر

فالمقصود به محاورة - الذي لٌس هو الداللة–( la signifiance)أو التمعن " التمدلل"وأما 

المعنى، وتشقٌقه لٌتفرع عبر تشعبات تكاد ال تنتهً، فهو الالنهابً العملٌات فً حقل معٌن 

داخل النص لٌتابع المعنى، فتؤخذه الكلمة  (الكاتب، القارئ)من اللغة، حٌث ٌتموضع الفاعل 

ومن هنا ٌؤتً تقمص التمدلل للمتعة، وٌصبح  (la spéléologie)فً علم استكشاف المغاور 

بواسطة متصور التمدلل- (لدى بارت)–النص شهوانٌا 
 

. ( 43                                              )

التصحٌفات " دوسوسٌر"فٌبدو أنها قد استلهمته مما أسماه  (lintertextualite)وأما التناص 

(Anagrammes) * كما أشارت هً إلى ذلك، وكما استفادت أٌضا من أعمال الشكالنٌٌن

كل عالقة "وٌعنً بها " الحوارٌة"الروس؛ وبخاصة مٌخابٌل باختٌن الذي أطلق علٌه اسم 

تحكم ملفوظا بملفوظات أخرى
 

 (44)                                                              .

متجلٌا فً كتابات " كرٌستٌفا"لقد جاء هذا التصور لماهٌة النص بالمفاهٌم التً روجت لها 

بشكل أكثر وضوحا، فهو وإن كان ٌستفٌض فً حدٌثه عن  (R.Barthes)" روالن بارت"

النص، وٌمحصه من مختلف الجهات تمحٌصا مجهرٌا فإنه كثٌرا ما ٌتكا على هذه المفاهٌم 

 .التً روجت لها كرٌستٌفا من قبل
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V - النص عند بارث"R.Barthes                                                          :"

التعرض لتحدٌد ماهٌة النص من جوانب شت، " Roland Barthes"حاول روالن بإرث 
وهو ٌعترف فً كتابه . الذي سلفت اإلشارة إلٌه" كرٌستٌفا"ومنها التحدٌد الذي اقتبسه من 

بصعوبة تحدٌد ماهٌة النص، بل ٌنفً إمكانٌة ذلك، إال من حٌث " درس السٌمٌولوجً"

المفهوم المجازي


                                                                                     .
السطح الظاهراتً للنتاج األدبً أي أنه الكلمات المنظومة التؤلٌف "ومن تعرٌفاته للنص أنه   

المتناقسة النظم التً تفترض شكال ثابتا، ووحٌدا وهو بخصوصٌة هذه لٌس فً نهاٌة األمر 
مدركا بالحاسة البصرٌة"" أو شٌبا " جسدا"إال 

 
 (45                     ) 

إلى أن العلماء العرب قد استخدموا تعبٌرا باهرا ورابعا هو الجسم " بارث"وقد تنبه 

الحقٌقً، عندما تحدثوا عن النص
 

 فً إشارة منه إال ما تعلق بتشكالته الداللٌة من (46)

.                                                             ظهورٌته فً أشكال وأجناس مختلفة

من تحدٌدات للنص ٌقف على مجموعة من القضاٌا المتعلقة " بارث"إن المتتبع لما طرحه 

:                                                                             بماهٌته وحدوده منها

النص لٌس إال تشكال مادٌا باعتباره السطح الظاهراتً للنتاج األدبً ٌبدو فً شكل نسٌج : أوال

أن " le plaisir du texte" "لذة النص"وقد صرح فً كتابه . متآلف من الكلمات المتواصلة

، ولكونه كذلك فقد اعتبر على الدوام بمثابة منتوج أو ستار مهٌا جالنسً: المقصود بالنص

، وبتفعٌل المفهوم التولٌدي الذي ٌرى أن "الحقٌقة"ٌتوازى خلفه بشكل خفً نسبٌا المعنى 

وعلٌه . النص ٌهٌؤ وٌنجز من خالل تحبٌكات متواصلة، شبٌهة بنسٌج العنكبوت، وصنٌعها فٌه

على اعتبار أن كلمة "  علم النسٌجune hypologie"بؤنها " النص"ٌمكننا تعرٌف نظرٌة 

"hypnos "(47) تعنً النسٌج وبٌت العنكبوت                                                    .

التؤسٌس لمفهوم النص من خالل ربطه بالمعنى األصلً الذي اشتق منه " بارث"لقد حاول 

، إنه ربط بٌن المعنى األصولً، ومعنى مشاركة النص فً األثر (textus)وهو النسٌج 

 عبر عملٌة تمظهر (48)األدبً باعتباره نسٌج اللغة فً تقاطعها وتداخلها وتوزٌعها أٌضا

 النص إنتاجا أدبٌا متموقعا فً اللسان

 


اثنتٌن على : "أن النص الشعري مجال لتقاطع عدة شفرات مختلفة: فً كتابها علم النص" كرٌستٌفا" لقد صرحت  

تجد نفسها فً عالقة متبادلة، وأن مشكل تقاطع وتفسخ عدة خطابات دخٌلة فً اللغة الشعرٌة قد تم تسجٌله من ". األقل
 paragramme" التصحٌف"وأنها من خالل هذا المصطلح . (Anagrammes)فً التصحٌفات  (سوسٌر)طرف 

 أي امتصاص  paragrammatismeاستطاعت بناء خصٌصة جوهرٌة الشتغال اللغة الشعرٌة حددتها باسم التصحٌفٌة
 .78س، ص.متعددة داخل الرسالة الشعرٌة م (معانً)نصوص 

  بصعوبة تحدٌد ماهٌة النص، حٌنما ٌصرح بأن مفهوم " درس فً السٌمٌولوجٌا"فً كتابه " بارث"ٌعترف

إذ أننا سرعان ما نجد أنفسنا عرضة للنقد " نص"فال أعتقد أن بإمكاننا حالٌا تحدٌد كلمة ... النص مازال ٌبحث عن ذاته

عبد  (تر)درس فً السمٌمٌولوجٌا . "الفلسفً للتعرٌف، وكل ما فً إمكاننا أن نعمل على التعرٌف المجازي لمفهوم النص

 .48، ص1986، ص2توبقال للنشر الدار البٌضاء المغرب، ط: السالم بنعبد العال، دار
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النص ما تجلى كتابة، ألنه ال ٌكتسب مساحة ظاهراتٌة إال عبر التمظهر الكتابً : ثانٌا

فهو من حٌث إنه نسٌج مرتبط بالكناٌة، وٌشاطر التؤلٌف المنجز به هالته الروحٌة، وذلك ألنه 

- حسبه– بل إن النص (49)بصفته رسما بالحروف فهو إٌحاء بالكالم، وأٌضا بتشابك النسٌج

هو الذي ٌوجد الضمان للشًء المكتوب، جامعا وظابف صٌانته فً االستقرار، واالستمرار 

ومقاومة ضعف الذاكرة من جهة، وشرعٌة الحرف الذي ٌتعذر االعتراض علٌه من جهة 

إن ربط النص هكذا بالكتابة ٌجعل منه موضوعا مإسساتٌا مرتبطا تارٌخٌا بعالم بؤكمله . ثانٌة

وهلم جرا فالكتابة إذا أمر مإسس ... (50)فً القانون، والدٌن، واألدب والتعلٌم: من النظم

كما هو عامل من عوامل الضمان للشًء المكتوب، وكؤنما - حسب بارث–لوجود النص 

هنالك تبادل مهام بٌن الكتابة والنص، وعلٌه فهل كل ما هو مكتوب ٌسمى نصا وٌكتسب 

إن    مشروعٌته؟                                                                               

–لٌست مجرد ربط بٌن العبارات، بل هً أسلوب تعبٌري "- بارث"وكما ٌرى –الكتابة 

 ولكنه جامع بٌن األجناس (51)غٌر مقٌد بجنس، وال بنوع أدبً معٌن- (إنتاجٌة نصوص)

واألنواع فً نسج واحد، بمعنى أنه ٌزٌل الحدود والفوارق بٌن األنواع، وٌلغً التقسٌم 

التقلٌدي لألجناس األدبٌة لكونها تتقاطع كلها فً هذا األسلوب التعبٌري


                  .

افتراض النص شكال ثابتا ووحٌدا، افتراض ٌفضً بالضرورة إلى أن للنص معنى : ثالثا

ًجا بالحروف ومنضبطا بالكتابة، فهو أحادي التفسٌر والتؤوٌل، ألنه بوصفه مكتوبا ٌشبه  ٌَّ ُمَس

( Signifian" )دال"من حٌث التركٌب، ومن ثم ٌتمفصل إلى  [Signifian] (الدلٌل)العالمة 

وحدة منغلقة على ذاتها، - وفقا للمفهوم الكالسٌكً–، غٌر أن هذا الدلٌل (Signifié)ومدلوال 

وهذا االنغالق ٌوقف المعنى، أو ٌضبطه وٌمنعه أن ٌكون متعددا، وكذلك الحال فً النص، 

ٌختم العمل األدبً وٌوثقه إلى حروفه


: ، ٌظهـر هذا فً كون النـص موضـوع عملٌتٌـن همـا

والعملٌتان معا . (l’interprétation)، والتؤوٌل (la restitution)التحقٌـق أو االسترجاع 

تسعى إلى تحقٌق النص وتدقٌقه،  (phrilologi)ترتبطان بتصور محدد للنص، والفٌلولوجٌا 

. للحصول على الدال الموحد، والتؤوٌل ٌحاول حصر معنى المدلول بضبط المعنى األحادي

وهذا تصور تقلٌدي مإسستً شابع للنص، مرتبط بنزعات ما وراء الطبٌعة أي بوهم الحقٌقة 

 .(52)"بارث"كما ٌرى 

" النص"لكن مع ظهور المناهج الحدٌثة تغٌرت النظرة إلى العالمة، وبالتالً إلى 

بتجاوز ما ورابٌة المعنى، وانتهاء أزمة العالمة، حٌث أصبح للسانٌات دور فً مقاربة 

                                                           

فً الكتاب ذاته إلى أنه بمجرد أن نخوض فً ممارسة الكتابة، فإننا سرعان ما نكون خارج األدب " بارث" ٌشٌر  

 .49وأعنً ممارسة تهدف إلى خلخلة األجناس األدبٌة، ص" نصا"بالمعنى البرجوازي للكلمة، وهذا ما أدعوه 

 
 نفسه بما ٌقرره فً مسألة التمدلل، حٌث النص " بارث"عند هذه القضٌة إلى أن هذا التصور ٌنسخه " مرتاض" ٌشٌر

كما ٌشٌر إلى .. ٌكون متعدد القراءة منفتحا على التأوٌل وأن الثبات على داللة واحدة، هو من محض اجتهاد فقهاء اللغة
أن عامة المنظرٌن األوروبٌٌن المعاصرٌن ٌذهبون إلى انغالقٌة النص األدبً ألن انفتاحه ربما ٌحمل مغالطات مذهلة، 

 .235ٌنظر الكتابة من موقع العدم، ص. والحاصل أن هذه مسألة بالغة التعقٌد
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كارناب "و" روسل "وخاصة مع . النصوص، مستعٌرة بعض أدواتها اإلجرابٌة من المنطق

–Carnap " وغٌرهما، حٌث عودت اللسانٌات الباحثٌن على إحالل معٌار الصحة محل معٌار

الحقٌقة، وتخلٌص القول من حكم المضمون، وعلى اكتشاف الثراء، وإن صح التعبٌر 

 .التحوالت الحشوٌة الالمتناهٌة للمقال، عبر التطبٌق التقعٌدي لالستنباط

وأعمال جاكبسون  (مle cercle de prague( )1920)ثم ذلك بفضل حلقة براغ 

(Jakobson) دوسوسٌر"، باإلضافة إلى ما قدمه( "F.D.saussure)  فً علم العالمة، وتحلٌل

الخطاب األدبً، وغٌرهم من المنظرٌن فً هذا الحقل، غٌر أن هذه المناهج ال تخلو هً 

، وبالتالً تحدٌد النص (53)األخرى من هٌمنة الجانب الوضعً التقعٌدي على الدراسة النصٌة

وتفسٌره من خالل بعض المباحث والمناهج الدخٌلة علٌه، أي تفسٌره، تفسٌرا نفسٌا أو 

 .اجتماعٌا، أو بنٌوٌا، أو جعله منفتحا مابع الداللة من غٌر نهاٌة

التمٌٌز : بارث بشؤن النص"من المفاهٌم التً ٌطرحها : النص والعمل األدبً: رابعا

فالعمل األدبً عنده " كرٌستٌفا"بٌن النص، واألثر، أو العمل األدبً، على غرار ما فعلت 

ٌمكن حمله باألٌد، أما النص فهو حقل " رفوف المكتبات مثال"شًء مادي ٌمأل جبزا فٌزٌابٌا 

منهجً غٌر قابل لإلمساك بالٌد، ولكن تمسكه اللغة، وهو موضوع التحلٌل الداللً الذي ال 

عنده تنظر إلى العمل األدبً " نظرٌة النص"ٌقٌم تمٌٌزا بٌن األنواع األدبٌة، وذلك ألن 

بوصفه دلٌال منتهٌا، بٌنما تنظر إلى النص بوصفه إنتاجا دابما، وتلفظا مستمرا، تتصارع فٌه 

ذات الكاتب وكذا ذات القارئ، لهذا السبب تدخل نظرٌة النص القارئ فً – (األنا)الذات 

داخل النص، هو الذي ٌعطً النص دٌنامٌة  (انفعاله) (األنا)، وتصارع الذات (54)اعتبارها

وذلك بفضل مماسة - كما ٌرى أصحاب هذا المصطلح–مستمرة، وٌجعله ذا تمدلل ال متناهً 

التً تمنح النص نتاجٌته، وبالتالً حركٌة ال  (إعادة التوزٌع)عملٌة التفكك أو التهدم والبناء 

.                                                                                                               متناهٌة

عن النص، وهناك مفاهٌم أخرى ال ٌتسع المقام " بارث"إن هذه المفاهٌم هً مجمل ما قدمة 

وقد تمت اإلشارة إلى . وغٌرها" لمتابعتها، مثل التمدلل، اإلنتاجٌة، التناص، وانفتاح النص

ولذلك فإعادتها من قبٌل التكرار خاصة وأن . وغٌرها" جولٌا كرٌستٌفا"هذه المفاهٌم مع 

.                                   قد تشعبت تعرٌفاته حول النص من مختلف جوانبه" بارث"

 بؽض النظر عن الطول والقصر، فهما هو وحدة داللٌة :هالٌداي ورقٌة حسن النص عند

ل ك" أن ى ٌذهبان إلو (55) فٌهاقق بواسطتها، أو مشفرحٌت ،بلجمللاب ٌتعلق ال"رانه بٌعت

قات، وتتم هذه الجمل عه العناصر هذن شرٌطة أن تكون بًا جمل تشكل نصلمتوالٌة من ا

ن عنصر ومتتالٌة يحقة، أو بالملة جملة سابقة أو جي ؾ عنصر وآخر وارد نقات بًالالع

ها بقق حي ٌتت الوسٌلة الالجمل إللٌة، ولٌست اال، فالنص وحدة د...حقة البرمتها سابقة أو 

لوسابل اجموعة من مفلكً تكون لكل نص صفة النصٌة ٌنبؽً أن ٌعتمد على ... النص، 
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 ما هتساق عندالأخذ اي وعلٌه (56)ي وحدته الشاملةؾحٌث تساهم هذه الوسابل باللؽوٌة، 

  .                               معجم والصوتلٌب ، واكرت ال وىنمعلرتكز على اي ؾالًالدمفهوما 

" :                                                    دي بوجراند"معاٌٌر نصٌة النص عند 
أن النص حدث تواصً، وٌقترح سبعة من المعاٌٌر النصٌة " روبرت آالن دي بوجرابد"ٌرى 

(textuality)  التً ٌجب توفرها لتحقٌق نصٌة النص، بل ٌعدها أساسا مشروعا إلٌجاد

، وهً على النحو (57)النصوص واستعمالها، وإذا تخلؾ واحد منها، زال هذا الوصؾ عنه

:                                                                                               التالً

أو الربط النحوي، وهو ٌترتب على إجراءات تبدو بها العناصر  (cohesion )السبك-1

على صورة وقابع ٌإدي السابق منها إلى الالحق، بحٌث ٌتحقق لها  (surface)السطحٌة 

ووسابل النضام أو السبك كثٌرة منها . الترابط الرصفً، وبحٌث ٌمكن استعادة هذا الترابط

.   ، وإلحالة المشتركة والحذؾ والروابط وؼٌر ذلك(proforms)التكرار واأللفاظ الكنابٌة 

أو التماسك الداللً، وٌتطلب من اإلجراءات ما تتنشط به عناصر  (cohérence )االلتحام-

:                         المعرفة إلٌجاد الترابط المفهومً، واسترجاعه وتشتمل وسابل االلتحام على
.                                             العناصر المنطقٌة كالسببٌة والعموم والخصوص- أ

.                                     معلومات عن تنظٌم األحداث واألعمال والموضوعات والمواقؾ- ب
.                                     السعً إلى التماسك فٌما ٌتصل بالتجربة اإلنسانٌة- ج

.                وٌتدعم االلتحام بتفاعل المعلومات التً ٌعرضها النص مع المعرفة السابقة بالعمل

وهو الهدؾ من إنشاء النص، وٌتضمن موقؾ منشا النص من  (intentionality )القصد-3

كون صورة ما من صور اللؽة قصد بها أن تكون نصا ٌتمتع بالسبك وااللتحام، وأن مثل هذا 
.                         النص وسٌلة من وسابل متابعة خطة معٌنة للوصول إلى ؼاٌة بعٌنها

من النص ( أو المتلقً)وٌتعلق بموقؾ المستقبل  (acceptability )القبول، أو المقبولٌة- 4

من حٌث قبوله أو رفضه، أي تتوفر فٌه شروط المقبولٌة من حٌث هو ذو سبك والتحام، أم ال 
.                                                                    فتإدي المواقؾ إلى االرتباك

وتتعلق بمناسبة النص للموقؾ، أو  (situationality )رعاٌة الموقف أو المقامٌة-5

الظروؾ المحٌطة به، أي العوامل التً تجعل النص مرتبطا بموقؾ سابد ٌمكن استرجاعه، 
.                                  وٌؤتً النص فً صورة عمل ٌمكن له أن ٌراقب الموقؾ وأن ٌؽٌره

، وهو ٌتضمن العالقات بٌن نص ما ونصوص أخرى (intertextuality )التناص- 6

مرتبطة به، وقعت فً حدود تجربة سابقة، سواء بواسطة أم بؽٌر واسطة، فالجواب فً 
المحادثة أو أي ملخص ٌذّكر بنص ما بعد قراءته مباشرة، ٌمثالن تكامل النصوص بال 

.       واسطة، وتقوم الوساطة، عندما تتجه األجوبة، أو النقد إلى النصوص فً أزمنة قدٌمة

وتتعلق بؤفق انتظار المتلقً وتوقعه للمعلومات الواردة فً : (informativity )اإلعالمٌة- 7

النص، وهً عامل مإثر بالنسبة لعدم الجزم فً الحكم على الوقابع النصٌة، أو الوقابع فً 
فاإلعالمٌة تكون عالٌة الدرجة عند كثرة البدابل، وعند االختٌار الفعلً لبدٌل من . عالم نصً

خارج االحتمال، ومع ذلك نجد لكل نص إعالمٌة صؽرى على األقل تقوم وقابعها فً مقابل 

.                                                                                       (58)عدم الوقابع

بوجرابد أن هذه المعاٌٌر لٌست جدٌدة، ولكن عالجها كان ضرورٌا لبٌان ماله صلة "وٌقر 
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حٌث الحظ أن المعاٌٌر الثالثة، السبك - وثٌقة منها بالنص وماله صلة بما هو خارج النص
رعاٌة الموقؾ، : وااللتحام واإلعالمٌة لها عالقة وثٌقة بالنص ومضمونه، وثالثة أخرى هً

، (المتلقً)والمخاطب  (المرسل)والقصد، والقبول، لها عالقة بخارج النص، بالمتكلم 

.               (57 )(الموقؾ)والموقؾ بكامله، أما التناص فهو مشترك بٌن النص، والخارج 

وانطالقا من أن النص ذو وظٌفة تتركز بالدرجة األولى على االتصال االجتماعً فإن 
:                                                   صٌاؼة حد للنص ٌنبؽً أن ٌكون مشتمال على

"                                                         منطوقا أو مكتوبا"الطابع اللؽوي للنص -
الطابع التتابعً لمكوناته، والعالقة بٌنهما                                                         -
.                                                                                        حجم النص-
".                                                                          الموقؾ"عالقة النص بالخارج -

منجز لؽوي ذو عالقات ترابطٌة فٌما بٌن "وبناء علٌه ٌمكن وضع تصور شامل للنص بؤنه 
مكوناته المتتابعة، وذو َؼرٍض إبالؼً، وبٌنه، وبٌن الموقؾ عالقة حضور متبادل تؤثر 

 (59)"وتؤثٌر

من نفق بعض اإلشكاالت التً  تتعلق - على األقل-وبهذا التحدٌد ٌمكن الخروج 

أو تحدٌد ماهٌته ودراسته وتحلٌله، كإشكالٌة ربطه بالتمظهر الفٌزٌابً، " النص"بمفهوم 

وبالتالً تحدٌده باعتباره كمٌة أو حجما معٌنا، أو جعله مجرد تتابع شكلً من الكلمات، أو 

الجمل، أو الفقرات، بال وظٌفة، وال غاٌة أو هدف، ودون اعتبار لمنتجه، وال لمتلقٌة، وال 

لسٌاقات إنتاجٌته المقالٌة، والمقامٌة التً لها عالقة بالواقع والتارٌخ وسابر األحوال المختلفة 

المحٌطة بإنتاجه وتلقٌه ذلك أن اعتبار النص منجزا لغوٌا تحكمه  (نفسٌة واجتماعٌة وثقافٌة)

تلك العالقات المتعددة ٌجعله ٌتجاوز اإلشكاالت السابقة، أو بتعبٌر آخر ٌتجاوز المواصفات 

أو التحدٌدات الشكلٌة إلى أبعاد ومواصفات وظٌفٌة إبالغٌة تواصلٌة ذات مضمون فاعل 

وبمواصفاته هذه ٌمنح المتلقً دورا فً إنتاجٌته، . ومإثر، ٌحقق الغاٌة والمقصد من وجوده

عبر عملٌة بناء المعنى وإنتاجه، وذلك عن طرٌق ممارسة الفهم والمحاورة النصٌة، 

. فً عالقة حضور متبادل- حقٌقة- والتؤوٌلٌة للمنجز اللغوي، وهو األمر الذي ٌجعل النص 

 .  كان هذا مجمل ما ٌتعلق بالطرح النظري الغربً حول النص

 

 

 

 

 

 



35 
 

 النص فً التنظٌرالعربً الحدٌث تاسعةلاالمحاضرة 

  

    أشرنا فً تنولنا المتقدم لمفهوم النص إلى بعض الجهود المتقدمة للؽوٌٌن العرب،وإلى أن 

 النقدٌة أما بالنسبة للدراسات.  الدراسة النصٌة قد وجدت ممارسة وإن لم توجد مصطلحا

العربٌة الحدٌثة والمعاصرة، فال نكاد نعثر على شًء  ذي بال سوى إٌثار هذا الرأي أو ذاك؛ 

وهذه .  أو التؤثر بهذا االتجاه أو ذاك، مما ورد لدى اآلخر، ومحاولة االنتصار لرأي أو آلخر

:                                                                                                         آراء طابفة منهم

                                                                         : النص عند عبد الملك مرتاض: أوال    

و أنه ال ٌدل على ذلك . (tex’tus)ٌنطلق من داللة النص فً الالتٌنٌة على معنى النسٌج       

صراحة فً المتن المعجمً العربً ثم   ٌحاول استثمار المادة المعجمٌة العربٌة الستنباط 

فإذا كان النص فً العربٌة ٌعنً . مفهوم ٌقترب من المفهوم المعاصر فً الثقافة الالتٌنٌة

الرفع واإلظهار واالستخراج، فإن الناص او الكاتب حٌن ٌكتب أو ٌتكلم فإنما ٌنص أي ٌظهر 

وهذا من باب ربط الحداثٌات . لم ٌكن من قبل ظاهرا (ٌنسج ملفوظات)شٌبا من الكالم 

بالتراثٌات
( 60)

. 

من حٌث تشكله وإنتاجٌته أدبٌا فهو مكون من مواد تشبه أدوات " لٌقرر بعد ذلك أن النص 
إذ أنه تشكٌل وتركٌب من الحروؾ والكلمات - ٌقصد بذلك مواد الكتابة وإنتاج النص–النساج 

إنه نسٌج . تشبه تماما تشكٌل وتركٌب خٌوط النسجاة، ونسجها وتشبٌك بعضها فوق بعض
فً ذاتها، إنه نسٌج األلفاظ بجمالٌة  (الناطقة)أنٌق من األلفاظ الصامتة التً تحمل المعانً 

ٌراجع ما ذكرناه بتوسع فً محاضراتنا التً  ]*.االنزٌاح، وأناقة النسج وعبقرٌة التصوٌر
   * .[بحوزتكم

                                                             ***: النص عند سعٌد ٌقطٌن: ثالثا

إن النص بنٌة داللٌة، تنتجها ذات فردٌة أوجماعٌة، ضمن بنٌة نصٌة  : "ٌعرؾ النص، فٌقول

منتجة، وفً إطار بنٌات ثقافٌة واجتماعٌة محددة
( 62.)

            : ومكونات هذا التعرٌؾ هً

العنصر البنٌوي                                                                                          * 

:                                                                            العنصر اإلنتاجً* 

:                                 لٌصل فً النهاٌة إلى اختزال بنٌة النص فً مكونات ثالثة هً

.                                                    النص بنٌة داللٌة تنتجها ذات: البناء النصً- 

.                                                       ضمن بنٌة نصٌة منتجة: التفاعل النصً- 

 فً إطار بنٌات ثقافٌة، اجتماعٌة، محددة                        : البنٌات السوسٌونصٌة- 

" تحلٌل الخطاب الروابً"وهكذا تبدو مكونات النص هنا امتدادا لمكونات الخطاب فً كتابه 

 وهً الزمن، والصٌؽة اللؽوٌة، والرإٌة المؤخوذة أصال من تودوروؾ فً كتابه شعرٌة 

النثر
(63.)

.****                
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سلسلة من الجمل كل منها ٌفٌد السامع فابدة    " ٌعرؾ النص بؤنه:   سعد مصلوح:رابًعا

               (64)" ٌحسن السكوت علٌها ، وهو مجرد حاصل جمع للجمل الداخلة فً تشكٌله 

محمد حماسة عبد  فً حٌن ٌسمٌه (  65) أن النص وحدة داللٌة ٌرى محمد خطابً: خامًسا

وهو النص الذي لم ٌصنع من أجل التمثٌل النحوي : "  بالنص اللؽوي الحً ٌقول اللطٌؾ

لؽرض من أؼراض التعلٌم ، ألن التركٌز فً المثال التعلٌمً فً النحو منصب على جانب 

جوانبه هو جانب العالقات النحوٌة ، ومن هنا ننسى صلة الشاهد ببقٌة النص ، فٌفقد واحد من 

 وهو هنا ٌركز على الجانب الداللً ، وضرورة ربط (66)" الشاهد الموقؾ ، وٌصبح بارداً 

  .أجزاء النص وتماسكه
 

 

 

 

 

 

 (السبك والحبك):النصنصٌة معاٌٌر  العاشرةالمحاضرة 

 

:                                               تمهٌد       :                        
 النص الذٌن حاولوا أن علممن أوابل علماء " روبرت دي بوجراند"اللؽوي األمرٌكً ٌعد    

   " ٌحددوا معاٌٌر النصٌة، لتؤتً شاملة لكل تعرٌفات النص على اختالفها ، وقد ضمنها فً 

عـام الـذي نشـر فـً   rocess and Discourse, Text   "  لنص والخطاب واإلجـراء اكتابه

       م المعاٌٌر التً ٌكونمرة أخرى لٌقد" روبرت دي بوجراند" ثم عاد (164.)1980

فً.( Wolfgang Dresslerf ولفجانج درٌسلر" نصا، مع زمٌله    بهـا الكـالم   

  .   Introduction to text Linguistics  " " مدخل إلى علم لؽـة الـنص" كتابهما  

( 1983عام)  

وسٌقتصر حدٌثنا هنا على .   وقد تقدمت اإلشارة إلٌها فً مبحث التعرٌؾ بالنص الذي سبق

.        ماٌهم الطلب فقط  

هذه المعاٌٌر إلى معٌارٌن تبدو لهما صلة " روبرت دي بوجراند"صنؾ  : تصنٌفها -2  

، واثنان نفسٌان ،وهما "(النسجام)  والحبك، (االتساق)،السبك"وثٌقة بالنص، وهمـا معٌارا 

القصدٌة "، وترك المعٌارٌن المتصـلٌن بمنتج النص ومتلقٌه، وهما "المقامٌة والتناص"معٌارا

 (.1)لتقدٌر لمنتج والمتلقً" اإلعالمٌة"من دون أن ٌصنفهما، وترك أٌضا " التقبلٌة" و"

واستند سعد مصلوح ـ فٌما ٌبدو ـ إلى التصنٌؾ السابق، مع شًء من التحوٌر فقد صـنؾ 

                                                                                المعاٌٌر السبعة إلى
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"                                      السبك والحبك" ما ٌتصل بالنص فً ذاته، وهما معٌارا-1

 "              القصدٌة والتقبلٌة" منتجا ومتلقٌا، وهما معٌارا.ـ ما ٌتصل بمستعملً النص 2

 والمقامٌـة، ،اإلعالمٌة" ما ٌتصل بالسٌاق المحٌط بالنص، وهً المعاٌٌر الثالث المتبقٌة- 3

(.                                                                                       2.)والتناص

ٌمثالن صلب النص، فاألول منهما ٌختص بدراسة الروابط " السـبك والحبك"معٌـاري إن 

اللفظٌة فً ظاهر الـنص ـ أي سطحه ـ والثانً ٌختص بدراسة الروابط المعنوٌة والداللٌة فً 

، فتتجلى فٌهما العالقة " والتقبلٌة القصدٌة"عالم النص ـ أي باطن الـنص ـ أما معٌارا 

 التواصلٌة بٌن منتج الـنص ومتلقٌـه، وتـرتبط المعاٌٌر األخرى بالسٌاق الذي تولد فٌه

        (.                                                                              3)النص

 الدراسة تتطلبهن الفصل بٌن معٌاري النص ـ السبك والحبك ـ إنما هو إجراء منهجً  إ

 تمثلتوسابل السبك، ؾ الكشؾ عن وسابل الترابط النصً، النحوٌة والداللٌة، بؽٌة، النصٌة 

 الروابط اللفظٌة التً تظهر فً المستوى السـطحً للـنص ، وأمـا وسابل الحبك، فإنها ، فً

 صفة النص  إذ إن،(رّضً فٟ اٌزشاثؾ اٌذاخٍٟ ٌٍٕضأي ) ،قارة فً المستوى العمٌق للنص

(     المفهومًالترابط)،والحبك(الترابط اللفظً)تطلق على الـنص نتٌجـة اتحاد جانبً السبك 

والخارجً ال ٌمكن الفصل بٌنهما فهما كوجهً العملة  فالجانبـان النصـٌان الـداخلً

فإن ذلك ٌمثل البنٌة السطحٌة القابمة على بنٌة   وعندما نحدد عناصـر السـبك (.11.')الواحدة

(12)تحتٌة تعمل أساسا لها، وهً الحبـك  

  

 

االتساق واعناصره  :المحاضرة الحادٌة عشرة   

 

  Cohésion    "(السبك)االتساق : "    

:"Cohésion   "(السبك)مفهوم االتساق:   أوال 

؛  والتمام ؛االنتظام: ومن معانٌها   (ق.س.و)مؤخوذ من مادةاالتساق فً اللؽة ٌطلق 
َتمَّ : اجتمع، واتَّسق األمر؛ أي: أي" والضم، فاتَّسق؛  والحمل؛والكمال،والجمع

ْنَضم:  وٌتَّسق  ،والطرٌق ٌؤتسق            وتكاَمل ٌَ  .فقد اتسق: كل ما اْنَضمَّ " و أَي 

إذا : االنضمام واالستواء؛ كما ٌتَّسق القمر إذا تمَّ واستوى، واستوسقت اإلبل االتساق"و

تْ  (                                  1.)اجتمعت وانضمَّ  
 الشدٌدٌن  والتجانستماُسكٌ فٌعنً ال الداللة اللؽوٌة؛ فال ٌبعد كثٌرا عن أما فً االصطالح،    

،اعتمادا على (مفرداته، وجمله) بٌن عناصر النص:بٌن األجزاء المشكلة لنص ما، أي
ذلك من ٌتؤتى سمح بتلقًِّ النص وفْهمه، ومجموعة من العالقات والروابط اللؽوٌة؛ التً تَ 
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اإلحالة، :  مثلته؛ُتحقِّق نصًؾ  تصل بٌن عناصر النص  اللؽوٌة التًوسابلخالل العدٌد من ال
ٌُّزه بداللة جامعة ُتحقق َوحدته النصٌة الكلٌة؛ . وبقٌة وسابل الربط األخرى  باإلضافة إلى تم

ا باعتباره : أي َوحدًة لؽوٌة ُمهٌكلًة، َتجمع بٌن عناصرها عالقاٍت وروابَط "ما ٌجعله نّصً

(  2".)معٌنة  

ذلك التماسك الشدٌد بٌن األجزاء المشكلة لنص  " بؤنه االتساق:محمد خطابً ومن هنا ٌعرؾ 
 المكونة لجزء ،(الشكلٌة)التً تصل بٌن العناصر وٌهتم فٌه بالوسابل اللؽوٌة ما، أو خطاب 

ته (.  3.)من خطاب أو خطاب بُرمَّ  
ٌُعرؾ مفهوم االتساق بمصطلحات كثٌرة؛ منها  وَتجدر اإلشارة السبك والربط والتماسك،: و

جَمَع تحت مصطلح التماسك مجموعًة من " التلقً والتؤوٌل"إلى أن محمد مفتاح فً كتابه 

 (.                         4 )المفاهٌم المتقاربة، ومنها التنضٌد واالتساق واالنسجام والتشاُكل

ث١ٓ أعضاء إٌض التماسك و اٌزغبٔظالكٌفٌة التً ٌحدث بها ٠ؼٕٟ  ئًراثبالرغبق  ٌّمظٛدفب 

ترابط عناصره، وهو مفهوم داللً ٌحٌل إلى العالقات المعنوٌة القابمة داخل و ،ِٚىٛٔبرٗ

عدداً من ب مفهوم االتِّساق  ٠زؾك وتمنحه صفة النَّصانٌة، و،النص، وهً عناصر تحدده

لضمابر، واإلشارة والحذؾ باكاإلحاالت  ،(ِؼ٠ٕٛخ) ٠بل١خاٌظ أٚ،(ٌفظ١خ) الشكلٌةالمنسقات 

.  اإللٕبعٚاٌٙذف ٘ٛ اٌٛطٛي ئٌٝ ألظٝ دسعبد(.5)واالستبدال والوصل واالتِّساق المعجمً

                                                                                                                  

بوساطة الترابط الرصفً " روبرت دي بوجراند"لدى ٌتحقق السبك أو االتساق   معٌارئْ 

 ، حٌث المساحة للجمل، والتراكٌب، والتكرار،على النحـو فـً بنٌته السطحٌةالقابم 

، ومبدأ الهٌؤة "شارول"، والحذؾ، والروابط، وهـو بذلك ٌشتمل على التكرٌر عند واإلحاالت

القابم على " محمد خطابً"حسب ما ـ ٌراه ب- ، إنه المنظور اللسانً الوصـفً"كراٌس"عند

    (.                                                                                   6 )-االتساق

:                                                      فً كتابهما" هالٌداي ورقٌة حسن"وقد ذكر 

لمفردات، وعلٌه فقد أشارا عبرا ٌتحقق عبر النحـو ، وجـزءا  أواالتساقأن جزءا من السبك

: إلى أن السبك ٌنقسم على قسمٌن هما  
 "Cohesion Grammatical   النحــويأواالتساق الســبك 

،. "Lexical Cohesion ،" (9) المعجمــً أواالتساق والســبك  

 الصوتً، الذي أفاده من  أواالتساقوأضاؾ بعض الباحثٌن قسما ثالثا هو السبك   

ه من المحاور الصوتٌة  الذي عد" التنؽٌم"أمام مصطلح"  ، دي بوجراند روبـرت"توقؾ

  (.10)الربٌسة لمصطلح السبك
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                                   :هً ثالثَة أنواع ( السبك)وتؤسٌسا علً هذا فإن االتساق 

اتساق نحوي، ومعجمً، وصوتً، وله وسابل وأدوات كثٌرة ٌتحقَّق بها فً النصوص، 

ها  . التَّكرار، وواالتساق المعجمً، والوصل، االستبدال واإلحالة :وأهمُّ

    :                                                                                             السبك النحوي: األول

وٌعد المظهر األول من مظاهر السبك فً النص، وٌتحقق من خالل الوسابل اللؽوٌـة، التـً   
تربط عناصر النص، وهذا ما دعا بعض الباحثٌن إلى أن ٌقصر علم النحو على دراسـة 

فكرة التماسـك " محمد خطابً"وأوضح  .اللؽوٌة المتحققة نصٌا والعالقات بٌنهما الوسـابل
" و"رقٌة حسن "النصـً مـن خالل اإلشارة إلى أدوات السبك التً تكلم علٌها كّل من

                                                                         : ومنها(11)،"هالٌداي

(réferencr  )       العام لهذا الفعل هو صدر الفعل أحال إحالة، والمعنًم  : اإلحالة -1 

                    (12).أو التنبٌه على مكان للرجوع إلٌه.التؽٌٌر ونقل الشًء إلً شًء أخر
ٌن العبارات من جهه، ؛تقع بالعالقات الموجودة فً النصهً  عالقة -هنا  -و فً األصطالح

فالعالقة . وبٌن األحداث؛ و األشٌاء؛ والمواقؾ؛ فً العالم الخارجً الذي تشٌر إلٌة العبارات
فاألسماء تحٌل إلً ". جون الٌنو"حسب . بٌن األسماء والمسمٌات هً عالقة إحالة

(13).المسمٌات  
 ٟ٘ ػاللخ دال١ٌخ ث١ٓلً ٚأ هً إشارة عنصر داخل النص إلى عنصر آخَر،:   فاإلحالة

اللفظة ال تقوم مستقلّة بذاتها عن سابر مما ٌعنً أن ،  ِؾبي ئ١ٌٗ ػٕظش ِؾ١ً ٚػٕظش

لة للنص ،وإّنما  عودِة بعض عناصر الملفوظ تتسق مع ؼٌرها بالمكونات المورفٌمٌة المشكِّ
  وسابل وتتحقق بمجموعة من ال ن نقدرها داخل السٌاق، أعلى عناصر لفظٌة أخرى ٌمكن 

                              (14.)أسماء اإلشارة، والضمابر، وأدوات المقارنة: ؛ مثلاللؽوٌة 

    :  ئٌٝ لغ١ّٓوتنقسم اإلحالة: أقسامها  

داخً   آخش( ِؼٕٝ) / ئٌٝ ػٕظش ػٕظش رش١ش/ؽ١ًٞػٕذِب ٚرٌه  :إحالت نصيت أو مقاليت -أ  

 من تفرع بدورهاتٚػ١ٍٗ فٟٙ . إٌض ٟٚ٘ ئِب أْ رذي ػٍٝ ِؼٕٝ عبثك أٚ ػٍٝ ِؼٕٝ الؽك

  : فرعٌنجهة أخرى إلى

    (Référence Anaphorique)    قبلٌة  حالة نصٌةإ -1 

؛ولذلك تسمى  علٌه(متقدم)  سابق،رآخ شًء ئٌٝ المحٌل شٌري /ؽ١ًٞ ٟ٘ اٌزٟ لج١ٍخايؽبٌخ  اإل

 وهـً اإلحالة بالعودة إلى السابق،أي إحالة أو إشارة عنصر لفظً الحق إلى آخر سابق له،

القاريء إلى الجمل أوالخطابات السابقة حتى /فً النص ، فهً توجه المستمع. شٌوعا،األكثر 

أحال إلى ( اولها)فالضمٌر فً    ( اٌىالَ٘ب ئْ اٌؾشة أٚي : )مثل   (15).ٌتسنى له الفهم

.                                                                                     (الحرب)ماسبقه وهً 

آ٠برٗ أْ خٍك ٌىُ ِٓ أٔفغىُ أصٚاعب ٌزغىٕٛا ئ١ٌٙب ٚعؼً ومن )): ومثل قوله تعالى

ؽ١ش .[ 21سورة الروم اآلٌة ](16)،"ث١ٕىُ ِٛدح ٚسؽّخ ئْ فٟ رٌه ٠٢بد ٌمَٛ ٠زفىشْٚ

 (ئؽبٌخ لج١ٍخ)ػٍٝ ِب رمذَ ِٓ خٍك األصٚاط " رٌه"أؽبي اعُ اإلشبسح 

 .(ئي خٍك األصٚاط ٌىُ ِٓ أٔفغىُ(ِٓ آ٠برٗ):ثمٌٛٗ (ئؽبٌخ ثؼذ٠خ )ٚعجمزٙبٚ

https://ar.wikipedia.org/w/index.php?title=%D8%A7%D9%84%D8%B3%D8%A8%D9%83&action=edit&redlink=1
https://ar.wikipedia.org/w/index.php?title=%D8%A7%D9%84%D8%B3%D8%A8%D9%83&action=edit&redlink=1
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   : (cataphorique   Référence )ة بعديحالة نصٌة وإ- 2

  .ا ثٗ الؽك٠ىْٛ  آخش( ِؼٕٝ) / ئٌٝ ػٕظش ػٕظشش١شٞ/٠ؾ١ً ٟ٘ اٌزٟ ثؼذ٠خايؽبٌخ اإلٚ  

فً ذات .(الالحقة)القارئ إلى الجمل أوالفقرات اآلتٌة/  فهً توجه المستمعٚثبٌزبٌٟ فٟٙ

أحال إلى ما (ذكري)فضمٌر المتكلم فً". ذكري فً رمضان الإله إال هللا"مثل.الخطاب

 : اٌؼّبئش ثأٔٛاػٙبِٚٓ اٌٛعبئً اٌٍغ٠ٛخ اٌّؼزّذح فٟ اإلؽبٌخ .(الإلهإالهللا):بعده،وهو

. كما أسلفت اإلشارة، واالسـم الموصـول، ٚأعّبء،اٌّزظٍخ ٚإٌّفظٍخ  
 اإلحالة النصٌة هً عالقة قابمة بٌن األسماء والمسمٌات وهً تعنً العملٌة :وبتعبٌر آخـر 
التً بمقتضاها تحٌل اللفظة المستعملة إلى لفظة متقدمة علٌها، أو متؤخرة عنها ، والعناصر 

واستعمال اإلحالة إضافة إلى ..المحٌلة كٌفما كـان نوعهـا ال تكتفً بذاتها من حٌث التؤوٌل

    .  فنؤتً بالضمٌر بدال عن إعادة االسم (17االتساق وضمان وحدة النص ٌجنبنا التكرار

: (Exophorique )(المقامٌة)اإلحالة السٌاقٌة-   ب   

 (حال أوسٌاق) شًءوٌقصد بها اإلحالة إلى من اإلحالة هً اإلحالة المقامٌةالقسم الثانً 
 تدخل فـً طار السبك، وإنما ننظر إلٌها فً فهً ال خارج  النص ، أو إلى ؼٌر مذكور،

وتعتمد اإلحالة لؽٌر " :حٌث ٌقول تمام حسان   (.18)،إطار سٌاق الموقؾ الخاص بالنص

(.19) مذكور فً األساس على سٌاق الموقؾ  

.   .  وقؾأن ثمة تفاعال متبادال بٌن اللؽة والم (السٌاقٌة )وكما ٌبدو من اإلحالة لؽٌر مذكور 

Context(20) .إلى أن اإلحالة المقامٌة تسهم فً خلق " هالٌداي ورقٌـة حسن"ذهب قد و

النص ، لكونها تربط اللؽة بسٌاق المقام، إال أنها ال تسهم فً اتساقه على نحو مباشر، فً 

المإلفان معٌارا لإلحالة   ال فً سبك النص ، لـذا ٌتخـذها حٌن تقوم اإلحالة النصٌة بدور فع

 (..22).  اإلحالة وقد وضع الباحثان مخططا ٌوضح تقسٌم(.21.)ومن ثم ٌولٌانها أهمٌة بالؽة

 اإلحـالة

 

   (النصٌة)                                                             (المقامٌة          )
 

   النصحالة إلى داخل                                    إحالة إلى خارج النص      
 

( إلى الحق)               (إلى سابق  )                                                         
    بعدٌة                      قبلٌة                                                          

 

عملٌة تتم  هو استبدال عنصر لؽوي بعنصر آخر له نفس المدلول، فهو :االستبدال- 2    
وٌنقسم " ذو طبٌعة معجمٌة ونحوٌة، فهو النص بآخـر  تعوٌض عنصر فًعبر داخل النص

   (.22.)االستبدال االسمً، واالستبدال الفعلً، واالستبدال القولً: االستبدال إلى ثالثة أقسام



41 
 

ن إ من حٌثفرًق بٌن اإلحالة واالستبدال ال، إلى (حمدم)وفً هذا الصدد أشار الخطابً
العالقة بٌن عنصري اإلحالة ـ المحٌل والمحال إلٌه ـ هً عالقة تطابق ، والعالقة بٌن 

تقتضً إعادة التحدٌد واالستبعاد .ل ـ عالقة تقابل ل والمستبدِ  عنصري االسـتبدال ـ المسَتبدَ   

      (:سبك الصوتًال)أو. االستبدال الصوتً

وؼٌرها  (الفونٌمات ، والمورفٌمات) هو الذي ٌمكن بواسطته التمٌٌز بٌن الوحدات الصوتٌة 

 ؛والصرفً  والجناس، والتوازي الصوتً؛ٌتحقق هذا النوع بالسجعمن األصوات؛و

 فاالستبدال الصوتً هو وسٌلة من وسابل الكشؾ عن الوحدات الصوتٌة التً . (كاإلبدال)

 قال، وكذلك بٌن نال ومال، وبٌن صاح وساحتعٌن علً التفرٌق بٌن المعانً، فالفروق بٌن 

تبٌن لنا أن السٌن والصاد وحدتان مختلفتان، وكذلك - وهً فروق صوتٌة- ؛ قٌل وقال أو قادو

وهو اإلعالل واإلبدال الذي نلفٌه . المٌم والنون، ومثلهما الالم والدال، وكذلك ألؾ المد وٌاإه

فً بعض الكلمات كاستبدال . فً علم الصرؾ حٌث ٌتم استبدال األصوات بعضها ببعض

بعد الكسر،  (و هً ساكنة)فالٌاء تستبدل بالواو إذا وقعت الواو: الٌاء والواو إحداهما باألخرى

مٌزان فؤصلها موزان، ومٌعاد أصلها موعاد؛ وتستبدل الواو بالٌاء إذا وقعت الٌاء وهً : مثل

 (.                                                                              25)ساكنة بعد الضمة نحو موقن، فؤصلها مٌقٌن، مثل موسر فؤصلها مٌسر، ألنها من أٌسر

   االستبدال النحوي
ٌكون علً مستوي التركٌب اللؽوي حٌث ٌتم أستبدال كلمة بكلمة واحدة تقدمت علٌها فً 

التركٌب أو كلمتٌن أو أكثر، أو أستبدال كلمة بجملة، طلبا لالختصار، ومنعا للتكرار،على 
.ؼرار مثال الفؤس السابق  

 
 الطرٌقة التً تترابط بها أجزاء -:كما ٌرى هالٌداي ورقٌة حسن-هو و: أوالوصل:الربط- 3  

وٌعنً ذلك اشتمال النص على جمل .(27)السابقة بشكل منظم ومتماسك،مع النص الالحقة 
 ، ولكً تدرك وحدة متماسكة ، فإنها تحتاج إلى عناصر رابطة أو متتالٌات متعاقبة خطٌا،

 دٌفٌد "ا ي ٌعتبرهت، الالعطؾ  أوالوصلأدوات : منهاو(.28.)متنوعة تصل بٌن أجزاء النص

 أول وسٌلة ٌتَّسق بها النص، ثم تؤتً بعده الوسابُل ي من أهم وسابل االتساق، فه"كرٌستال

( 29) والعالقات المعجمٌةوالتكرار، كاإلحالةاألخرى؛    
سـوؾ ألقً نظرًة على أربعة أنواع من الربط : "فب هذا الصدد"دي بوجراند" ٌقول    

(.                                                                                           30:)هً

ٌربط بٌن صورتٌن أو أكثر من صور المعلومات بالجمع بٌنهما ، وٌمكـن : مطلق الجمع- 1

.                                                                فً هذا النوع" ، الواو" استعمال 

     وٌضم صورتٌن من صور المعلومات بٌنهمـا عالقـة تعـارض ، وٌمكـن :االستدراك- 2
.                                                                      لكن ، بل"استعمال األدوات 

 وٌشٌر هذا النوع من الوصل إلى العالقة بٌن صورتٌن بٌنهمـا حالـة تـدرج، :التفرٌع- 3

 ما دام، من ؛ألن: " وتحقق إحداهما ٌتوقؾ على تحقق األخرى، وٌستعمل لذلك، أدوات منها
."                                                                                       حٌـث، ولهذا

وٌلحظ أن أنواع الوصل المذكورة آنفا تإدي وظابؾ متماثلة ، ولكن معانٌهـا داخـل      
الـنص مختلفة ، فقد ٌعنً الوصل تارًة معلومات مضافة إلى معلومات سـابقة ، وتـارة 
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معلومـات مؽـاٌرة للسابقة ، أو معلومات تمثل نتٌجة مترتبة عن معلومات سابقة ـ سبب ـ تارة 
ثالثة ، إلى ؼٌر ذلك من المعانً ، وألن وظٌفة الوصل هً جعل الجمل المكونة للنص 

 وسٌلة مهمة من وسابل السبك فً النص أو الخطاب مترابطة متماسكة ، فإنه ال محالة ٌعـد

(31.)                                                                                               

lexical recurrence   ٌتحقق هذا االتساقو  (      :) المعجمً(  السبك)االتساق -4   
   التضامُّ  والتَّكرار :خالل وسٌلتٌن؛ هما  من 

: وهوالرجوع، وإعادة الشا مرة بعد مرة، والعطؾ والكرة: من  الكر: والتكرار لغة -أ

فالتكرار فً المعجم العربً ٌدور حول المعانً اآلتٌة . البعث، والتجدٌد، والخلق بعد الفناء

 (.32)(الرجوع، واإلعادة، والعطؾ، والبعث)

 عنصر معجمً  ٌتطلب إعادة،المعجمًاالتساق   شكل من أشكال:أما فً االصطالح فهو

(. 34). عاما أو ورود مرادٍؾ له، أو ِشبه مرادؾ، أو عنصًرا مطلًقا، أو اسًما. (.33)

 (تكرار اللفظة الواحدة باللفظ أو بالمعنى)

 ٌلفت األنتباه، ومظهر من مظاهر التماسك المعجمً؛ حٌث ٌقوم ببناء فالتكرار تشاكل لؽوي
شبكة من العالقات داخل المنجز النصً؛ مما ٌحقق ترابط النص وتماسكه، إذ إن العناصر 

المكررة تحافظ علً بنٌة النص، وتؽذي الجانب الداللً، والتداولً فٌه، وذلك من خالل 
تكاثر المفردات وكثافتها؛ مما ٌحقق سبك النص وتماسكة، وإعادة تؤكٌد كٌنونته، واستمرارٌه 

.واطراده  
ن من أربع درجات   سلماً ٌتكو ذكر البالؼٌون أنواعا عدة من التكرار، وهً تمتل هذا وقد

(                                                                             35: ) اآلتًعلى النحو

                    Repetition of Lexical item                  إعــادة عنصــر معجمً -

                   Hear Synonym(synonym                   الترادؾ أوشبه الترادؾ   -

                                 Super ordinate                -         االسم الشامل - 
             General Words    الكلمات العامة                       

 

 التام ـ المحض ـ أي تكرار ( اللفظً) ، وٌقصد به التكرار العنصر المعجمًـ إعادة1    

 إذ ٌتجاور فٌه :القرٌبالتكرار : وفٌه نوعان، الكلمـة فـً النص ، أكثر من مرة وبال تؽٌٌر
فٌوجد البعٌد أما التكرار . [القٌامة ]،(أَْولًَ لَك فؤًْولًَ): اللفظان المكرران، كما فً قوله تعالى

فاصل بٌن المكررٌن سواء أكان متوسطا أم طوٌال، وهذا النوع شابع فً الكالم، وعلى ذكر 
إما بالزٌادة :   وهو من أنواع الجناس، وفٌه نوعان التكرار الناقص،التام ٌشٌر البالؼٌون إلى

 (نبؤ): ، وهو المردد، وإما بتؽٌٌر أحد حروؾ   الكلمة، مثل(مساق)ساق و): والحذؾ، مثل
.                                                                              ، وهو مردوؾ(سبؤ)و

.                            ، وٌشمل الترادؾ وشبه الترادؾتكرار المعنى واللفظ مختلؾ-  2

ة أسماء ، فٌكون شامالً لهـا   ، وهو اسم ٌحمل معنى مشتركاً بٌن عدتكرار االسم الشامل- 3

أسـماء  فهـذه " الناس ، الشخص ، الرجل ، المرأة ، الولد ، البنت ، الطفل: "، مثل األسماء
".                                                                            اإلنسان "ٌشـملها اسـم

االسم الشامل "وهً تقترب فً معناها ـ إلى حد ماـ من درجة :  تكرار الكلمات العامة-  -4



43 
 

إذ هً كلمات فٌها من العموم والشمول ما ٌتسع بدرجة أكبر من الشمول الموجود فً االسم 
مثاالً ، ترجمته العربٌة ـ بحسب بعض الباحثٌن ـ " هالٌداي ورقٌة حسن"الشامل ، وٌسوق 

". رأى هنـري أن ٌستثمر أمواله فً مزرعة ألبان ، أنا ال أدري ما الذي أوحى إلٌه بالفكرة"

 (36) فً الجملة األولى" هنري"وقد أحالت ـ هنا ـ إلى ما رآه  كلمة عامة ،" الفكرة"فكلمة 
:أثرالتكرار فً التماسك النصً  

:                                 ٌدعم التكرار التماسك النصً من خالل قٌامه بالوظابؾ التالٌة
إن تكرار كلمة معٌنة ٌسهم فً تتابع النص واستمرارٌته وترابطه، وبالرؼم : االستمرارٌة - 

من تكرار الوحدة المعجمٌة نفسها، إال أن الكلمتٌن المكررتٌن ال تحمالن الداللة ذاتها         
.                                        وسبكه من خالل هذا االستمرار واالطراد: شد النص - 
      .كثافة الكلمات المكررة داخل النص، إذ إن الكلمة المكررة تكتسب المعنى كثافة أعلً- 
تواُرد زوج من الكلمات بالفعل أو بالقوة؛ نظًرا إلى ارتباطهما بحكم  "وفه: التضامُّم أما -   

 صلٌت فً ":مثل  (.37.)من العالقات؛ كعالقة التضاد والتنافر، وعالقة الجزء بالكل عالقة 
أي  (الجامع):فالمسجد األول موصوؾ بصفة هً". الجامع. صلٌت فً". -  "الجامعالمسجد 

.         فً المثال الثانً.هو الجامع نفسهو. الذي ٌجتمع الناس فٌه للجمعة  

 لماذا ٌتلوى هذا الولد طوال :المثال اآلتً :" هالٌداي ورقٌة حسن"وبهذا الشؤن ساق    

ـ فً المثال المـذكورة آنفا ـ لٌس لها المرجع الذي  (البنات )الوقت؟، البنات ال تتلوى، فكلمة 

فً الجملة األولى ، ومن ثم لٌس بٌنهمـا عالقـة تكـرار معجمً ، ومع هذا تبدو  (الولد )لكلمة 

هاتان الجملتان منسبكتٌن ، فما الفاعل فً هذا السبك؟ ، الفاعل ـ بحسب مـا ذكر هالٌداي 

هً  وهذه العالقـة ( البنات ، )و (الولد )ورقٌة حسن ـ هو وجود عالقة معجمٌة بٌن لفظتً 

وٌدل هذا على أن ثمة أزواج من األلفاظ متصاحبة دوما ، بمعنـى أن  (.38)عالقة التضاد

.                                .ذكـر احدهما ٌستدعً ذكر اآلخر ، وهذا ما ٌسمى بالمصاحبة المعجمٌة 

(.                                                              42:)وفً ضوء ما تقدم ٌمكن تقسٌم التضام المعجمً على األقسام اآلتٌة  

ولد بنت ، أم كان : /التضاد بجمٌع درجاته سواء أكان بٌن الكلمتٌن تضاد كامل ، مثل -  1 

  .        أطاع/أمر: أكره ، أو كان بٌنهما تعاكس ، مثل/أحب: بٌنهما تخالؾ أو تناقض ، مثل

.                          .....السبت ، األحد ، االثنٌن ، الثالثاء ، :لدخول فً سلسلة مرتبة ، مثلا -2

 ...... .                   باب/نافذة/بٌت: عالقة الكل ـ الجزء ، أو الجزء ـ الجزء ، مثل  -3

طاولة ، كرسً ، وقد ٌتسع التضام لٌشـمل مجموعـة مـن : االندراج فً قسم عام ، مثل- 4

 .أسلوب/قارئ/ كاتب/أدب/ شعر:"الكلمات ال زوجاً واحداً ، مثل

: الحذف-5    

إسقاط : اإلسقاط، ومنه حذفت الشعر إذا أخذت منه، واصطالحا-: كما ذكر الزركشً- ؼة   لالحذؾ     
(                                                                                             43).جزء الكالم أو كله لدلٌل

وفد أنطلق النحاة فً ظاهرة الحذؾ من قاعدة أساسها مفادها أن التركٌب اللؽوي البد له من طرفٌن   
 .أساسٌٌن هما المسند والمسند إلٌه، فإذا استؽنً المتكلم عن أحداهما قدر محذوفا لتتم به الفابدة أو الجملة

أنزل " فالمحذوؾ هنا هو  (45)(وقٌل للذٌن اتقوا ماذا أنزل ربكم قالوا خٌرا): ومن أمثلة ذلك قوله تعالى

وفً ذلك مرجعٌة قبلٌه بٌن مكان العنصرٌن المحذوفٌن من الجملة . (أنزل ربنا خٌرا):أي قالوا"ربنا 

https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AD%D8%B0%D9%81
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AD%D8%B0%D9%81


44 
 

ماذا ): كما فً اآلٌة القرآنٌة- فً الؽالب- قبلٌه  . وبٌن المذكور فً الجملة األولً" أنزل ربنا " الثانٌة 

 .وإحاله بعدٌه قلٌال، .  مرجعٌة قبلٌة+ تكرار ": أنزل ربنا خٌرا " قالوا  (أنزل ربكم

 

 

 وعناصره. االنسجام 12: المحاضرة ال

    

                                                        : Cohérence ا   ًٌ      : (الحبك )أو  ،االنسجام: ثان

 أوقطران الدمع، "أصله ِمن السٌالن،  ٚ٘ٛ ػُ اٌشٟء ئٌٝ اٌشٟء، :االنسجام فً اللؽة

. ثم ُنِقل بالمجاز لمعانً التوافق، والتناسب، والتالإم  وؼٌره ، من الماء السابلوصب الشًء

 وقد أُضٌفت هذه المعانً إلى الكالم، فؤصبح انسجام الكالم (1)والدمع والتناسق، واالنتظام،

انتظم ألفاًظا وعباراٍت ِمن "ٌعنً توافَُق أجزابه وعدم تعاُرِضها، فالكالم المنسجم هو الذي 

.                         (2)متوافًقا فً األفكار والشعور والمٌول ؼٌر تعقٌد، وكان سلًسا أنًٌقا،

األبنٌة الداللٌة المحورٌة الكبرى وهً أبنٌة :االنسجامفٌراد ب :،أما فً االصطالح  

 ٌتمثل فً األبنٌة  الذيبخالؾ االتساق،فهو ٌتعلق بالجانب الذاللً، عمٌقة تجرٌدٌة

 النحوٌة الصؽرى

اٌؼ١ٍّبد اٌظب٘شح ٚاٌخف١خ اٌزٟ رغؼً لبسب /  ٘ٛ ِغّٛع ١ٌ٢بد                          

أشهرها   عدة ترجمات له فً اللؽة العربٌة،وقد وردت  ،خطبة ِب لبدسا ػٍٝ فّٙٗ ٚرأ٠ٍٚٗ

 واإلحكام الشد:  فً اللؽة معناهالَحْبُك،و .                       الداللً والتنسٌق الَحْبُك، والتماسك

واحتبك بإزاره، ،  الحبك الشد:)منظور      ٌقول ابن ، وتحسٌن أثر الصنعة، على إجادة النسج والعملو

{اْلحبك والسماء َذات }:قال تعالى. ه إلى ٌدٌه احتبك به، وشد  

 المحكم الخلق، من حبكت الثوب إذا أحكمت :والمحبـوك. والمحبوك ما أجٌد عملـه ... الَخْلِق الحسن"

ن أثر الصنعة فٌه أجاد نسجه: وحبك الثوب ٌحِبكه وٌحُبكه حبكا... نسجه (178 )وحسَّ  

فه محمد مفتاح، و فعلى ماذا ٌقوم هذا. (4)ا الجمل؛  العالقات المعنوٌة والمنطقٌة بٌن " بـٌُعرِّ

المعٌارإًذا؟                                                                                    

على الترابط الفكري أو المفهومً، الـذي " روبرت دي بوجراند"ٌقوم هذا المعٌار عند    

السببٌة والعموم :تحققـه البنٌة العمٌقة للخطاب ، وتظهر هنا عناصر منطقٌة ، مثل 

والخصـوص وؼٌرهـا ، وهً تعمل على تنظٌم األحداث والوقابع داخل بنٌة الخطاب ، وعلى 

"  عند" "الترابط"قد شمل مبدأ"  هـذا ٌكـون مفهـوم التـرابط عند روبرت دي بوجراند ،

.      عند شارول" "التعالق"، و"  براون وٌول:المعنـوي عنـد" التماسك"،ومضمون "كراٌس  
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ٌزؾذ٠ذ اٌؼاللبد اٌخبطخ ثبالٔغغبَ ؟اٌّجبدٞء اٌزٟ ٠ؼزّذ ػ١ٍٙب   أٚ/ٟ٘ ا١ٌ٢بد    فما  
فُها المتلقً لقراءة النص وبناء      ٌُوظِّ ٌعتمد االنسجام على عملٌات ضمنٌة ؼٌر ظاهرة، 

                                                                                         : انسجامه؛ مثل

 ، ٠ٚزشىً ِٓ ػاللخ إٌض ثبٌمبسب ِّب ٠ّىٕٗ ِٓ رؾ١ذ ظشٚف اٌمؼ١خ ٚصِبٔٙب ِٚىبٔٙب:مبدأ السياق- 1 

 ٠ّٚىٓ رظ١ٕص خظبئظٗ  وهو ٌشمل المتكلم أو الكاتب، والمستمع أو القارئ، والزمان والمكان،

                                                                                            :ف١ّب ٠ٍٟ(٘ب٠ّظ)ؽغت

.                                                       وهو المتكلم أو الكاتب الذي ٌنتج الكالم: المرسل- ا   

وهو المستمع أو القارئ الذي ٌتلقى                                                                : المتلقً- ب

.            ٌساهم وجودهم فً تخصٌص الحدث الكالمً.وهم مستمعون آخرون حاضرون: الحضور-  ج

.                                                                     وهو مدار الحدث الكالمً: الموضوع-  د

وٌشمل زمان ومكان الحدث التواصلً، والعالقات الفٌزٌابٌة بٌن المتفاعلٌن، : المقام- هـ 

....                                                                    كاإلشارات،واإلٌماءات،وتؽبٌرات الوجه

إشارة                                                        / كتابة/كالم: الكٌفٌة وطرٌقة التواصل :القناة- و

 ِٛػٛع إٌض حػشف٠َٚشرجؾ ثمشائٓ إٌض اٌزٟ ٠إٚي ثؼؼٙب ثؼؼب ،ف: ٠ًٚ اٌّؾٍٟ ِجذأ اٌزأ- 2

ٌُعد هذا المبدأ تقًٌٌدا لتؤوٌل المتلقً من    ٘بِخ فٟ رأ٠ٍٚٗ، ٌٚزٌهٚاٌؼاللبد ٚاٌمشائٓ اٌزٟ رشثؾ ث١ٓ ػٕبطشٖ

م مإشًرا لتؤوٌل  ٌُقدِّ خالل خصابص السٌاق، فالمتلقً ال ٌنتج تؤوٌاًل بعًٌدا عن السٌاق، ما دام السٌاق ال 

ٌَفرض مبدأ التؤوٌل المحلً أن األب هو : آخر، فمثاًل فً قولنا ثت مع األب،  ذهبُت إلى بٌت األسرة، وتحدَّ

  . أب األسرة التً ذهبُت إلٌها، ولٌس أب أسرٍة أخرى، فالمتلقً هنا ال ٌفترض تؤوٌاًل ال ٌدل علٌه السٌاق

 ٠ٚزُ رٌه ػجش رشبثٗ إٌض ِغ ٔظٛص أخشٜ فٟ ٌقوم هذا المبدأ على تشاُبه النصوص: ِجذأ اٌزشبثٗ- 3   

فترض أو ٌتوقع تؤوٌاًل ما لنصٍّ اٌمؼ١خ اٌزٟ ٠مبسثٙب ٌَ ، وتراُكم تلقٌِّها عند المتلقً؛ حٌث ٌصبح بإمكانه أن 

. إٌفغ١خ اٌذساعبد معٌن، انطالًقا ِمن استحضار َتلقٍّ سابٍق لنصٍّ آخَر،    

اٌزٞ ٠زّؾٛس ؽٌٛٗ اٌخطبة  [إٌٛاح اٌشئ١غ١خ]/ ٠ٚمظذ ثٗ اٌّٛػٛع اٌشئ١غٟ: ِجذأ اٌزغش٠غ- 4 

ٌمة النص من أجل تكوٌن تؤوٌٍل معٌن، ولو كان تض على استناد المتلقً ل ٌعتمد مبدأ التؽري،اٌّذسٚط

ا، وال ًٌّ  ومعلوم أن لكل خطاب بداٌة ٌنطلق منها؛فً شكل متتالٌات من ٌمة هً بداٌة قول ما،تتؤوٌاًل أول

 ما ى تؤوٌلبالطبع هذه البداٌة ستإثر ؾو...  أو جملة البداٌة ، العنوان:| البداٌة فقد تكونالجمل المتدرجة،

ٌَّر ٌلٌها من الكالم، كما ٌكون لها تؤثٌر على ٌَّر مثاًل عنوان نصٍّ أو خطاٍب ما، فقد ٌتؽ  المتلقً، فإذا تؽ

ًفا مع العنوان الجدٌد ٌُّ       ( 18.)تؤوٌُل المتلقً له تك

 إلى تحٌل ٌشٌر إلى الكلمات الوظٌفٌة الموجودة فً النص، والتـً  إًذا "التؽرٌض"مفهوم ؾ "

المفاتٌح الظاهرة التً تشـٌر ،وتعد هذه الكلمات بمثابة "أو موضوع الخطاب" البنٌة الكبرى"

العناوٌن الربٌسة ، والعناوٌن الفرعٌة ، واسم :للـنص ، وذلـك مثل" البنٌـة الكبـرى "إلـى 

    ومن هذا المنطلق  التراكٌب والعبارات االفتتاحٌـة أو العنوان االستهاللٌة الكاتب ،وبعض

 تهٌا المتلقً لبناء تفسٌر مثالً ـ بما ٌقدمه من وظٌفة إدراكٌة مهمـة  العنوان ٌمكن أن ٌعد

 عالقـة وثٌقة مع موضوع الخطاب لهمفهوم التؽـرٌض ؾ. للنص ـ جزءاً من البنٌة الكبرى 

."تعبٌراً ممكناً عن الموضوع" العنوانفً كونتتجلى العالقة . ومع عنوان النص  
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