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لة  مثالينابيع األوىل اليت تناولت مفهوم النص واملت  إىلمن هذا املنطلق ال ضري من أن نعود         

يعدون   ممن  بعض  عند  جمسدة  العريب  اللساين  الرتاث  يف  عند مفهوم أساسا  توقفوا  الذين  األوائل 

اليت يسبح يف ضلها مفهوم النص انهيك عم   اللغوية  التحديدات  املعاجم من تلك  إليه  ا أشارت 

ه بني  املعريف  التقاطع  عند  التوقف  املطاف  هناية  يف  ,حماولني  املعجمية  الوجهة  من   ذه النص 

 التحديدات الرتاثية وما أشارت إليه الثقافة اللسانية املعاصرة. 
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 :   اضرة مراجع احمل

خمتار،   - ابجي  جامعة،  منشورات  املعاصرة،  اللسانية  املدارس  يف  حماضرات  نعمان،  بوقرة 

 .  2006ابة،  عن

، شعبان  12عحممد الصغري بناين، مفهوم النص عن املنظرين القدماء ، جملة اللغة واألدب   -

 .  1997/أكتوبر  1418

النظرايت واملفاهيم،  - انتقال  حممد مفتاح وأمحد بوحسن، مفهوم النص يف جمالني ثقافيني، 

، سنة  76منشورات كلية اآلداب والعلوم اإلنسانية، الرابط، سلسلة ندوات ومناظرات رقم  

1999  . 

املرك - القرآن،  علوم  يف  دراسة  النص،  مفهوم  زيد،  أبو  حامد  العريب، ز  انصر  الثقايف 

 . ، الدار البيضاء املغرب، بريوت لبنان 6/2005ط
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 احملاضرة الثانية : 

 مفهوم الّنص يف الرتاث العرب 

 

 النص يف املعاجم العربية: 

لغة:  -أ ونصص  النص  منصة،  ومنه  رفعه،  الشيء  ونص  منتهاه،  اللغة  يف  الشيء  "نص 

 الشيء حركه، وانصية الشيء أعاله. 

النص أصله منتهى األشياء، ومبلغ أقصاها ومنه قيل: نصصت الرجل إذ  هر وقال األز  ي: 

استقصيت مسألته عن الشيء حىت نستخرج كل ما عنده، وكذلك النص يف السري، إمنا هو أقصى  

 إذ استوى واستقام.  ما تقدر عليه الدابة، وانتص الشيء وانتصب

يس األكرب، والنَّص التوقيف والنَّص  رئ ويورد اللسان قول ابن األعرايب: النص اإلسناد إىل ال

 . (1) التعيني على شيء ما، ونصُّ األمر شدته"

يف كتاب حميط احمليط: "النُص هو االمتالء واإلنشاء، يقولون: نصَّ الكتاب لفالن  وجاء  

معناه الرفع البالغ؛ مث نقل يف    ألن وعلى فالن، وجاء يف الكليات النص أصله أن يتعدى بنفسه؛  

        .   (2)  الكتاب والسنة، وإىل ما ال حيتمل إال معىن واحدا، أو ما ال حيتمل التأويل"إىلاالصطالح 

 
،  1، مادة نصص، دار صادر للطباعة والنشر، بيروت، ط2ابن منظور، لسان العرب، تح. عبد السالم هارون، مج     1

1992 . 
 .1983، مكتبة لبنان، بيروت، 896املعلم بطرس البستاني، محيط املحيط، ص   2
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الدالالت   الوسيط بعض  املعجم  األصلية   ملفهوموجند يف  الكالم  "صيغة  أنه:  النص على 

اليت وردت من املؤلف، والنص ما ال حيتمل إال معىن واحدا أو ال حيتمل التأويل، ومنه قوهلم: ال  

الشيء منتهاه ومبلغ  جتا الكتاب والسنة، والنص من  النص هو  النص، وعن األصوليني:  هاد مع 

عنه" احملدث  إىل  وأسنده  رفعه  احلديث  نصَّ  يقال  تعترب   (1) أقصاه،  للنص  املتعددة  املعاين    وهذه 

 .  املفهوممعاين مولدة هلذا 

املعىن يف االستعمال  ا  هذ  غلبةذهب معظم املعاجم إىل معناه املصدري لتمن هذه التعاريف  

ختلص عدم  يف  يكون  وقد  القدماء،  وخلوصه عند  املصدرية  من  نضجه    ه  عدم  على  دليل  االمسية 

فالنص فضاء جامع لعديد    ( 2)كمفهوم نظري، قائم بذاته ومستقطب للمعاين اليت تدور يف فلكه

 من املفاهيم املتداخلة معه من حيث الداللة. 

 النص يف االصطالح:-ب

النقلية والعقلية  ص  إن املتفح العربية جيده مرتبطا قدميا ابلعلوم  ملفهوم النص يف الدراسات 

على حد سواء، وذلك بدراسته من طرف املفسرين والفقهاء واألصوليني واملتكلمني فالبالغيني، مما  

تطور  إىل  أكثر    هأدى  وجتعله  تؤطره  أن  إبمكاهنا  اليت كانت  املختلفة  الدراسات  هذه  يف  الداليل 

يف حقل معريف متكامل، لوال منافسة بعض املفاهيم الشهرية كمفهوم اللفظ ومفهوم البيان   صاختص

 .(3) ومفهوم النظم، اليت تدرس جوانب تنطوي اليوم حتت لواء النص

 
 ، دار إحياء التراث العربي، بيروت، لبنان. 934، ص 2مجمع اللغة العربية، املعجم الوسيط، القاهرة، ج  1
 . 40ينظر: محمد الصغير بناني، مفهوم النص عند املنظرين القدماء، ص  2
 .41، 40، ص ينظر نفس املرجع  3
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فسري وعلم األصول "النص" كما أحملنا سابقا إىل كتب الت  املفهومتعود الرايدة يف نشأة هذا  

النص فهم  فهم  لضرورة  وتا  القرآين  وذلك  ري فس صحيحا،  صحيحا،  دقيقا  تفسريا  عن  به  تعبريهم 

)القرآن والسنة النبوية( بـ"النص"، و"عملية التعبري عن القرآن والسنة معا ابلنص، وإن تبدو اثنوية  

حولت   ألهنا  ذلك  جدا،  االبستمولوجي عظيمة  الصعيد  على  أمهيتها  فإن  مظهرها،  األصول  )يف 

وحده  (األربعة الفقه  أصول  اجملردإ  من  صورهتا  يف  أخذها  ميكن  أصول  من ةىل  أنواع  وأتسيس   ،

 .(1) املعارف عليها" 

فخصوصية هذه الدراسة ملفهوم "النص" يف تراثنا العريب اإلسالمي ارتبطت ابألصل املعطى 

ف عن مواطن بالغته  "القرآن الكرمي"، الذي يعد األصل األول هلذه الدراسة اللغوية لتحليله والكش 

 ه.از ودالئل إعج

إىل أهم املفاهيم كالبيان، النظم، اللفظ املبثوثة يف بعض كتب   ق وما يهمنا اآلن هو التطر 

د بعين، دالئل اإلعجاز لتراثنا العريب، ككتاب البيان والتبيني للجاحظ، والتعريفات للشريف اجلرجا

 القاهر اجلرجاين، دون أن ننسى جهود علماء األصول يف هذا اجملال.

جاين يف كتابه "التعريفات" أن ورود النص يف السياقات الرتكيبية ال خيرج  ر يرى الشريف اجل

ما زاد وضوحا على   اعتقاده  عن مقامني اثنني أحدمها خاص, والثاين عام فيكون اخلاص على حد  

 
الثقافي    1 العربية،  املركز  الثقافة  العربي، دراسة تحليلية نقدية لنظم املعرفة في  الجابري، بنية العقل  محمد عابد 

 . 111، ص  1993، 3العربي، بيروت ط
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الظاهر مبعىن يف املتكلم، وهو سوق الكالم ألجل ذلك املعىن كما يقال: أحسنوا إىل فالن الذي  

   .  (1) بته" م بغمي، كان نصا يف بيان حمنغيفرح بفرحي وي

حيتمل  فالنص   ال  ظاهر كالمه  يف  ومعناه  غموض  وال  فيه  لبس  ال  واضح  هو كل كالم 

 التأويل وسوء الفهم ذلك أن املتلقي ال جيد صعوبة يف الوصول إىل هدف املتكلم املراد تبليغه. 

وهذا   ( 2)ال حيتمل التأويل"   ما ل  "ما ال حيتمل إال معىن واحد، قيعلى أنه يكون مراد العام  

التعريف أكثر دقة، فالنص ما ال حيتمل إال معىن واحدا يف نفس املتكلم ولن يفهم منه املتلقي أو  

 القارئ إال معىن واحد، فمعناه ظاهر على لفظه، ومنه قيل: ال اجتهاد مع النص. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
التعريفات، ص     1 الجرجاني،  املصري ط251-250علي بن محمد علي  الكتاب  بيروت، دار  اللبناني  الكتاب  ،  1، دار 

 ،. 1991هـ/1411
 .250نفس املرجع، ص   2
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 :  اضرة مراجع احمل

ه - السالم  عبد  تح.  العرب،  لسان  منظور،  مج  ار ابن  صادر  2ون،  دار  نصص،  مادة   ،

 . 1992،  1للطباعة والنشر، بريوت، ط

علي بن حممد علي اجلرجاين، التعريفات، دار الكتاب اللبناين بريوت، دار الكتاب املصري   -

 . 1991هـ/1411، 1ط

العرب - اللغة  ججممع  القاهرة،  الوسيط،  املعجم  بريوت،  2ية،  العريب،  الرتاث  إحياء  دار   ،

 لبنان. 

د اجلابري، بنية العقل العريب، دراسة حتليلية نقدية لنظم املعرفة يف الثقافة العربية،   ابحممد ع -

 . 1993،  3املركز الثقايف العريب، بريوت ط

 . 1983، مكتبة لبنان، بريوت، 896املعلم بطرس البستاين، حميط احمليط، ص  -
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 احملاضرة الثالثة : 

 بذور النصّية يف الرتاث البالغي العرب 

 

 : أوال : اجلاحظ

ام ملا  إىل مفهوم النص يف ظل اإلطار العاجلاحظ من خالل كتابه " البيان و التبيني"  يشري  

بله   الكالمي عنده  الفعل  يقيم صرحا يف ظل هذا األخري، نظرية  اذ  البيان ،  يندرج حتت مفهوم 

النص يف     الذي يؤهله ألن يدخل  املعرفة األمر،  بتحليله   م،صور لساين فلسفي عاتنظرية  فهو 

ساحمة بذلك نقل ما  شك النص آلة هبا يتم الربط بني املتكلم والسامع    ملفهوم البيان كان يعترب بال 

ور أوسع  ار االهتمام يف موضوع النص من منظيف ضمري املتكلم من معاين إىل فهم السامع وهو مد

 . (1)  وهو التواصل االجتماعي يف بعديه الثقايف والفلسفي 

اسم جامع لكل شيء  سياق آخر من الكتاب نفسه إىل أن البيان "  يف  حظويذهب اجلا

كشف لك قناع املعىن، وهتك احلجاب دون الضمري، حىت يفضي السامع إىل حقيقته، ويهجم 

الغاية اليت هو  كان ذلك البيان، ومن أي جنس كان الدليل، ألن مدار األمر  ما  على حمصوله كائنا  

والسامع،   القائل  جيري  شيء  إمنإليها  فبأي  واإلفهام،  الفهم  هو  عن    بلغتا  وأوضحت  اإلفهام 

 . (2) املعىن، فذلك هو البيان يف ذلك املوضع"

 
 . 52-51ينظر محمد الصغير بناني، مفهوم النص عن املنظرين القدماء، ص  1
ط   2 القاهرة،  والتوزيع،  والنشر  للطباعة  الخانجي  مكتبة  والتبيين،  البيان  الجاحظ،  بحر  بن  عمرو  عثمان  ،  5أبي 

 . 76ص  1، ج1985
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فهذا النص الذي أورده اجلاحظ فهرس للبيان، يتجلى دوره يف الكشف عن املعىن الذي 

يف ه  ه املتكلم إىل السامع قصد اإلفهام والفهم، مهما كان نوع الدليل املستعمل الذي حصر قسو ي

أبن البيان  وتعريف  أنواع،  ذا    ه مخسة  نصا  البيان  من  جيعل  اخلفي  املعىن  على  الظاهرة  "الداللة 

وشاهد   ظاهر  ووجه  مكتواب(،  النص  إذا كان  )والعيون  اآلذان  عن  وغائب  خفي  وجه  وجهني، 

إليه ب إليه أو مرموزا  العيون ويكون معربا عنه أبلفاظ صرحية أو مشارا  د  عقتسمعه اآلذان وتبصره 

لكنه   الرسم  يف  أو  اللفظ  يف  غائبا  يكون  أن  للنص  ميكن  برسوم خطية، كما  أو  خاصة،  )رموز( 

 .(1) من النصية أي احلال الدالة" نستنتج

على أساس ما تقدم فإن اجلاحظ يقوم مبقاربة مفهوم النص مبجموع الدالالت اللغوية وغري 

)املنطوقة( ابعتبارها عال  وصالاللغوية مت اللغة  أن  وأداة  مإىل  لسانية  البيان بيان  ة  آلة  ليست هي 

الوحيدة، فاإلشارة والعقد آلتان للبيان أيضا، انهيك عن اخلط الذي يعد شكال من أشكال اللفظ 

 لفظ بطريقة تكاد تكون حامسة  الدالالت على املعاين من لفظ وغري  معربا عنه، حيث جنده يصف

البيان والتبيني  يف مخسة أشياء أوردها  يقول: "ومجيع أصناف الدالالت على املعاين من   يف كتابة 

غري لفظ مخسة أشياء ال تنقص وال تزيد أوهلا اللفظ مث اإلشارة مث العقد مث اخلط، مث احلال  و لفظ  

 . (2) ة"باليت تسمى نص

للدالالت  التصنيف  هذا  من  العالمات   و  هذه  فيها  نشأت  اليت  احمليطة  الظروف  يراعي 

امل  ، اللغوية  وغري  هذه  ت اللغوية  وأول   ، واالجتماعية  الثقافية  والسياقات  املالبسات  يف  جسدة 

 
 . 55نظرين القدماء، ص  محمد الصغير بناني، مفهوم النص عند امل  1
 .76، ص 1الجاحظ، البيان والتبيين، ج  2
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معىن النص ، اللفظ ، الذي يعتربه التعبري عن املعاين بواسطة الرسائل البيانية اليت حيملها اجلاحظ  

، ووفق هذه النظرة ،    1الصوت ، إذ يقول : الصوت هو آلة اللفظ واجلوهر الذي يقوم به التقطيع

هو   اللفظ  من  تل فإن  واملتكون   ، الواحد  اللغوي  اجملتمع  أفراد  عليها  تواضع  اليت  العالمة  ك 

ذهنية( )صورة  ومدلول  مسعية(  "مقصورة    دال)صورة  األلفاظ  تصبح  وحمصلة وهبذا   ، معدودة 

ويف هذا داللة واضحة على أن اللفظ يقتصر على حلظة اجنازه ال يتجاوزها ال يف الزمان    2"حمدودة

أنه خطاب آين ال يتجاوز سامعه ، بل يبقى مقتصرا يف الصوت فقط حلظة  ي  وال يف املكان ، أ

   صدوره .

عن  وعلى عكس هذه اآللة البيانية جند اجلاحظ يصنف آلة بيانية أخرى خيتلف إجراؤها  

فعاليته يف قدرته على جتاوز   "وتكمن  اللفظية  اللفظ، وهو اخلط وهو من اآلالت غري  آلة  إجراء 

الزمان  الالزمان واملكان، وا اللسان مقصورا على إبالغ احلاضر يف  املستقبل فإذا كان  جتاه صوب 

ئب يف املكان واملسبوق يف الزمان والقريب يف املكان، فإن اخلط مطلق حبيث يستطيع إعالم الغا

يدلل  . "اللسان مقصور على  إذ جنده  قوله:  اللفظ، يف  متيزه عن  واليت  للخط  اخلاصية  على هذه 

مثله للقائم الراهن. والكتاب   لشاهد والغائب، وهو للغابر اخلائنلقلم مطلق يف اواالقريب احلاضر،  

 .(3) يقرأ بكل مكان، ويدرس يف كل زمان، واللسان ال يعدو سامعه وال يتجاوز إىل غريه"

 
 79ص 1نفس املرجع ج - 1
 76ص 1نفس املرجع ج - 2
 . 80الجاحظ، البيان والتبيين، ص    3



14 

 

فهو هبذه املقارنة يشري إىل أمهية وفعالية النص املقيد أي املكتوب كونه يتجاوز القارئ يف 

على عكس النص امللفوظ أي )اخلطاب( الذي ال يتجاوز سامعه كما بيننا سابقا،    ،ن الزمان واملكا

  و أ اخلط  –ن النص من الظهور والبقاء، ولذلك كانت هذه الداللة  فنقل املعىن بواسطة اخلط ميك  

النص، كما وسع    -الكتابة الكالم عن  النص واليت تقصد عادة عند  الدالالت إىل مفهوم  أقرب 

مفهومه   والوسوم لل اجلاحظ  والرسوم  النقوش  ليشمل  اخلط  ملفهوم  توسيعه  خالل  من  نص 

(Iconesوما أشبهها من الوسائل الناقلة أو احملفورة اجملهولة لتصوير املعاين ونقلها إىل الغري ) (1) . 

الفرق  يعترب  "مل  للمعىن كونه  الناقلة  الوسائل  هذه  يشمل  اخلط  ملفهوم  اجلاحظ  فتوسيع 

العال هذه  بني  جبوهر ما الشكلي  مرتبط  املعني  الشكل  نعترب  جتعلنا  جوهرية،  مسألة  املختلفة  ت 

مث   العالمة،  وسائل  اختلفت  إذا  أنه  أي  ابخلط،  اإلشارة  أشكال  من  غريه  عن  به  يتميز  خاص، 

الشكل   على  تعتمد  إشارة  إنه  واحدا،  يظل  جوهرها  فإن  أشكاهلا،  االختالف  هلذا  تبعا  تباينت 

 . (2)سطح املكان"  ضمن عنياملصور الذي يدرك بواسطة ال

ال خط ورسم ونقش ورقم    منيف نوع العالمة الدالة على الكتابة والقيد  فهذا االختالف  

ه لتجاوز الزمان واملكان صوب املستقبل ذلك  تبيثتفاضل من حيث الغاية؛ وهي إيصال املعىن وتت

مر  صورة  طريق  عن  ومدركات  معان  عن  التعبري  وهو  واحد  جوهرها  متجسدئيأن  سطح  ة  ة  على 

 
 .65-64ينظر محمد الصغير بناتي: مفهوم النص عن املنظرين القدماء، ص   1
ص   1984، ،1لثقافة للنشر والتوزيع، الدار البيضاء املغرب، طإدريس بلمليح، الرؤية اللسانية عند الجاحظ، دار ا  2

131  . 
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ملموس )مادي( على خالف اللفظ أو الكالم الذي يعتمد الصورة الصوتية املتجسدة يف جهاز  

 النطق الذي ال يتجاوز الزمان واملكان الذي أحدث فيه فعل التلفظ.

 اثنيا: عبد القاهر اجلرجاين : 

ال النظم،  خالل مفهومه  من  حامسة  النص  ملفهوم  اجلرجاين  القاهر  عبد  مقاربة   ذي تكون 

يعد من املفاهيم الرئيسة اليت بىن عليها نظريته اللغوية من خالل كتابيه "أسرار البالغة" و"دالئل  

"النص" و"النظم" البد من حتديد هذا  املفهومني  املقاربة بني  اإلعجاز"، ومن أجل توضيح هذه 

حيا، "فالنظم يف  اله الشريف اجلرجاين يف كتابه التعريفات تعريفا لغواي وآخر اصطل األخري فقد أورد  

متناس املعاين  مرتتبة  واجلمل  الكلمات  أتليف  االصطالح  ويف  السلك  يف  اللؤلؤ  مجع  ة  باللغة 

ما  على  داللتها  املعربة  املسوقة  املرتتبة  األلفاظ  وقيل  العقل،  يقتضيه  ما  حسب  على  الدالالت 

ا املصاحف صيغة  يهي العبارات اليت تشمل عل ويف حتديد آخر للنظم يقول: "ه  (1)يقتضيه العدد"

إن   اللفظ  أن  احلصر  ووجه  واملؤول  واملشرتك  والعام  اخلاص  أقسام  أربعة  وصفه  ابعتبار  وهو  ولغة 

أحد   يرتجح  مل  إن  فمشرتك  وإال  العام  فهو  الكل  مشل  فإن  ألكثر،  أو  فخاص  واحد  ملعىن  وضع 

، مث إن زاد الوضوح  يهمعانيه، وإن ترجح فمؤول، واللفظ إذا ظهر منه املراد يسمى ظاهرا ابلنسبة إل

يسمى   والتخصيص  التأويل  ابب  الوضوح حىت سقط  زاد  إذ  له مسي نصا، مث  الكالم  يساق  أبن 

 . (2) مفسرا، مث إن زاد حىت سقط ابب احتمال للنسخ أيضا مسي حمكما"

 
 .251علي بن محمد بن علي الجرجاني، التعريفات، ص  1
 .251نفس املصدر، ص   2
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مث يكون اللفظ مسوقا لذلك املعىن،   اوهبذا التحديد يشرتط يف النص أن يكون معىن ظاهر 

جيعل كل ما  مفهوم  م  وهو  النصن  و  اللفظ  و  أو        النظم  التعريف  حيث  من  متداخلني 

 . (1)التحديد

قد قسم عبد القاهر اجلرجاين من خالل كتابه دالئل اإلعجاز النظم قسمني اثنني، نظم  ل

احلروف ونظم الكالم. "وذلك أن نظم احلروف هو تواليها يف النطق فقط، وليس نظمها مبقتضى  

يف ذلك رمسا من العقل اقتضى أن يتحرى يف نظمه هلا ما حتراه،    فا مبقتهلعن معىن، وال الناظم  

أي    .(2)فلو أن واضع اللغة كان قد قال "ربض" مكان ضرب ملا كان يف ذلك ما يؤدي إىل فساد"

 احلروف بعضها إىل بعض. أي ضم ة بني احلروف هي عالقة اعتباطية للواضع األول للغةأن العالق

الكلم ف املعاين، وترتليبينما "نظم  فيه كذلك، ألنك تقتضي يف نظمها أاثر  بها  يس األمر 

على حسب ترتيب املعاين يف النفس، فهو إذا نظم يعترب فيه حال املنظوم بعضه مع بعض، وليس 

ليف  أهم نظريا للنسيج والتد هو النظم الذي معناه ختم الشيء كيف جاء واتفق، وكذلك كان عن

املعاين وذلك    تالقي، فنظم الكلم يرتكز على تناسق الداللة و (3)حبري"لتوالصياغة والبناء والوشي وا

 املتكلم أو الكاتب للتعبري عما يف النفس من معان. قصديهوفق 

عرفته   ووضح "إذا  أنك  الكلم  ونظم  احلروف  نظم  بني  الفرق  هذا  معرفة  أن  يف  اجلرجاين 

بل أن تناسقت داللتها وتالقت ،  توالت ألفاظها يف النطق  نرض بنظم الكلم أغعرفت أن ليس ال 

 
 .69ينظر محمد الصغير بناني، مفهوم النص عند املنظرين القدماء، ص   1
،  2005د التنجي، دار الكتاب العربي، الطبعة األولى،  عبد القاهر الجرجاني، دالئل اإلعجاز، شرح وتعليق د. محم   2

 .50بيروت، لبنان ص 
 .50نفس املرجع، ص   3
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النط  همعانيها على الوج   ق الذي اقتضاه العقل. وكيف يتصور أن يقصد به إىل توايل األلفاظ يف 

والت الصياغة  نظري  وأنه  بعض،  مع  بعضه  املنظوم  حال  فيه  يعترب  نظم  أنه  يثبت  أن  ري حببعد 

اين على هذا التخريج مبثال شطر  رجولتوضيح هذا املعىن يدلل عبد القاهر اجل  (1)والنقش"  ويثوالتف

املشهور "قفا القيس  النحو  ومنزل" والذي جيعل    حبيبمن ذكرى    بنيطي  بيت امرئ  ترتيبه على 

ن "من  قفا  بالتايل:  فـ  حبك  منزل"  ذكرى  أن    د  ق  فـ    د  ق  يب  بعد  نصيته  فقد  أي  معناه،  الشطر  كل 

ن النظم هو كل شيء يف النص  كو رتبت ألفاظه هذا الرتتيب اليت هي نفسها ألفاظ النص األول،  

شريطة أن يتعلق الكلم بعضه ببعض على قضية العقل كون النظم يكمن يف كيفية ترتيب األلفاظ 

على قضية العقل، وهذا ما ميكن توسيعه إىل مفهوم   اليت حتكي كيفية ترتيبها يف النفس  يف النص

امل  من  جتاوز كثري  على  يساعد  احلديثة، كونه  دراستنا  يف  حتديد مفهوم  شا النص  تعرتض  اليت  كل 

 . (2)النص عند انعدام ظهوره، حني وجوده يف نفس املتكلم أو السامع

وألفاظ اللغة  نظام  بني  العالقة  اجلرجاين  القاهر  عبد  يبني  فيما  هكما  واملتكلم  وارتباطها  ا 

أساس   على  أفر بينها  الكلم  مبعاين  الفكر  يتعلق  أن  يتصور  ال  "إنه  يقول  حيث  النحو  ا  ادمعاين 

وجمردة من معاين النحو؛ فال يقوم يف وهم، وال يصح يف عقل أن يتفكر متفكر يف معىن فعل من  

غري أن يريد إعماله يف اسم. وال أن يتفكر يف معىن اسم من غري أن يريد إعمال فعل فيه، وجعله  

 . (3)فاعال له أو مفعوال، أو يريد منه حكما سوى ذلك من األحكام

 
 .51نفس املرجع، ص   1
 .72ينظر: محمد الصغير بناني، مفهوم النص عند املنظرين القدماء، ص   2
 .264عبد القاهر الجرجاني: دالئل اإلعجاز، ص   3
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مهما كان   الكالم  إىل نو إن  املتكلم  من  فينتقل  التواصلية  بوظيفته  يقوم  أن  ميكن  ال  عه 

منفصلة  األلفاظ  فيها  تكون  اليت  احلالة  خالل  من  أو  وحدها،  األلفاظ  خالل  من  املخاطب 

ة ال جيمعها رابط، وذلك ألن تلك احلالة ال تتوافر فيها عالقة معينة يربرها النظام اللغوي،  قومشت

ذلك األحداث اللغوية أن تتم من دونه... أي أن أي كالم ال يتم ل  ووجود هذا األخري ال يسمع

عليها   يطلق  أو كما  النحوية،  ابلقوانني  يتلبس  أن  البد  بل  وحدها  األلفاظ  توخي  خالل  من 

 . (1)حواجلرجاين معاين الن

ل النظام بني عبد القاهر اجلرجاين أنه ال تتجسد نصية النص إال من خالي  من هذا املنطلق

يتكون من ضالاللغوي   القيود ذي  بواسطة  البعض على أساس نفسي عقلي  الكلم إىل بعضها  م 

                النحوية سواء كان النص ملفوظا أم مكتواب.  

ويبدو من خالل نصه: "ليس النظم إال أن تضع كالمك للوضع الذي يقتضيه علم النحو، 

يغ عنها، وحتفظ الرسوم اليت رمست  تز وتعمل على قوانينه وأصوله، وتعرف مناهجه اليت هنجت، فال 

منها" شيء  ختل  فال  خالل   (2) لك  من  واضح  وهذا  "النظم"  مع  يتطابق  النحو"  "علم  أن  أي 

أسلوب القصر الذي ورد يف قوله "ليس النظم إال..."، إذ جيب التفريق بني "أصول النحو" اليت  

النحو" الذي حياول عبد القاهر    لمهي قوانني الرتكيب اليت حيصرها يف كتابه "دالئل اإلعجاز" و"ع

" إىل جمال قوانني اللغة أما "علم النحو" أو النظم فهو  أن يرسي قواعده، ومنه ينتمي "أصول النحو

 
فار، عبد القاهر الجرجاني في النقد العربي الحديث، ، املؤسسة العربية للدراسات  ينظر: محمد عبد الرزاق عبد الغ  1

 24، بيروت لبنان ص 2002، 1والنشر، ط
 .70-69املرجع السابق، ص   2
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الذي حيصر اخلصائص "الفنية" أو األدبية، يف الكالم شعرا كان أو نثرا، واألمثلة اليت يوردها يف  

طلق وزيد ينطلق، ينطلق زيد، جائين زيد مسرعا منوجوه كل ابب وفروقه كاخلري واحلال مثل: زيد  

 . (1) وجائين يسرع، إال أمثلة دالة على فروق يف الرتاكيب أو لنقل فروق يف األساليب

النحو" على أن هذا األخري يعرب  النحو" و"أصول  التفريق بني "علم  فإنه من خالل هذا 

اخلطأ يف الكالم، أما "علم النحو"   ودعن القوانني النحوية املعيارية اليت حتدد حدود الصواب وحد

تبدو   حيث  الكالم،  يف  املختلفة  األساليب  بني  الفروق  أساس  على  "النحو مفقائم  منظور  ن 

الفر  هذه  ولكن  متساوية،  أساليب  ابلوصف  املعياري"  اإلخبار  وبني  والتأخري  التقدمي  بني  وق 

توى إىل مستوى آخر وهي مدار  مس خبار ابلفعل وغريها هي فروق يف الداللة حتول الكالم من  واإل

 . (2)املعىن والداللة

ولعل هذا الطرح عند عبد القاهر يكون أكثر جالء يف كتابه "دالئل اإلعجاز" وذلك من 

مها اجللي يف جودة ثر خالل "دراسة أوجه التصرف بقواعد النحو، فيقف عند التقدمي والتأخري، وأ

املتعد أبنواعه  مث احلذف، واالستفهام  املثبت،  دةالنظم،  املقرتن ابلنفي واخلرب  والتأخري  التقدمي  ، مث 

ل املسند  إليه على  املسند  املقرتنة  غوتقدمي  يتوقف عند اجلملة احلالية  التأكيد والتقوية... كما  رض 

الف  ابلواو، وأخريا –صل، ومجيع هذه املسائل اليت وقف عندها تدخل فيما يعرف  و صل والابب 

 
، مجلة فصول املجلد  15ينظر: نصر أبو زيد: مفهوم النظم عند عبد القاهر الجرجاني قراءة في ضوء األسلوبية، ص  1

 . 1984، أكتوبر، نوفمبر، ديسمبر، 1الخامس العدد 
 .16-15ينظر نفس املرجع، ص   2
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النص،  ب  -اليوم إىل   Grammaire deTexteنحو  هتدف  بطريقة  القواعد  يدرس  الذي 

 . (1) ضبط قواعد البالغة، واالهتمام ابلداللة أكثر من االهتمام ابلقاعدة من حيث هي حنو فقط"

من خالل التقدمي والتأخري أو الوصل    ينشأفهو يشري هبذا إىل مجال التعبري النحوي الذي  

الل األمثلة الواردة يف كتابه دالئل اإلعجاز  خ  عليها من  فصل، وجل النماذج اليت ذكرها ودللوال

 تسري وفق هذا التصور.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 ، بيروت لبنان. 1997، 1، املؤسسة العربية للدراسات والنشر، ط44د. إبراهيم خليل األسلوبية ونظرية النص، ص  1
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 : احملاضرة الرابعة 

 بذور النصّية يف الرتاث األصويل: 

 

راجع ذلك  و   فيما خيص مفهوم النص عند األصوليني، فقد كانت هلم الرايدة يف هذا اجملال 

على أساس  ف،  يواحلديث النبوي الشر   الشرعية املستنبطة من القرآنألحكام  إىل اهتمامهم بدراسة ا

االحتمال واستبعاد التأويل وإلغاء أي داللة    ي األصوليني "يقرتن ابلتعيني ونف  غالبية النص لدى    أن

ا فعالية  يواجه  العربية ظل  الثقافة  املفهوم، وظهوره يف  يتضمنها  والتحليل لو حافة  صف واالستقراء 

يتصل أبدلة األحكام من قرآن وحديث كوهنما نصني مقدسني" أن (1)فيما  الظن  . ويغلب على 

املقصود من هذا التحديد ملفهوم النص عند األصوليني والغاية األساسية هو الفهم السليم ملقاصد 

 من السنة النبوية الشريفة.  لههللا تعاىل من القرآن الكرمي ومقاصد رسوله صلى هللا عليه وسلم وآ

ولتحديد مفهوم النص اصطالحا يورد الزركشي يف كتابه "البحر احمليط يف أصول الفقه عدة 

تعاريف اصطالحية ملفهوم النص "فأحدها: جمرد لفظ الكتاب والسنة، فيقال: الدليل إما نص أو 

 ، وهذه ابملعىن والقياس. نصيقولون: هذه املسألة يتمسك فيها ابل  ،نيمعقول وهو اصطالح اجلدلي

 الثاين: ما يذكر يف ابب القياس، وهو مقابل اإلمياء. 

 ة. بالثالث: نص الشافعي فيقال أللفاظه نصوص ابصطالح أصحابه قاط 

 الرابع: حكاية اللفظ على صورته كما يقال: هذا نص كالم فالن. 

 
1 www.alfadhli.org 
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يقا الباخلامس:  الكيا  فقال  فيه،  اختلف  وقد  مقصودان،  وهو  الظاهر  نص  طرب ل  ي: 

لم لم ما أريد به من احلكم سواء كان مستقال بنفسه، أو عُ الشافعي على أن النص كل خطاب عُ 

 . (1) املراد به بغريه"

عبد اجلبار أن النص "هو خطاب ميكن أن يعرف املراد به، وشروطه ثالثة:    القاضي  وذكر

حدة وجب أن ال يتناول  واأن يتكون لفظا وأن ال يتناول إال ماهو نص فيه، وإن كان نصا يف عني 

 ما سواها، وإن كان نصا يف أشياء كثرية وجب أن ال يتناول ما سواها. 

                ".(2) والثالث: أن تكون إفادته ملا يفيده ظاهر غري حمتمل

حني   شل يف  مصطفى  حممد  اإلسالمي"  الفقه  "أصول  صاحب كتاب  تعريفا يبيورد   

ى أنه "ما دل على معناه بنفس الصيغة، وكان مسوقا عل اصطالحيا ملفهوم النص عند األصوليني  

إلفادة هذا املعىن واحتمل التأويل أو التخصيص، فإذا دل اللفظ على معىن بنفسه من غري توقف 

أو   التأويل  احتمل  وإن  فيه،  نصا  اللفظ  هذا  املعىن كان  هذا  إلفادة  مسوقا  وكان  خارجي  أمر 

 . (3) يف داللته على معناه"ر التخصيص، ألن هذا االحتمال بعيد فال يؤث

ق  يسفقد جعل من اللفظ أساسا لتشكيل النص، وذلك ابلوقوف عند ظاهر اللفظ الذي  

ألجل إظهار املعىن، هذا ما جنده يتوافق وحتديد معجم مصطلحات أصول الفقه للنص حيث يعرب 

 
 . 462م ، ص 9219 2، دار الصفوة للطباعة والنشر والتوزيع ]،ط 1الزركش ي، البحر املحيط،ج  1
 .463نفس املصدر، ص   2
،  1محمد مصطفى شلبي، أصول الفقه اإلسالمي، املقدمة التعريفية باألصول وأدلة األحكام وقواعد االستنباط، ج   3

 .450، بيروت لبنان ص1986، 1، دار النهضة العربية، ط
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واضحة" داللة  الكالم  ألجله  سيق  الذي  احلكم  على  يدل  الذي  بـ"اللفظ  آخر  حدوبت  (1) عنه  يد 

 .( 2)دليل"يعضده "اللفظ الذي يدل على معناه داللة ال يتطرق إليها احتمال مقبول 

هو   التحديدات  هذه  يف  وضعت  اليت  النص  يكونفقاعدة  للمضمون    أن  حامال  اللفظ 

 الذي وضع له، وجعله أساسا لفهم املعىن. 

القرآن والسنة مقابل األدلة األ النص كما أشران سابقا على نظم  رى من اإلمجاع خيطلق 

والقياس، فإما أن يكون نصا أو ظاهر أو مفسرا أو حمكما "فالفرق بني النص والظاهر وجهان:  

 أحدمها أن النص ما كان لفظه دليله والظاهر ما سبق مراده إىل فهم سامعه.

 .(3) والثاين: النص ما مل يتوجه إليه احتمال والظاهر ما توجه إليه احتمال" 

فرق يف كون معىن النص على ظاهر لفظه على عكس الظاهر الذي ر  فبني النص والظاه

يف كونه مسوقا سوقا أصليا إلفادة هذا املعىن يتخلله احتمال "فالنص يزداد وضوحا على الظاهر  

الكالم،   سوق  وهو  الكالم  نفس  من  ال  املتكلم  جهة  من  جاءت  الزايدة  وهذه  عليه،  دل  الذي 

 . (4)غاير للظهور ألن املتكلم اهتم ابلكالم وبني قصده"م فالسوق زايدة يف الوضوح وليس معىن

قر املعىن يف تس ياملتكلم قصده من الكالم حىت    ينيتب فاملقصدية مسة يف النصوص وذلك ب

 نفس متلقيه.

 
 ، دمشق، سوريا.0220، 2، دار الفكر، ط459قطب مصطفى سانو، معجم مصطلحات أصول الفقه، ص   1
 .459نفس املرجع، ص   2
 . 465، 464ص   1الزركش ي، البحر املحيط، ج  3
 .450محمد مصطفى شبلي، أصول الفقه اإلسالمي، ص   4
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أما املفسر فهو "ما دل على معناه املسوق إلفادته دون أن حيتمل أتويال وال ختصيصا وإن  

فمعناه على ظاهر لفظه ال حيتمل معىن آخرا ومثاله قوله تعاىل   .(1) يف زمن الرسالة"  نسخاحتمل ال

 لُ ات  ق  ﴿
ُ
امل وال   ﴾ة  اف  ك    ني  ك  ر  ش  وا  الصيغة  بنفس  واضحة  داللة  املشركني  قتال  وجوب  على  دل  فإنه 

على أتويل القتال كافة سد ابب التخصيص، ومل يقم دليل  حيتمل أتويال وال ختصيصا، ألن قول  

 ارة ال تتغري وال تؤول.ق، فداللة اللفظ يف هذه اآلية (2) ظاهره" حىت يصرف عن

دل   ما  "فهو  احملكم  وال    علىأما  التأويل  حيتمل  وال  بصيغته  إلفادته  املسوق  معناه 

فهذا النوع األخري ميتاز عن األنواع األخرى    (3) التخصيص وال النسخ ال يف زمن الرسالة وال بعدها"

ما ميكن مالحظته من لة وال بعدها، فحكمه اثبت ال يتغري.ساكونه ال حيتمل النسخ ال يف زمن الر 

والشريف اجلرجاين وعبد   خالل هذه املسحة املوجزة يف شأن مفهوم النص عند كل من اجلاحظ

القاهر اجلرجاين أهنا مالحظات منهجية مفاهيمية استطاعت إىل حد بعيد أن تعطي اإلطار العام  

سواء عن ط النص  فيه مفهوم  يسبح  هذا ريالذي  الذي جعل من  الشيء   ، أو اإلجراء  املنهج  ق 

اللغة   التفرقة بني دراسة  من التصور أن أيخذ ابأللباب لدى املتخصصني أن يلفتوا اهتمامهم إىل 

جانبني إثنني : فهناك الدراسة القائمة على واقع اجلملة ، واألخرى القائمة على واقع النص ، وهو  

أن تفرق يف  املعاصرة يف تناوله تناوال حمكما إذ استطاعت  ت  ما حاولت ووفقت إىل ذلك اللسانيا

شأن الدراسة اللغوية بني هذين االجتاهني فهناك االجتاه الذي انطلق من حنو اجلملة إىل حنو النص  

 
 .453نفس املرجع، ص   1
 .453نفس املرجع، ص   2
 .454نفس املرجع، ص   3
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أفق  الذي خيدم مفهوم النص يف ظل  النص إىل اجلملة وهو ما سنبينه يف إطاره  واآلخر من حنو 

 احلداثة . 
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 احملاضرة اخلامسة : 

 )اجلزء األّول( من دراسة اجلملة إىل دراسة النص: 

 

ابعت اللغوية  اللسانية  الدراسات  يف  البحث  والدراسة  ماشاع  للتحليل  أساسا  اجلملة  د 

للكشف عن الظاهرة اللغوية، ذلك ما وصل هبا إىل نتائج مل جتسد آمال الدارسني يف هذا البحث  

أوجب "البحث عن السبل اليت هبا يتم   -اعتماد حد اجلملة–اللغوي، فضيف جمال هذه الدراسة  

)الوقوف ابلدراسة اللغوية عند احلدود  ة  توسيع جمال الدراسة اللسانية واخلروج من قيود حنو اجلمل 

واملعىن  الداللة  وإقصاء  ولذاهتا(  ذاهتا  يف  اللغة  )دراسة  الفيضي  والنحو  اجلملة(  عندها  تقف  اليت 

والسياق... فكان التوجه إىل إحكام اخلطاب والنص وبعض املعطيات التداولية وربط الصلة بني  

اللغوية هلا صلة ابملؤسسة  بوتقة    هذا  (1) "ميادين وعلوم أخرى  "اخلروج من  الدارسون إىل  ما دفع 

  ( 2)التحليل على مستوى اجلملة إىل التحليل على مستوى أكرب هو التحليل على مستوى النص"

 إمهال اجلملة على أهنا نواة النص من منظور أنه تتابع للجمل. دون

اللسانية، ذلك    أكدههذا ما   "الدراسات    أنابختني بضرورة االهتمام ابلنص يف الدراسة 

اللسانية مل تكشف عن خفااي األشكال اللغوية الكربى كالكالم املطول يف احلياة اليومية واحلوارات  

 
تأسيس نحو النص" الجزء األول، ، املؤسسة  محمد الشاوش، أصول تحليل الخطاب في النظرية النحوية العربية "   1

 ، تونس. 2001، 80، ص1العربية للتوزيع، بيروت، ط
صبحي إبراهيم الفقي، علم اللغة النص ي بين النظرية والتطبيق، الجزء األول، ، دار قباء للطباعة والنشر والتوزيع،     2

 ، القاهرة. 49،2000، ص 1ط
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أيضا   هي  تدرس  أن  جيب  اللغوية  األشكال  هذه  ومثل  اخل...  والرواايت  واملؤلفات  واخلطاابت 

 . (1) دراسة لغوية ابعتبارها جانبا من جوانب الظواهر اللغوية"

توسيع الدراسة لتشمل ماهو أوسع من اجلملة شفواي كان أم كتابيا ويظهر    ىلفهذه دعوة إ

النقاد واألدابء، ذلك أنه "ملا كان عماد األدب والنقد النصوص ال اجلمل    ت هذا جليا من اهتماما

إىل  للدعوة  الشرعية  املطية  ذلك  يف  وجدوا  قد  فإهنم  اجملردة  النظرية  األشكال  ال  الكالم،  وفنون 

. فهذه  (2) الدراسة اللغوية ليشمل النص واخلطاب ويتجاوز حدود اجلملة الواحدة"  وعتوسيع موض

النظرة التوسيعية للدراسة اللسانية ال تعين إقصاء اجلملة من الدراسة اللغوية ذلك "أننا ننطلق إىل 

حد بعيد من عالقة تكاملية بني علمي النص واجلملة، حيث ينظر إىل حبوث علم لغة اجلملة على  

النص  هنأ لغة  علم  يستوعبها  أن  ميكن  بل  جهة،  من  النصية  اللغوية  للدراسات  جوهري  شرط  ا 

 .   (3) الشامل من جهة أخرى" 

اللغوية   الدراسة  املالءمة يف  توفري  الدراسة احلرص على  الدوافع يف توسيع  إضافة إىل هذه 

اللغوي   للواقع  مالءمة  أكثر  تكون  أن  يف  الدارسني  بعض  رغبة  يف  جتسدت  ما  عل حيث  غرار  ى 

النحوية   بني  الدراسة  حيث  من  اللغوية  الظاهرة  بفصله  اللغوية  نظريته  يف  تشومسكي  اعتمده 

Grammaticalité    واملقبوليةAcceptabilité   مبجال النحوية  الدراسة  خص  حيث 

القدرة )أي اجلملة( والدراسة املقبولية مبجال اإلجناز )النص، اخلطاب( متقفيا أثر دي سوسري من  

 
 .75، ص 1لنظرية النحوية العربية. تأسيس نحو النص، جمحمد الشاوش، أصول تحليل الخطاب في ا  1
 .80نفس املرجع، ص   2
النص، ترجمة سعيد حسن بحيري، ص     3 لغة  إلى علم  ، مكتبة زهراء  6فولفجانج هاينه مان ودينر فيهجر، مدخل 

 ، القاهرة. 2004، 1الشرق، ط
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ورأى  ب  وجو  الثانية(،  الدرجة  من  )علم  ابعتبارها  الكالم  ولسانيات  اللغة  لسانيات  بني  التمييز 

 . (1) غريهم ضرورة جتاوز القدرة واجلملة إىل االهتمام ابإلجناز والنص

اليت   واملناهج  واملفاهيم  املصطلحات  خيص  فيما  وتوسع  البحث  تكثف  املنظور  هذا  فمن 

من قليل  "فمع  النص  مضامني  جمال  ا  اكتنفت  يف  فشيئا  شيئا  النصية  اللسانيات  أدجمت  لتأخري 

جنلوساكسون اليت كانت هلا  الدراسات اللسانية النصية عند األاللسانيات الفرونكوفونية على غرار  

 . (2) الرايدة يف هذا اجملال"

فمن خالل هذا املنحىن بقيت مسألة حتديد مفهوم النص واإلجراء املتبع يف اجملال الدراسي  

فية بني الدارسني، حيث ازدادت تفرعا وعمقا، فمنهم من يرن الرايدة يف هذا اجملال إىل  خالقضية  

  Linguistique Textuelleاللسان األمريكي زي هاريس األب الروحي للسانيات النص  

حيث "يرى أحد الباحثني أنه مل يبدأ االجتاه إىل "حنو النص" يفرض وجوده إال مع بداايت النصف  

ني اكتسبتا أمهية منهجية يف اتريخ اللسانيات  ت ا القرن، حني نشر زيلج هاريس دراسهذالثاين من  

"؛ إذ إنه هباتني الدراستني مل    Analyse du Discoureت عنوان "حتليل اخلطاب  حتاحلديثة  

جاوز   إنه  بل  فحسب،  اللساين  للدرس  شرعيا  موضوعا  اخلطاب  يعترب  حديث  لساين  أول  يكن 

اليت ضمنها برانجمه بتقدمي أول حتليل منهجي لنصوص بعينها، وقد خرج  ه  ذلك إىل حتقيق قضااي

 
 .82-81ص  1بية تأسيس "نحو النص"،ج ينظر محمد الشاوش، أصول تحليل الخطاب في النظرية النحوية العر   1

2 Voir. J.M. Adam. Linguistique Textuelle : Des genres de discours aux textes, 1999, P 6. Ed Nathan, 

Paris.  
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لومفيلد يقضي أبن "التعبري اللغوي املستقل ابإلفادة، أو اجلملة هو ما به  ب  ه بذلك على تقليد أرسا

    . (1) اللساين، أما النص فليس إال مظهرا من مظاهر االستعمال اللغوي غري قابل للتحديد"

بقدرة علم اللسان على جتنب    Harrisتصور اللغوي "شكك هاريس  الفعلى أساس هذا  

اللسان   اللغوي، فعلم  للنظام  املكتوب يف دراسته  املنعالكالم  ة، ولكنه غفل طوقين أيضا ابجلملة 

مجلة   وجود  اإلطويلةعن  عن  وحده  النحو  يعجز  متناهية،  وال  على    امبقواعدها    مامل ،  يتكئ  مل 

وقة اليت  ط. فشكه قائم على اخلروج من أطر دراسة اللغة املن(2)ة للنص"اسالكتابة اليت سلمنا إىل در 

اشرتطها دي سوسري لدراسة الظاهرة اللغوية إىل ماهو مقيد ابلكتابة بتوسيع جمال الدراسة النظامي  

"زي   عنه  عرب  ما  وهذا  النص  علم  إىل  اجلملة  يف  سنة    منبئا اريس  هاحملصور  قبل  من  ذلك  عن 

ترد يف صورة كلمات أو مجل منعزلة، بل يف نص مرتابط بدءا من املنطوق    : أن اللغة ال 1952

املناظرة   الفردي حىت  املؤلف املكون من عشرة جملدات، من احلوار  املكون من كلمة واحدة حىت 

ا  (3)العامة" لدراسة  دعوة  أن وهذه  وذلك  دائما  النص  سياق  يف  مهما كان    جلملة  اجلملة  ورود 

جي معني  سياق  يف  يبدأ   علحجمها  النص ككل  دراسة  أن  معني، كما  ملعىن  حامال  نصا  منها 

 له.  ةبدراسة اجلملة، أو جمموع اجلمل املكون

ملة يوي للجومن مجلة ما أضافه هاريس إجياد جمموعة من الوسائل املنهجية يف التحليل البن

وصف   إىل  التوصل  بذلك  حماوال  النصي،  املستوى  إىل  والتوزيع(  والتصنيف  يوي  بن)التجزئة 

 
، الشركة املصرية العاملية للنشر لونجمان،  19-18سعيد حسن بحيري على لغة النص: املفاهيم واالتجاهات، ص       1

 لقاهرة، مصر.، ا1997، 1ط
 ، األردن. 2007، 1، دار املسيرة، ط187إبراهيم خليل، في اللسانيات ونحو النص، ص     2
 .17فولفجانج هانيه مان وديقر فيهقجر، مدخل إلى علم لغة النص، ص   3
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( التكافؤ  مفهوم  على  نظريته  أقام  فقد  األقسام   للكشف(  Equivalenceللنصوص،  عن 

.  ( 1)للعناصر أو جمموعات العناصر املفردة داخل فقرات كالمية مرتابطة أو نصوص كاملة  املتكافئة

ه حتديدوخالصة  هلاريس  املنهجي  اإلجراء  الوصف    اذا  ألوجه  احلقيقي  املوضوع  هو  النص  أن 

الرابطة بني    ملك بدراسة اجلذلو   اللغوي العالقة  للنص مع دراسة  تلك اجلمل من حيث  املكونة 

 . ساق واالنسجاماالت

( تودوروف  يف  Todorovيؤكد  اجلملة،  يف  حبثها  موضوع  حتدد  "اللسانيات  أن   )

(، وما ميكن معرفته يف اللسانيات يتوقف عند  Saussureاحلاالت القصوى كما عند سوسري ) 

الر  أو  بناء اخلطاب، ولكن  كنالكلمة  لقواعد  الكالسيكية أن تضع معايري  البالغة  ، فقد حاولت 

اإلرث  هذا  جيعل  ما  وهذا  امللموسة،  الكالمية  األشكال  إمهال  قصد  من  أكثر  املعيارية  يقصد 

امللفوظ  بتأويل  اهتمت  النهاية، األسلوبية من رؤية ابيل  استعماهلا. يف  قليلة ميكن  تعاليم  يتضمن 

(énoncé و )اب ( لتلفظيةénonciation أكثر من اهتمامها بنظام اخلطاب نفسه وهذا ما )

فتخريج    (2) أنتج فراغا يف نظرية النص اليت مل متألها بعد املالحظات املبعثرة اليت جاء هبا األديون"

 
 . 17ينظر: نفس املرجع ، ص   1

2 « La linguistique limité à la phrase l’objet de son invention ; dans un cas extrêmes, comme chez 

Saussure, le connaissable linguistique s’arrête même au mot ou au syntagme, la rhétorique classique a 

valeur coder les règles de constriction d’un discours : mais tant son intention no matie que sa 

négligence pour les formes verbales concrètes, font que son héritage contient peu d’enseignements 

inutilisables, Enfin la stylistique dans la tradition de Bally, s’est intéressée plutôt à l’interpénétration de 

l’énonce et de l’énonciation qu’a l’organisation de l’énoncé même, il en est résulté un vide dans la 

théorie du texte, que des remarques dispersées venant de la part des littéraires n’ont pas encore 

comblé ». 

O. Ducrot. Et T. Todorov. Dictionnaire encyclopédique des sciences du langage, 1972, p 375, ed. Seuil.          
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تودوروف دعوة إىل جتاوز حدود قواعد اجلملة النظرية كون هذه األخرية ال تتجسد يف االستعمال  

 غة إال بورودها يف سياق تلفظي.للالفعلي 

السياق "اقرتح تودوروف ) الشفاهي من( أن  1971-1969ويف ضوء هذا  الوجه  يز بني 

و  الهو للنص،  آخره(  ذالوجه  إىل  قاعدية،  )صوتية،  ابلذات  اللسانية  العناصر  من كل  يتكون  ي 

إىل ولكن  اجلمل،  حنو  إىل  ليس  حييل  الذي  النحوي،  والوجه  تكونه،  اليت  بني ا  للجمل  لعالقات 

معقد   إنتاج  وهو  الداليل؛  والوجه  آخره(  إىل  اجلمل،  من  جمموعات  )مجل،  النصية  الوحدات 

للوقائع  دراسة  أيضا  الشفوي  الوجه  دراسة  وحتتوي  اللسانية،  للوحدات  الداليل  للمضمون 

آخره" إىل  النص  طول  مثل  بدائية  األكثر  الظواهر  دراسة  أيضا  وكذلك  هبذ.(1) األسلوبية،  ا  فهو 

أو   املكتوبة  اجلملة  قواعد  جتاوز  على  للنص   الشفوية،يعمل  املكونة  الوحدات  بني  العالمات  إىل 

رهينة   تبقى  اليت  املعاين  حتديد  يف  ودورها  اللغوي  وغري  )اللفظي(  اللغوي  بنوعيه  ابلسياق  والعناية 

 االستعمال.

 متوالية كرب( إىل أن الدراسة اللسانية اعتمدت اجلملة كأVan Dijkوذهب فان ديك )

والداللية   النحوية،  والرتكيبية  والصرفية  الصوتية  األربعة  مبستوايهتا  والتحليل  للوصف  قابلة  لسانية 

والبد من توسيع الدراسة إىل حدود النص "فإن ميدان علم النص يغطي جزئيا ميدان اللسانيات،  

مبكوانهتا( وسيهتم  )و يتعلق قبل كل شيء بدراسة اجلمل  سكذلك، فإن هذا األخري    وإذا كان ذلك 

 
، 535،  534ديكرو وجان ماري سيشايفر، القاموس املوسوعي الجديد لعلوم اللسان ت.د مندر عياش ي، ص  أوزوال     1

 ، الدار البيضاء املغرب. 2007، 2املركز الثقافي العربي، ط
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يف كليتها   اللغة  عبارات  سيدرس  النص  علم  أن  حني  يف  القواعد،  مبادئ  إبعداد  رئيس  بشكل 

 .(1) وسيدرس األشكال والبىن اخلاصة هبا واليت ال ميكن للقواعد أن تضعها"

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 ، بيروت، لبنان.2004،  139،ص1مندر عياش ي، العالماتية وعلم النص ، املركز الثقافي العربي، ط   1



35 

 

 :  احملاضرة مراجع 

 ، األردن. 2007، 1إبراهيم خليل، يف اللسانيات وحنو النص، دار املسرية، ط -

أوزوال ديكرو وجان ماري سيشايفر، القاموس املوسوعي اجلديد لعلوم اللسان ت.د مندر   -

 ، الدار البيضاء املغرب.2007،  2عياشي ، املركز الثقايف العريب، ط

للنشر   - العاملية  املصرية  الشركة  واالجتاهات،  املفاهيم  النص:  لغة  على  حبريي  حسن  سعيد 

 رة، مصر.اه، الق1997، 1لوجنمان، ط

قباء   - دار   ، األول،  اجلزء  والتطبيق،  النظرية  بني  النصي  اللغة  علم  الفقي،  إبراهيم  صبحي 

 ، القاهرة.2000،  1للطباعة والنشر والتوزيع، ط 

فولفجانج هاينه مان ودينر فيهجر، مدخل إىل علم لغة النص، ترمجة سعيد حسن حبريي،  -

 ، القاهرة.2004،  1مكتبة زهراء الشرق، ط

لشاوش، أصول حتليل اخلطاب يف النظرية النحوية العربية "أتسيس حنو النص" اجلزء  ا  حممد -

 ، تونس. 2001، 1األول، ، املؤسسة العربية للتوزيع، بريوت، ط

ط - العريب،  الثقايف  املركز   ، النص  وعلم  العالماتية  عياشي،  بريوت،  2004،    1مندر   ،

 لبنان. 

- J.M. Adam. Linguistique Textuelle : Des genres de discours aux textes, 

1999, Ed Nathan, Paris.  

- O. Ducrot. Et T. Todorov. Dictionnaire encyclopédique des sciences du 

langage, 1972, ed. Seuil. 
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 احملاضرة السادسة : 

 من دراسة اجلملة إىل النص : )اجلزء الثاين( : 

 

حيث الشكل والقواعد النحوية والضوابط    مناللسانيات خيتص بدراسة اجلملة  إن ميدان  

غري لغوية املتمثلة يف العالقة   اليت حتكمها، على غرار علم النص الذي يزيد عن هذه الدراسة دراسة

 بني جمموع اجلمل املكونة للنص والسياق غري اللغوي وما يتضمنه من معطيات خارجة عن اللغة.

ير  هذا  على  "كيفية  وبناءا  على  فضل  صالح  من االكز  السيميولوجية  النظرية  يف  نتقال، 

ن هذا االنتقال ال يعود مطلقا إىل جمرد معايري التوسع الكمي يف األبعاد بل أاجلملة إىل النص؛ إذ  

يسمح بتكوين ما يسمى أبجرومية النص حيث   آخرعلى العكس من ذلك، يتصل بتغيري نوعي  

اليت تضمنها   واملعلومات  للنص  الكلي  املعىن  أن  التقنية واجلخ–أتكد  أكرب من جمرد   -ماليةاصة 

 اجلزئية للجمل إىل تكونه، وبكلمات أخرى تبني أن هذه الداللة الكلية للنص تنجم  جمموع املعاين

 . (1) النص" عنه ابعتباره بنية كربى شاملة، هي على وجه التحديد موضوع علم

اجلمل   اوبناء من  الدراسة  توسيع  الواجب  من  ذكره كان  تقدم  ما  وصفا  ة  على  النص  إىل 

وحتليال وتنظريا بغية إجياد القواعد واآلليات اليت ميكن من خالهلا الكشف عن أحد أشكال الثقافة  

املعارف. هلذه  جتسيدا  األكثر  املادي  الشكل  النص  ابعتبار  عوامل    اإلنسانية  وفق  يتحقق  والذي 

 
، الشركة املصرية العاملية للنشر لونجمان،  1996،  1الخطاب وعلم النص، ، مكتبة لبنان، ط  د. صالح فضل، بالغة  1

 . 137-136القاهرة مصر ، ص 
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انية السائدة حىت بداايت  لس لغوية وأخرى غري لغوية )السياق غري اللغوي(، كون أن كل املدارس ال

القرن املاضي اعتمدت اجلملة يف دراستها اللسانية، أما هؤالء فقد قامت رؤيتهم على اعتبار النص 

 الوحدة األساسية للدراسة اللسانية، وهلذه األخرية املشروعية لولوج عامل النص. ابلدراسة والتحليل.

بينهما وتنازعهما على اقتسام ميدان ة  إن استعراض هذه اآلراء حول النص واجلملة والعالق

، بطرح اإلشكال التايل: هل توجد عالقة انفصال أم عالقة اشتمال بني لسانيات  الدراسة اللسانية

 اجلملة ولسانيات النص؟

اعتبار أن  سن الدارسني من  بدأ بعالقة االنفصال بني هذين اجملالني اجلملة والنص، "فمن 

الكياانت  قبيل  من  واجلملة  اعترب  ا   النص  فقد  متباينة،  شكلية  أصناف  إىل  املنتمية  املاهية  ملختلفة 

Gopnik  (1979  ،168 )    ابعتبارمها النص  ولسانيات  اجلملة  لسانيات  بني  الفصل  وجوب 

بعض الظواهر العامة، بل ذهب إىل أن بناء النحو يف  إال    Disjointsأمرين متقابلني منفصلني  

ين القول أبن النص واجلملة ينتميان إىل قسمني عص، ويلناملناسب للجملة يكون رهني بناء حنو ا

 خمتلفني أهنما حيتالن موضعني خمتلفني، وأنه ال ميكن أن يكون أحدمها متولد مباشرة من نيشكلي

 . (1)اآلخر، ومبقتضى هذا التخصيص يكون النص جمموعة واجلملة عنصرا فردا"

على أساس    ل بني اجلملة والنصماأما يف اجلانب النقيض جند من يؤكد على عالقة االشت

من الدارسني من اعترب أن حنو النص مشتمل على حنو اجلملة، محال على اشتمال النص على  أنه  

اجلملة، فكل ما دخل يف موضوع لسانيات اجلملة هو أيضا داخل يف موضوع لسانيات النص،  

 
 . 100ص    1محمد الشاوش، أصول تحليل الخطاب في النظرية النحوية العربية تأسيس نحو النص،ج   1
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من حنو  ن  ( إىل أن كل ما كا1979 ،135)  Wirrerذهب    لكن العكس ليس صحيحا، فقد

االحتواء   على  القيام  من  تتحول  ابلعالقة  فإذا  ينعكس،  وال  النص  حنو  من  جزء  فهو  اجلملة 

Van Dijk  (1971.  11  )واالشتمال احتواء الكل )حنو النص( للجزء )حنو اجلملة(، وذهب  

 .(1) نفس املذهب يف القول ابشتمال حنو النص على حنو اجلملة"

ر  وعالقة االشتمال، تتجلى عالقة توت  عالقة االنفصال  ،ني املختلفنييوبناء على هذين الرأ

التقعيد، وذلك إببطال أحد  وعدم ارتسام احلدود بني هذين الطرفني )اجلملة، النص( من حيث 

است إىل  يفضي  اثلث  رأي  إىل  اإلشارة  ميكن  اآلخر كما  رأي  الرأيني  وهو  للنص،  اجلملة  يعاب 

ميثل مكوانت عملية القول وعمادها االنطالق من تقدير  ا  تقدير أفعال يف البنية العميقة هب   منطلقه

 . (2) فعل القول يف بداية كل مجلة أو نص، فيضحي للنص حمل يف اجلملة يتحكم فيه فعل القول

النص "ذكر   لسانيات  ترجع  Segall  (1979  ،96فمن حتديد منطلق  أن  أنه ميكن   )

بنية اجلملة ليتناول دراسة الظواهر اليت    ولسانيات النص إىل اجتاهني أحدمها ينطلق مما استقر يف حن

االجتاه   هذا  من  وجعل  األقوال،  نطاق  يف  اجلملة  حسن   Danesتتجاوز  ورقية  وهاليداي 

هو كل ويعتربه منطلقا ويدرس    ، أما الثاين فيتناول النص من حيث Brinkerو  Isambertو

والغالب على     ،Van Dijkو  Petôfiبه ومفاصله صياغة وحمتوى وجعل يف هذا االجتاه  ترك

اجملال   عبور  يتم  هبا  النص  للسانيات  متهيدية  مرحلة  جمرد  التكون  مستوى  اعتبار  الثاين  االجتاه 

 
 .100نفس املرجع، ص   1
 . 101-100ينظر نفس املرجع، ص   2
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وعلى العموم ميكن أن خنلص إىل نتيجة مفادها أن دراسة النص    .(1) الفاصل بني اجلملة والنص"

ومفاهيم    آبراء  اء املقدمةر والبحث يف مكوانته ، قام على مقابلة بني اجلملة والنص يف كثري من األ

جمموعة مجل حتكمها قواعد حنوية بنيت عليها دراسة اجلملة ، وحماولة تطبيقها على النص ابعتباره  

    حنوية.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 .98املرجع، ص  نفس  1
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 :  مراجع احملاضرة 
 

ط - لبنان،  مكتبة   ، النص،  وعلم  اخلطاب  بالغة  فضل،  صالح  الشركة  1996،  1د.   ،

 لقاهرة مصر . ا املصرية العاملية للنشر لوجنمان،

 . 1حممد الشاوش، أصول حتليل اخلطاب يف النظرية النحوية العربية أتسيس حنو النص،ج  -
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 احملاضرة السابعة : 

 )اجلزء األول( النص يف الدراسات احلديثة: مفهوم 

 

أنه ابلرغم متثل مسألة حتديد مفهوم النص وشكله اليوم، قضية خالفية بني الدارسني، إذ  

املتل من   احملاوالت  يزداد  تعك  أنه  إال  املصطلح  هذا  واستقصاء  إيضاح  أجل  من  بذلت  اليت  ددة 

سة وحتديد الطرائق عمقا وتفرعا ذلك لصعوبة حتديد اجملال العلمي الذي جيب أن أيخذ به ابلدرا

فإنه ملن النادر أن يكون مفهوم النص، املستعمل بشكل واسع يف إطار اللسانيات "  اليت تعىن به

إن بعضها حيدد تطبيقه على اخلطاب املكتوب، بل    ؛  دراسات األدبية، قد حدد بشكل واضحالو 

و  األديب.  العمل  توسعا  بعلى  يعطيه  بعضها  فإن  وأخريا،  للخطاب،  مرادفا  فيه  يرى  اآلخر  عضها 

فهذه التحديدات اليت    (1)سيميائيا منتقال فيتكلم عن نص فيلمي، وعن نص موسيقي إىل آخره"

من ديكرو وجان ماري سشايفر ملفهوم النص تبني مدى صعوبة تلك املهمة يف حتديد ل  أوردها ك

األطر والسمات الفارقة بني مفهوم النص ومفهوم اخلطاب أو اعتبارمها مصطلحني ملفهوم واحد.  

الالتينية   )من  نص  تعين كلمة  أن  ميكن  ماذا  تقريبا  ابحلدس  منا  يعلم كل  أنه  البديهي  "فمن 

Textusعلى أغنية أو    !أن هناك متشاهبات كثرية: فهل يطلق على حمادثة اهلاتف نصا  (... غري

رسم دال على رمز أو فكرة أو إعالن مبكربات الصوت يف حمطة القطار؟ هل تعد إشارات املرور  

 
 . 533أ. ديكرو و.ج.م سشايفر القاموس املوسوعي الجديد لعلوم اللسان، د. منذر عياش، ص   1
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"نصوصا"؟ أيضا.  معلومات  من  هبا  يتوصل  ومبا  املختلفة،  أبلواهنا  ذات    فهذه  (1) الضوئية  األمثلة 

خمتلفة وال  و   إجاابت  "النص"  فيه كلمة  تستعمل  الذي  اجملال  حسب  ذلك  التباين.  أشد  متباينة 

أو   املفهوم،  هلذا  الغموض  وأشكال  التناقض  أوجه  تقليل  أو  إبزالة  إال  الغموض  هذا  إزالة  يتأتى 

جنر عن هذا وجود تعاريف كثرية للنص حتدد  ا بوضع معايري لتحديد النصوص من الالنصوص، إذ  

نصوص، مع إمكانية تعميمها يف حاالت قليلة، وأن تصف هذه الظاهرة  الكل جانب من جوانب  

 .(2)املركبة "النص" وتوضحه بوصفه وحدة تؤدي عملها داخل عمليات االتصال

الداللة    علىروج  عالبد من ال  -النص–فعلى ضوء هذه التساؤالت املتباينة عن هذا املفهوم  

لدارسني، وإن كانت خمتلفة يف تبيني حده، إال  ا  االصطالحية اليت اكتسبها هذا الدال بني جمموع

ملفهوم النص. واملتصفح ملا جاء من تعريفات للنص جيدها    همأن هناك مسات مشرتكة يف حتديد

قسمني هلذه    :تنقسم  وسنتطرق  فيها،  للجملة  منزلة  ال  وتعريفات  منزلة  فيها  للجملة  تعريفات 

اجلمباألخرية   تعتمد  مل  اليت  التعريفات  من  للنص    لةعدد  تعريفها  ستورك"  –ان  مت"هار تعريف  كيف 

الكلمات متتالية   )  من  منجزا  ملفوظا  له  actual utterance") (3)تكون  آخر  تعريف  ويف   ،

نص على أساس النظام اللغوي ذلك أنه يرى "أن اللغة املستخدمة يف الواقع هي املوضوع  ال  ددحي

اللغوية( املنظمة، وهذ الفعلية )أي  العادة–العالمة  ه  الفعلي، العالمة  هي النص ومبعىن أدق   -يف 

عينه... وحيدد النص وفق ذلك أبنه أي قطعة ما ذات داللة وذات وظيفة وابلتايل هي  بهي نص  

 
 . 4، 3فولفجانج وفيهقجر، مدخل إلى علم لغة النص ت.د سعيد حسن بحيري، ص   1
 .5، 4نفس املرجع ص   2
 . 82ص   1ة "تأسيس نحو النص"،ج ينظر محمد الشاوش، أصول تحليل الخطاب في النظرية النحوية العربي  3
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فمن خالل هذا التحديد الذي أورده هارمتان للنص يؤكد على أمهية   (1)قطعة مثمرة من الكالم"

مع   داخليا،  النصوص  حتليل  يف  ووظيفته  الداللة  املوقف  العلم  وقضااي  السياق  على  رتكيز 

حتديد   خالل  من  للنص  االتصالية  اخلاصية  إضافة  مع  للنص،  اخلارجي  اجلانب  من  واالستخدام 

 .  (2) ربز اجلانب االتصايل والسيميائي"تالنص "عالمة لغوية أصلية،  أن  آخر له على

ملوضوع  ا  ة حتديدا ملفهوم النص مشرتطا يف ذلك وحد  S.J. Schmidtكما يورد مشيت  

مقصده ألداء هدف معني على أنه "جزء حدد موضوعيا )حموراي(    ةاليت يدور حوهلا النص ووحد

 من خالل حدث اتصايل ذي وظيفة اتصالية )إجنازية(". 

التعاريف التالية وهي على التوايل يف   Tidzmannوليونس    Pilchكما يورد كل من  

ال  املختلفة  اخلطاب  "أجزاء  أنه  على  النص  نصوصا  طو حتديد  تسمى  املكتوبة  أو  الشفوية  ل 

Textes    قوال يكون  النص  أجزاء  من  جزء  اللغوي  énoncéوكل  السلوك  "انتج  العادي "، 

يكتب كتابة أن  النص على ملفوظات  فونو   الذي ميكن  أن يطلق    Attirancesلوجية" "ميكن 

تكلم واحد  م  كن أن تصدر عنأيضا، وميهي  ع  التنوع مستعملة يف مقامات شديدة التنو شديدة  

 Tizmannولويس، و  Pilck، فهذه التحديدات اليت قال هبا كل من  (3)من متكلم"  أو أكثر

االنكتابية  صفته  من  النص  ابعتبار    خترج  وذلك  أوسع  ماهو  إىل  ملموس  سطح  على  املقيدة 

 
 . 102سعيد حسن بحيري، علم لغة النص املفاهيم واالتجاهات، ص    1
 .108ينظر نفس املرجع، ص   2
 .83ص   1ينظر محمد الشاوش أصول تحليل الخطاب في النظرية العربية "تأسيس نحو النص"ج   3
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اللغوي   السلوك  املعرب عنها ابمللفوظات نصوصا أيضا واليت تعرب عن  الشفاهية  األشكال اخلطابية 

 فردي واجلماعي.ال

 

( يف حتديدها ملفهوم النص على أنه "جهاز  Julia Kristevaوتذهب جوليا كرستيفا )

املباشر،    اإلخبارة، ابلربط بني كالم تواصلي يهدف إىل  اسطعرب لساين يعيد توزيع نظام اللسان بو 

ا التحديد إىل ذتصل هب  وهي  (1) ".وبني أمناط عديدة من امللفوظات السابقة عليه أو املتزامنة معه

ة على عالقته ابللسان الذي يتموقع داخله واملتمثلة يف  مبني  Productivitéاجية  أن النص انت 

تصار على املقوالت اللسانية  االق  الت منطقية  إعادة توزيع )صادمة بناءة( مبعاجلته من خالل مقوال 

بوجو  نصي  وتداخل  للنصوص  ترحال  هو  أخرى  جهة  ومن  جهة  من  هذا  عدة د  اخلالصة، 

 .(2) مأخوذة من عدة نصوص تتقاطع اترة وتتناىف اترة أخرى املفوظات يف فضاء نص م

التحديد للنص تبني يف مقال هلا حول "النص وعلمه" أن للنص توجيها   من خالل هذا 

مزدوجا، يربز األول يف كونه مييل حنو النسق الدال الذي ينتج فيه )اللسان واللغة يف عصر وجمتمع 

لثاين يف ميله حنو املسار االجتماعي الذي يساهم فيه ابعتباره خطااب، فالنص  اجلى  يت(. و يننيمع

أكثر من جمرد خطاب أو قول، إذ أنه يندرج ضمن عدة ممارسات سيميولوجية اليت يعتمد هبا على 

 . (3) أساس أهنا ظاهرة "عرب لسانية"

 
 املغرب.  –الدار البيضاء  1997,  2توبقال للنشر ط دار  21جوليا كرستيفا علم النص , ترجمة فريد الزاهي ص   1
 .21ينظر نفس املرجع ص   2
والسياق، ص     3 النص  الروائي،  النص  انفتاح  يقطين،  العربي، ط20ينظر سعيد  الثقافي  املركز  الدار  2001،  2،   ،

 البيضاء املغرب. 
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جوليا   بري تعأو بي ونستخلص من هذا التحديد الذي جيعل النص ظاهرة تتجاوز ماهو لغو 

الرغم من أنه   لسانية "أن حتليل النص ال ينحصر يف مقوالت اللغة على  كريستيفا أنه ظاهرة عرب

الواقع متشك يف  توجد  بل  الفعلي،  اللغوي  الواقع  يف  تتمثل  ال  جوانب  يراعي  أنه  إال  منها،  ل 

 .(1) اخلارجي الذي يعرب عن مقوالت غري لغوية أي مقوالت خارج النص"

ابرت ضو ت  فقد يف كتاابت  وخاصة  الباحثني  من  عند كثري  النص  ملفهوم  التصور  هذا  ح 

(R.J. Barthes  دراسته أقام  حيث  ونظريته"،  "النص  حول  له  هامتني  دراستني  يف  وذلك   )

: عنوان  العامة حتت  املوسوعة  "النص" يف  حول مادة  النص"،  "األوىل  السطح م نظرية  أنه  سجال 

اثبتا وواحدا إىل حد بعيد.    عملة واملوظفة فيه بشكل يفرض معىنستلنسيج الكلمات املالظاهري  

قابل اإلدراك بصراي من خالل عملية الكتابة، ابعتماده موضوعا مؤسسايت متصال اترخييا ابلقانون  

انطالقا من حتديد جوليا كريستيفا للنص، يسجل أمهية "التحليل الداليل" يف  و   .األدب..و  والدين  

اا خصوصية  عن  يبنيلنلكشف  خالهلا  فمن  وهي: ص،  مركزية  مبفاهيم  وخصائصه  النص  هوية   

الدالة   والتناص..  واإلنتاجية املمارسة  واملكون  الظاهر  والنص  فقد    دراستهأما    . والتدليل  الثانية 

خصها يف مقاله املعنون بـ"من العمل إىل النص" وذلك بضرورة التمييز بني النص والعمل، فالعمل 

ما وهو  منه،  النص  جن  األديب  أما  ابليد  منسكه  أن  ميكن  ما  هو  أو  املكتبات،  رفوف  على  ده 

 . (2)فتمسكه اللغة

 
 . 112سعيد حسن بحيري، علم لغة النص، املفاهيم واالتجاهات، ص   1
 . 22-21ر سعيد يقطين، انفتاح النص الروائي، النص والسياق، ص ينظ  2
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ويف خضم حتديد ابرث ملفهوم النص بني املكانة اجلوهرية للقارئ يف عملية التفسري ال تقل 

من أجل اكتشاف مقوالت النص، وكفاءة املنتج واملتلقي ابعتبارها قواعد دينامية    تجعن مكانة من

اعتبارها قواعد اثبتة من جهة اكتشاف ما يف املقوالت اللغوية، والقواعد الرتكيبية    نص و الخارج  

النص نشاط وإنتاج... النص قوة متحولة،   فيما معناه  والداللية، وعلى هذا األساس يقول ابرث 

ول عقعليها، لتصبح واقعا نقيضا يقاوم احلدود وقواعد املتتجاوز مجيع األجناس واملراتب املتعارف  

واملفهوم، إن النص تكتمل فيه خريطة التعدد الداليل. إن النص مفتوح، ينتجه القارئ يف عملية 

مشاركة ال جمرد استهالك، هذه املشاركة ال تتضمن قطيعة بني البنية والقراءة، إمنا تعين اندماجها يف 

التأليف القراءة إسهام يف  مفهوم    دم بتحديدتقوعلى غرار من    (1) عملية داللية واحدة، فممارسة 

"النص" أبنه تتابع متماسك من عالمات لغوية أو مركبات   H. Brinherالنص، حيدد برينكر  

لغوية أخرى )أمشل(.. فهو هبذا   أية وحدة  لغوية ال تدخل )حتتضنها( حتت  كما  –من عالمات 

  قد عالمات ومركبات العالمات، و   مل يتحدث عن مجل ومتواليات مجلية بل عن  -يرى سوينسكي

عناوين  مكن مثل  أيضا  نصوص  أهنا  على  منفردة  مستقلة  يدرك كلمات  أن  من  ذلك  لصور  اه 

       .  (2) واألمثال وتركيب النداء وما أشبه ذلك"

  ه وكتوسيع ملفهوم النص، هناك من اعتمد اجلانب االتصايل يف حتديده هلذا املفهوم إبعطاء

النص مث  )ومن  اللغوي  االتصال  يفهم  إذ  موسعا،  جوهرية،  وصجماال  اجتماعية  حقيقة  أنه  على   )

التفاع يف  ترد  اليت  لغوية  غري  مؤشرات  إليها  حيدد كتضاف  األساس  هذا  وعلى  االتصايل  املاير  ل 

 
 . 113ينظر سعيد حسن بحيري، علم لغة النص، املفاهيم واالتجاهات، ص   1
 .109نفس املرجع، ص   2
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Kallmeyer   "اتصايل تفاعل  يف  ترد  اليت  النصية  اإلشارات  "جمموع  أنه  على  النص  وآخرون 

مفتش القطار والصور الرمزية    رةويقصد هنا ابإلشارات كل ما له عالقة بعملية االتصال من صفا

 .(1)وألوان إشارة املرور الضوئية، وكل اإلشارات املصاحبة للمنطوق أو ما يسمى لغة اجلسد

ان يف حتديد آخر له ملفهوم النص على اجلانب االتصايل إذ يقول:  مت هار رتبي  كما يعتمد 

يطلق   أن  يف"  "ميكن  تكون  اللغة  أن  ذلك  لغة،  يف  يرد  ما  على كل  أو  ش  نص"  اتصايل  كل 

ذلك أننا حني نتكلم إال من خالل   "  اجتماعي كما هي احلال دائما، أي أنه قائم على شريك  

 . (2)نصوص ابعتبار االتصال ذا وسيلة لغوية وذات قدرة نصية

يرينك إبدخال    رويدرج  وذلك  اتساعا  أكثر  ليجعله  النص  ملفهوم  آخر  حتديدا  اآلخر  هو 

 situationينطلق من تضمن نص ما يف موقف اتصايل   لذيا  عنصر التماسك التداويل للنص،

du communication   ،كما حيدده  ، إذ حيقق كل نص بوصفه أداة اتصال وظيفة اتصالية

متد أو  أفقي  ربط  أنه  مرسل على  من  يتكون  إذ  حدث كالمي،  أنه  وعلى  ألحداث كالمية  رج 

بينهما اتصال  وقناة  له  ومتلق  اللغوي  يتغري    ،للفعل  اتصايل مبوهدف  وموقف  الرسالة  ضمون 

 . (3)اجتماعي يتحقق فيه التفاعل

ذلك أن التواصل من خصائص اللغات السمة التواصلية للنص أمر طبيعي،  والتأكيد على  

تنفي الوسائل  وال  من  سواها  ما  ديفيد كريستال  في  ف  ,هبذا  يؤكد  االطار  هذا   davidضمن 

 
 .7ينظر فولفجانج وفيهقجر، مدخل إلى علم لغة النص ت.د سعيد حسن بحيري، ص   1
 .18ينظر نفس املرجع ص   2
 .110يد حسن بحيري علم لغة النص , املفاهيم و االتجاهات ص ينظر  سع  3



48 

 

krystal  طوقا أو مكتواب، مث يؤكد الوظيفة االتصالية، مث  منمتداد، وكونه  على اإل  تعريفه للنص  يف

 .(1)مناذج للنص مثل التقارير اإلخبارية والقصائد وإشارات الطريق وغريها ركذ ي

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 .  32ينظر  صبحي إبراهيم الفقي علم اللغة النص ي بين النظرية و التطبيق ص   1
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 احملاضرة الثامنة : 

 مفهوم النص يف الدراسات احلديثة: )اجلزء الثاين(

 

لدارسني من أقام تعريفه على اجلملة يف حتديده ملفهوم النص، حيث  ا  كما أن هناك من

التعريف التايل للنص: "هو وحدة لغوية متكونة    Petôfi   (1975 )عن    Genot  1984نقل  

هو اآلخر تعريفه للنص واخلطاب على اجلملة    Wirrer  1979مجلة". كما أقام    نمن أكثر م 

 . (1) كون النص "جمموعة من اجلمل املنسجمة"

برينكر  و  اجلمل،  Brinkerحيدد  من  مرتابط  تتابع  أنه  على  متثل    النص  األخرية  وهذه 

ز إىل النص الذي حيدد بنقطة أو عالمة استفهام أو تعجب، ذلك ما جيعلها وحدة  جزءا صغريا يرم

التخرجية األخرية  (2)ة نسبياقل مست النص أحادي   لربينكر تفتح. وهذه  إشكاال عويصا فيما خيص 

النص هذاجلملة، ف يتخذ حجة على أمور عديدة يف منتهى اخلطورة على حنو  ا األخري ميكن أن 

 :(3) أمهها

يف اعتباره من    تهاختاذ حجة ودليل على انعدام بنية متميزة للنص، إذ يفقد بذلك شرعي-

 الوحدات اللغوية اعتمادا على استوائه ابجلملة الواحدة.

 ى الداللة واملعىن واإلحالة. عل في احلاجة إىل ما يتجاوز اجلملة للوقوف ن-

 
 .83ص  1ينظر محمد الشاوش أصول تحليل الخطاب في النظرية النحوية العربية تأسيس نحو النص ج   1
 . 113فاهيم واالتجاهات، ص ينظر  سعيد بحيري، علم لغة النص، امل  2
 .84ينظر املرجع السابق، ص   3
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خالل كتاب من  للنص  مفهومه  فاولر  البنية    ه وحيدد  يعين  النص  إن  والرواية"،  "اللسانيات 

... وعند اللساين هذه البنية هي متوالية من اجلمل املرتابطة اينة، األكثر إدراكا ومعالنصية السطحية

الية" فهو هبذا التحديد يدرج اجلانب تو فيما بينها، تشكل استمرارا وانسجاما على صعيد تلك امل

وترابطها على مستوى البنية    وايل اجلملتف  ,على فقرات وفصول  ابحتوائه الفيزيقي يف تشكيل النص  

 .(1)السطحية حيقق املعىن

( ديك  فان  عند  النص  مفهوم  نظرية  Van Dijkأما  يقتضي  حتديده  أن  ارأتى  فقد   )

ا إال مؤخرا يف  ما مل حيدث  اللسانيات لس أدبية، وهذا  إجنازات  والسبعينات ابالستفادة من  تينات 

لعملية إنتاج من انحية،   و حيث قدم عدة أطروحات لتحديد نظرية للنص األديب؛ فهو إنتاج لفعل

"تل  وعمليات  ألفعال  أخرى،  قوأساسا  انحية  من  والتفاعل  التواصل  نظام  داخل  و"استعمال"   "

ومعر  تداولية  سياقات  عدة  يف  بوقوعها  وسوسيو  فيذلك  هذه  –ة  عاتق  وعلى  واترخيية،  ثقافية 

النصية، فالنص بتحديد   هنا مأخوذ مبعىن عام "فان ديك "العمليات تقع مهمة حتديد املمارسات 

 . (2) جدا على أنه "كل ما يتجاوز اجلملة"

( تصوره للنص، اعتمادا على امليزات املهمة للنصوص  Van Dijkكما يبين فان ديك )

نص، ذلك أنه ليس ابألمر السهل من حيث املبدأ أن نعطي تعريفا عن مفهوم الاليت اعتمدها علم  

دد ما نفهمه حدسيا عن كلمة "نص"، ذلك أنه يرى النصوص  حنالنص إال أنه من الضروري أن  

أنه  صيغابوصفها " النص، كما  لعلم  املوضوع األساس  الطبيعية تشكل  اللغة  خاصة )عبارات(،   "

 
 .12ينظر سعيد يقطين، انفتاح النص الروائي، النص والسياق، ص   1
 . 15-14ينظر املرجع السابق، ، ص   2
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امل املمن  التواصل  وصف  اصطناعيكمكن  بلغة  من مبة  توب  سلسلة  أنه هناك  إال  "النص"،  سمى 

الكلمات أو اجلمل اليت ال تتناسب مع املفهوم احلدسي عن "النص" وهذا يوجب إقامة متييز بني 

وهذا انطالقا من فرضية مفادها أن النصوص وسياقاهتا مادة    .(1) عبارات نصية وأخرى غري نصية

تضافر   ركعلم االجتماع وعلم النفس واألدب، وهو ما يرب   يفحبث ودراسة يف أكثر من حقل معر 

عدة ختصصات عديدة لتحليل اخلصائص األكثر عمومية، اليت يوصف هبا يف إطار ما يعرف بعلم 

( اجلملة  Science du texteالنص  إطار  تتجاوز  اليت  امللفوظات  دراسة  يف  املشروعية  ذا   )

(  Macrostructureليل وإمنا هو بنية كربى ) تحلة لل باقوقواعدها، فالنص ليس متوالية مجل  

( الكربى  ابلقواعد  يعرف  مبا  النص  مجل  بواسطة  عنها  معرب  قضااي  من   Macroتتشكل 

règlesذلك أن املعيار األكثر أمهية لتحديد   (2)( اليت حتدد ماهو أكثر جوهرية يف مضمون النص

 ا خيص املضمون. إمنوحدة النص 

( أن "مفهوم النص ال ينظر إليه بنفس النظرة اليت Todorovيف حني حيدد تودوروف ) 

( القضية  أو  هبا إىل اجلملة  ) Propositionينظر  الركن  أو   )Syntagme  املعىن اخل؛ هبذا   )

( من عدة مجل. فالنص  Typographiqueجيب متييز النص عن الفقرة؛ وحدة منطية خطية ) 

وه كامال،  كتااب  يكون  أن  ميكن  كما  مجلة  يكون  أن  وحتديده  و  ميكن  ابستقالله  يتميز 

(Clôtureرغم( )  ( أن بعض النصوص ليست مغلقةClose)) مبعىن مغاير هو ميثل نظاما ال ،

 
 ، بيروت، لبنان. 2004، 1، املركز الثقافي العربي، ط144-143ينظر مندر عياش ي، العالماتية وعلم النص ص  1
شتاء    5: فان ديك، النص بناء ووظائفه مقدمة أولية كعلم النص. تجورج أبي صالح ، العرب والفكر العاملي.ع  ينظر   2

 64-63ص  1985
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اقرتان   عالقة  بنفسه؛  عالقة  مع  يشخص  ولكن  اللساين  النظام  مع  تشخيصه  جيب 

(Contiguïté( ومشاهبة   )Ressemblance  ومبفاهيم الوقت،  نفس  يف  لمسليف، ي( 

ألنه اثنوي ابلنسبة لنظام دالالت آخر فإذا ميزان يف اجلملة    Connotatifالنص نظام حاف  

هذه   تقوم  أن  غري  من  النص  يف  ذلك  مقدار  سنميز  فإننا  والداللية،  والنحوية  الصرفية،  مكوانهتا 

هذا األساس ال خيرج مفهوم النص عند تودوروف    فعلى  (1) املقومات مع ذلك على املستوى نفسه"

 بفعل الكتابة املكتملة دالليا. ة  تبثو جمموعة من اجلمل املأ عن مستوى كونه مجلة

انطلق من  فقد اكتسى مسة موسعة، حيث    (Hallidyأما مفهوم النص عند هاليداي )

اللغة ظاهرة اجتماعية وابلتأكيد   وجود أنظمة متعددة للتعبري عن املعاين يف  على  الرتكيز على أن 

املوسيقى والرسم   الثقافات مثال:  يتمثل يف دراسة  واخمتلف  أنه يرى أن اجتاهه  لنحت...اخل ذلك 

الدراسات  يف  مفقودا  الذي كان  العامل  وهو  املختلفة،  االجتماعية  ابلبنيات  عالقاهتا  يف  اللغة 

 
1 « La notion de texte ne ce situe pas sure le même plan que celle de phrase (ou de proposition, 

syntagme, etc) ; en ce sens, le texte doit être distingue du paragraphe unité typographique de plusieurs 

phrases. Le texte peut coïncider avec une phrase comme avec un livre entier ; il se définit par son 

autonomie et par « clos » ; il constitue un système qu’il ne faut pas identifier avec le système 

linguistique mais mettre en relation avec lui, relation à la fois de contiguïté et de ressemblance, en 

termes hjelmsleviens, le texte est un système connotatif, car il est second par rapport à un terme 

système de signification si l’ou distingue dans la phrase verbale ses composants phonologique, 

syntaxique et sémantique, ou en distinguera autant dans le texte sans que cependant ces composants 

soient situés au même plan ». 

O. Ducrot, T. Todorov, Dictionnaire encyclopédique des sciences du langage p 375.     
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ذلك   ويعين  النصوص  هبا  تعمل  اليت  الكيفية  فهم  يستوجب  اللغة كنظام  فهم  أن  على  السابقة، 

 .  (1) ستوي النصمبملة إىل االهتمام جلستوي امبابختصار االنتقال من االهتمام 

كان منطلقه اجتاه لساين وظيفي يصب يف توسيع نظريته    -النص–تحديده هلذا املفهوم  ف

م أيضا ابخلطاب أو النص، حيث يقدم لنا هاليداي مع رقية حسن يف كتاهبما االنسجام يف تلته

( وعال  Cohésion In English  )1976اإلجنليزية  "النص"  حول  ابالنسجام  قتتصورا  ه 

االستعمال"  طور  يف  لغوية  "وحدة  أنه  على  النص،  أي  تعريفه  بني    فهو  (2) فيتم  للمعىن  تبادل 

التصور   هذا  خالل  فمن  بواسطتها،  يتحقق  إمنا  ابجلمل  يتعلق  ال  سياق معني كونه  يف  املشاركني 

نصا تشكل  اجلمل  من  متتالية  أن كل  مبدئيا  حيددان  النص  ملفهوم  للباحثني  أن  ،  اللغوي  شريطة 

تكون بني هذه اجلمل عالقات، أو على األصح بني بعض عناصر هذه اجلمل عالقات، تتم بني  

أو   سابقة  برمتها  متتالية  وبني  عنصر  بني  أو  الحقة  مجلة  أو  سابقة  مجلة  يف  وارد  وآخر  عنصر 

ا الحقة، وهذا الطرح ال يعين أن النص جمموعة من اجلمل، ذلك أن النص ميكن أن يكون منطوق

حىت   واحد  مثل  من  شيء  أي  يكون  أن  ميكن  مونولوجا،  أو  حوارا  شعرا،  أو  نثرا  مكتواب،  أو 

فكون   هيئة،  لقاء  يوم  طوال  احلاصلة  املناقشة  جمموع  حىت  استغاثة  نداء  من  أبكملها،  مسرحية 

النص يتكون من مجل فإنه خيتلف عنها نوعيا، فهو بذلك وحدة داللية ذات معىن، وليس وحدة  

 
جامعة عنابة الجزائر،    2005جوان    14ينظر  بشير إبرير، من لسانيات الجملة إلى علم النص مجلة التواصل، ع   1

 . 86-85ص 
 . 17-16ينظر سعيد يقطين، انفتاح النص الروائي، النص والسياق،   2
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مبني متيزه عما ليس نصا. وذلك  ة  شكل  اليت  "النصية"  توفر خاصية  االنسجام، مع شريطة  على 

 ابلرتكيز على توفر خصائص معينة تعترب مسة يف النصوص وال توجد يف غريها ومن مث الكشف عما  

الطرح  هذا  وبوضح  يبني  اآليت  الشكل  وهذا  املرتابطة.  غري  اجلمل  متتالية  عن  النص  مييز 

   : (1) للباحثني

 

 

 

 

 

ي لطول النص، فقد يكون كلمة واحدة كما ميكن  قكما يؤكدان على عدم وجود حتديد فو 

من اجلمل شريطة وجود روابط شكلية وداللية، أما كون الكلمة    اأن يكون مجلة واحدة أو امتداد

 . (2) وقوعهما يف سياق يوضحهما. وهذا ما أكده علماء آخرون هوواجلملة 

وعة واملتباينة ملفهوم النص يقدم لنا سعيد يقطني تعريفا قد تنفعلى ضوء هذه التعاريف امل

ينطلق من حتديد النص على أنه "بنية داللية تنتجها ذات )فردية    وهويكون شبه متكامل وواضح،  

 فعلى أساس هذا   3أو مجاعية(، ضمن بنية نصية منتجة، ويف إطار بنيات ثقافية واجتماعية حمددة" 

 
،  1991، 1ربي، ط، املركز الثقافي الع13-12ينظر محمد خطابي، لسانيات النص، مدخل إلى انسجام الخطاب، ص   1

 املغرب.
 . 31ينظر  صبحي إبراهيم الفقي، علم للغة النص ي بين النظرية والتطبيق، ص   2
 32سعيد يقطين إنفتاح النص الروائي النص والسياق ،ص  - 3

 المرسل

مقطع  
 ( 1لغوي )

مقطع  
 ( 2لغوي )

 كل موحد 

جمل غير  
 مترابطة 

 نص 

 ال نص 

 وسائل االتساق 

 خصائص مميزة 

 ؟

 ؟
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 تالية للنص: ال التعريف تتجلى املكوانت 

 وهو يتضمن ثالث بنيات وهي على النحو التايل: العنصر البنيوي: -1

–ومعناه أن النص دليل يستوعب داال ومدلوال، ومن خالهلما معا يتضمن  بنية داللية:-أ

 بنية صرفية وأخرى حنوية.  -أي النص

نصية:-ب )صر   بنية  منها  يتكون  داخلية  بنيات  مجاع  هي  داللية  النص كبنية  ة  فيإن 

حنوية( يتم إنتاجه ضمن بنية نصية كربى. تتعدد فيها النصوص وتقاطع وتتداخل وتتعارض قائمة  /

 على أساس التفاعل الذي أيخذ طابع اهلدم والبناء. 

إذا كانت البنية النصية الكربى من ذات طبيعة النص، وزمنيا    بنية ثقافية واجتماعية:-ج

واالجت الثقافية  البنية  فإن  عليه،  زمنيا،  ماسابقة  النص  مع  متزامنة  إطارها  يف  النص  ينتج  اليت  عية 

 .1حتكمها قواعد وأعراف اجتماعية ذلك أن النص ينتج وفق شروط ثقافية 

اإلنتاجي:-2 أي    العنصر  وصراع  وتفاعل  فعل  عالقات  البنيات  هذه  بني  العالقات  إن 

إنتا البنيات عمليا يتم من خالل أفعال  ة تقوم هبا الذات إزاء جيعالقات إنتاجية، كما أن حتقق 

عن بعضها فهي    معزولةذاهتا وإزاء املوضوع. فهذه البنيات )نصية أو ثقافية أو اجتماعية( ليست  

 . (2) تنتج ذاهتا يف إطار عالقتها مع املوضوع الذي توجد فيه

هذا  لتحديد  يقطني  سعيد  وضعها  اليت  "النص"  معامل  تتضح  التعريف  هذا  خالل  من 

بني  تنتهي  ة  املفهوم، كونه  اليت  الفردية  الكاتب  ذات  بني  اإلنتاج  عملية  خالل  متعددة  داللية 
 

 33-32نفس املرجع ، ص  -1
 . 33-32ينظر سعيد يقطين، انفتاح النص الروائي النص والسياق، ص    2
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تبدأ فيها   الثانية غري احملددة يف الزمان، على أن  القارئ  إنتاجيتها الداللية ابنتهاء الكتابة، وذات 

ا إنتاجية الداللة كلما تفاعلت بواسطة القراءة أو القراءات، فهذه االزدواجية إلنتاجية النص مفاده

تشكيلها من خالل التفاعل مع نصص    ت  أن الذات تنتج الداللة النصية انطالقا من خلفية نصية،  

سابقة ويف مراحل متعددة، حيث يكتب النص يف إطار بنيات سياقية ثقافية واجتماعية ابلتفاعل 

يف النص ة  معها إجيااب أو سلبا، يف زمن اترخيي حمدد هبذه البنيات اليت تتجلى لنا ضمنيا أو مباشر 

 .(1) ذاته

بول ريكور ) الكتابة  P. Ricœurيف حني حيدد  للنص مقتصرا على عامل  ( مفهومه 

أنه "كل خطاب  فيحدده على  يكون    ثبتته   فقط  للنص    التثبيتالكتابة" حيث  ابلكتابة مؤسسا 

على عالوة  نفسه، فإن كل نص إذن هو ابلنسبة للغة يف نفس موقع إجناز الكالم، وتعترب الكتابة  

ما ذل وهذا  موجز  خطي  بشكل  الشفوية  التلفظات  تثبت كل  للكالم  اتلية  مؤسسة  بصفتها  ك 

 . (2) يضمن للكالم دميومته وهذه شهادة على ميالد النص

األخري   التحديد  عنها   لريكورفهذا  التعبري  املراد  األفكار  جمموع  منه  جيعل  النص  ملفهوم 

ون التلفظ هبا إذ ال يعترب اخلطاابت املنطوقة د   بواسطة اخلطاابت اليت ت تدوينها عن طريق الكتابة

وامل "قاملنجزة  التعبري،  مكان  أتخر  الكتابة  أن  ذلك  حقا،  نصوصا  الكتابة  بفعل  التثبيت  فيدة 

مكان الكالم أن يولد، ميكن لنا إذا أن نتساءل إن مل   إبابلكتابة حيل حمل الكالم أي حيثما كان  

 
 .34-33ص  ينظر نفس املرجع ،  1
ينظر بول ريكور من النص إلى الفعل، أبحاث التأويل، ترجمة محمد برادة، حسان بورقية، ، مكتبة دار األمان،    2

 95، ص 2004ساحة املأمونية، الرباط، الطبعة األولى، 
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جيل كالم سابق، بل عندما يدون مباشرة ابحلروف  تس يكن النص نصا حقا عندما ال ينحصر يف  

. وهذا ما يدفعنا إىل طرح إشكال آخر، ما عالقة النص ابخلطاب؟ هل (1) ما يريد اخلطاب قوله"

  ملفهوم واحد؟نيمها مصطلح

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 .96نفس املرجع، ص   1
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 احملاضرة التاسعة : 

 )اجلزء األول(  : ينب الّنص واخلطاب

 

ة  تعد قضية املصطلح اليوم، من أهم القضااي اليت تتصدر قائمة األحباث والدراسات العلمي

واألدبية، ملا هلا من أتثري مباشر وأساسي، يف حتريك عجلة التصورات اإلنسانية لشىت املواضيع وال 

اخلطاب، –الدارس مدى صعوبة ضبط احلدود بني مثل هذه التداخالت االصطالحية  خيفى على  

  ك مة اخللط والغموض واالرتبايس فإىل حقل معريف واحد،    خاصة مع انتماء املصطلحات   -النص

من   يتال أساسية  إشكالية  فأصبحت  تفاعلت  املصطلح،  أبمر  تتصل  اليت  املمارسات  مجيع  تسم 

إشكالية الثقافة العربية احلديثة، واألمر يف األصل يرتبط بسببني أفضيا إىل كثري من املظاهر املتصلة  

نق أو  املاضي،  يف  العربية  الثقافة  أنتجته  الذي  املصطلح،  على  جديدة  دالالت  ل  هبا؛ كإضفاء 

نقل   أو  املاضي،  يف  العربية  الثقافة  أنتجته  الذي  املصطلح،  على  جديدة  داللة  ذي  مصطلح 

           .    (1) مصطلح ذي داللة حمددة ضمن ثقافة ما إىل ثقافة أخرى

ذكره من حتديد ملفهوم "النص" بني الرتاث واحلداثة، وجب التحديد أيضا    فعلى غرار ما ت

اثة لرتتسم املعامل بشكل واضح بني هاذين املصطلحني، فهناك من  دملفهوم اخلطاب بني الرتاث واحل

الدارسني من يرى "أن العالقة بني اخلطاب والنص متعددة، وهناك من يرى أهنما شيء واحد، أو  

 
)تداخل   1 املستعارة  واملرجعيات  العربية  الثقافة  إبراهيم،  عبد هللا  د.  العوملة(،    ينظر  ورهانات  واملفاهيم  األنساق 

 96, ص1999، 1املركز الثقافي العربي، بيروت، الدار البيضاء ط
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ولفك   . (1) يرى أن النص أعم من اخلطاب... كما أن هناك من يرى أن اخلطاب أمشل من النص"

ق إىل التجليات الداللية ملفهوم اخلطاب عند الدارسني القدامى طر هذا التالزم بني املصطلحني، نت

 واحملدثني.

 اخلطاب عند القدماء العرب:

قول: ناخلطب: الشأن أو األمر، صغر أو عظم، يقال ما خطبك؟ أي ما أمرك؟ و   لغة:-أ

 هذا خطب جليل وخطب يسري.

؛ أي  هُ ب  ط  خ  ف خ ط ب ُه وأ  ن واخلطب: األمر الذي تقع فيه املخاطبة، يقال: خطب فالن إىل فال

 أجابه واخلطاب واملخاطبة: مراجعة الكالم.

مثل الرسالة    عند العرب الكالم املنثور املسجَّع، واخلُط ب ةُ   وذهب أبو إسحاق إىل أن اخلُط ب ة  

 اليت هلا أول وآخر. 

احلق  بني  يفصل  أن  معناه  وقيل  اليمني  أو  ابلبينة،  حيكم  أن  هو  اخلطاب  وفصل 

عملية    .(2) ل"والباط داخل   ، وهناية  ببداية  حمدد   ، واملتلقي  الباعث  بني  رسالة  بوصفه  فاخلطاب 

 تواصلية حيمل صفة اقناعية وحجاجية من أجل إيصال معىن ما للمتلقي وحتقيق هدف معني .

 

 

 
د. سعيد يقطين، من النص إلى النص املترابط، مدخل إلى جماليات اإلبداع التفاعلي ، املركز الثقافي العربي، الدار    1

 . 116، ص 1/2005البيضاء ، املغرب،ط
 ، مادة خطب.  1العرب، تح: عبد السالم محمد هارون، مج ابن منظور، لسان   2
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 اصطالحا:-ب

اإلجرائية   املفاهيم  من  مبجموعة  ارتبطت  اليت  املصطلحات  من  واحد  اخلطاب  مصطلح 

رتبط يف الغالب ، يف جمايل البالغة والنقد العربيني ويف جمال علوم الشريعة والفقه، حيث الهاملالزمة  

خلطاب سياسي، خطاب  )ناع واحلجة يف الكالم، إضافة إىل ارتباطه بداللة سياقه  األعم مبعىن االق

الواقع، والسياق وحالة املخاط(ديين، خطاب اجتماعي...   ب، ، وهبذا "يضع اخلطاب يف اعتباره 

فيحاول أن جيسد برهانه األخري، عرب حركة ترتدد بني اجتاهني، قوته البالغية من انحية والظرف  

 . (1)اإلنساين الذي يشكله املثلث السابق من انحية اثلثة" 

البالغة   يف  "اخلطاب"  مصطلح  عن  حبثنا  تتعاملجتفإذا  أهنا  اعتبارات   د  ثالث  وفق    معه 

للكشف عن املظاهر البالغية املوظفة لشد انتباه    وذلك    مي(كر )اخلطبة، القصيدة، القرآن ال  وهي  

 .   (2) املتلقي والتأثري فيه واليت تتجلى يف عملية اإلقناع، إضافة إىل مسة اجلمال أي اإلمتاع

امليادين   تنوع  متنوعة  بتعريفات  اخلطاب  ورد  ثقايف...  –ولذا  سياسي..  ديين،  خطاب 

ا من مساته األصلية، وهذا ما يعكس قدر ما فيه من  هذالقول والعمل، ف  جيمع بني فعال  وصفه  ب

أبنه الكالم املقصود منه إفهام من هو   -اخلطاب –سعة وعن يف التصنيف، "فقد عرفه املتقدمون  

متهيئ للفهم، وعرفه قوم أبنه ما يقصد به اإلفهام أعم من أن يكون من قصد إفهامه متهيئا أم ال  

ي ما  مبدلول  يفسر  أن  واألوىل  النفسي، ب  دقصوقيل:  هو  األشعري  عند  الكالم  ألن  اإلفهام،  ه 

 
. ص 1992، 3فادي إسماعيل، الخطاب العربي املعاصر، قراءة نقدية في مفاهيم النهضة والتقدم والحداثة، ، ط  1

13 
 .95ينظر محمد الخطابي، لسانيات النص، مدخل إلى انسجام الخطاب، ص   2
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نظر ألن قصد اخلطاب مع النفس أو العني سواء، ويف وصف    هوالنفسي ال يقصد به اإلفهام وفي

يس  أنه  والصحيح:  خالف.  ابخلطاب  األزل  يف  هللا  املخاطب"مكالم  وجود  عند  خطااب    ( 1) ى 

 .(2) به األشعريل  فالتخريج األخري ابشرتاط وجود املخاطب هو ما قا

احلقيقة   وكما ال خيفى على الدارس قدم هذا املفهوم "اخلطاب" يف العلوم العقلية، فال تعد

إذا قلنا إن لفظ اخلطاب قد ورد أكثر ما ورد عند األصوليني، انطالقا من أن اخلطاب هو األرضية 

من تردد كثري  فقد  حبثهم،  حمور  هو  بل كان  عليها،  أعماهلم  استقامت  مادة  ا  اليت  شتقاقات 

( يف مواضع متعددة عندهم، ومن أبني األدلة على ذلك إبرادهم السم الفاعل )خم اط ب(   )خ ط ب 

  ) )خُم اط ب  املفعول  بينا    -مدياآل–طريف اخلطاب ...فقد عرف    بوصفهماوالسم  تعريفا  اخلطاب 

"اب أنه  إذ يرى  الشرعية  املنطلق ملعرفة األحكام  التعريف هو  املتواضع عليه  للعد أن وعى أبن  فظ 

واخلطاب   "الكالم  إن  يقوله  أيضا  اجلويين  فعل  وكذلك  لفهمه"  متهيئ  هو  من  إفهام  به  املقصود 

والتكلم والتخاطب والنطق واحد يف حقيقة اللغة، وهو ما يصري به احلي متكلما" وعليه فقد أصبح  

 .    (3) خوطب به وهو الكالم لفظ اخلطاب عند األصوليني يدل على ما

الكرمي  ى  فعل  القرآن  من  مواضع  عدة  يف  "اخلطاب"  لفظ  ورد  والنقد  البالغة  علمي  غرار 

له، وإن اختلفت  املقدس  التأصيل  ليجد اخلطاب  بصيغ متعددة كل منها يكمل اآلخر ويتممه، 

 
ال   1 أصول  في  املحيط  البحر  جالزركش ي:  ط1فقه  بالغردقة،  والتوزيع،  والنشر  للطباعة  الصفوة  دار   ،  ،2  ،

 126م. ص 1992هـ/1413
 .126ينظر نفس املرجع، ص   2
ط   3 املتحدة،  الجديد  الكتاب  دار   ، تداولية،  لغوية  مقاربة  الخطاب،  استراتيجيات  الشهري،  ظافر  ،  1ينظر 

 36، بنغازي ليبيا. ص 2004آذار/مارس الربيع 
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آية، فقد ورد بصيغة املصدر يف قوله تعاىل   بـ  م  و    ض  ر  األ  و    ات  او  م  الس    بُّ ر  ﴿معانيه يف كل    ا م  هُ نـ  يـ  ا 

د محل اللفظ "خطااب" معىن التوجه ابحلديث، ويف مرة اثنية  فق  (1) ﴾ااب  ط  خ    هُ ن  م    ون  كُ ل  مي     ال    نُ مح   لر  ا

تعاىل   قوله  اخل ط اب  شو  ﴿يف  وف ص ل   م ة   احل ك  ن ُه  وء اتـ يـ  ُه  ُمل ك  "اخلطاب"   (2) ﴾د د ان   اللفظ  محل  فقد 

سالم، كما ورد مرة اثلثة بصيغة الفعل يف قوله  المعىن التفصيل للكالم واملعاين لسيدان داوود عليه  

 فقد محل اللفظ اخلطاب معىن اجلدال واحلجاج. (3) ﴾و إ ذ ا خ اط بـ ُهم  اجل اه ُلون  قالوا سالما﴿تعاىل 

، فالناس  الشعورفقد عد الرازي صفة فصل اخلطاب من عالمات حصول قدرة اإلدراك و 

كانت هذه القدرة يف حقه أكمل    من الضمري، فكل  يف  خمتلفون يف مراتب القدرة على التعبري عما

القدرة يف حقه أقل كانت  النطقية يف حقه أعظم، وإذا كانت  النفس  الصادرة عن  كانت اآلاثر 

 . (4) تلك اآلاثر أضعف

ليست يف جمرد    تهطه عبد الرمحن من خالل طرحه ملفهوم اخلطاب على أن "ماهيويؤكد  

كثر، ألن هذه العالقة، على قدرها وفائدهتا، قد توجد حيث  فأإقامة عالقة ختاطبية بني جانبني  

طلب إقناع الغري مبا دار عليه اخلطاب؛ فقد حيصل أحد اجلانبني القصدين املطلوبني يف   يوجدال

قيام هذه العالقة ومها: قصد التوجه إىل اآلخر وقصد إفهامه مرادا خمصوصا، من غري أن يسعى إىل  

  نقص من شك، إمنا حقيقة اخلطاب تكمن يفيال أن يزيد يف يقني أو و  جلب اعتقاد أو دفع انتقاد 

 
 .37بأ، اآلية سورة الن  1
 .20سورة ص اآلية   2
 .63سورة الفرقان اآلية   3
، دار الكتاب الجديد  35-34ينظر عبد الهادي بن ظافر الشهري، استراتيجيات الخطاب، مقاربة لغوية تداولية ص     4

 بنغازي، ليبيا.   2004، آذار/مارس/ الربيع 1املتحدة، ط
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التخاطبيني القصدين  إىل  يضيف  االدعاءكونه  "قصد  مها  معرفيني  قصدين  املذكورين  وقصد  (*)   "

 . (1) "(**)االعرتاض

واليت    القصد الذي يتمحور أساسافهوم  مبفمن هذا التحديد ملصطلح اخلطاب جنده يقرتن  

  ( *)لها حممد مفتاح فيما يلي: "أوال املقصدية ونعين هبا: فعل الكالمناصر يفص  ع تنطوي على ثالث 

املخاط ب،    الصادر خالل:  من  تتحقق  خاصة،  أحوال  مقتضيات  يف  خماطب  إىل  متكلم  من 

فاملخاط  واملخاط ب التنزيل,  و    هو  ب: ,وظروف  مجلة  سريته  مسلم  يعرف كل  الذي  الرسول 

  ( 2) اب... وأخريا ظروف التنزيل أو ما يعرب عنه مبقتضى احلال"طمتلقي اخل,املخاط ب: وهو  تفصيال

النظرة    إذ هذه  بني  اختالف  جند كبري  اخلطاب    الرتاثية ال  هذه    حيثملفهوم  يف  القدماء  أفاض 

 

يكو   *  به  املنطوق  أن  فمقتضاه  االدعاء:  من  قصد  يقول  ملا  االعتقاد  الناطق صريح  من  ن خطابا حقا، حتى يحصل 

نفسه، وتمام االستعداد إلقامة الدليل عليه عند الضرورة... وما لم يحصل الناطق هذا االعتقاد واالستعداد أو معا  

 فال يمكن أن يعد مخاطبا حقا.  

يكون للمنطوق له حق مطالبة الناطق بالدليل  قصد االعتراض: فمقتضاه أن املنطوق به ال يكون خطابا حقا، حتى    ** 

إلى   سبيل  فال  الناطق،  يدعيه  بما  التسليم  دائم  إما  يجعله،  الحق  لهذا  له  املنطوق  فقد  ألن  ذلك  يدعيه،  ما  على 

 تمحيص دعاويه، وإما عديم املشاركة في مدار الكالم. 

حقا... فاملعترض هو عبارة عن املخاطب الذي  وما لم يقدر املنطوق له على هذه املطالبة، فال يمكن أن يعد مخاطبا  

 .  226-225ينهض بواجب املطالبة بالدليل على قول املدعي، طه عبد الرحمن، اللسان وامليزان أو التكوثر العقلي، ص 
ب.  ، الدار البيضاء، املغر 1998،  1طه عبد الرحمن، اللسان وامليزان أو التكوثر العقلي، ، املركز الثقافي العربي، ط   1

 225ص 

الكالم: حقيقة الكالم ال تقوم في مجرد الناطق بألفاظ مرتبة على مقتض ى مدلوالت محددة، ألن هذا النطق قد يقع    * 

في حال فلسفة   تنتزع عنوة كما  اللعب، والداللة قد  في حال  يأتي صدفة كما  النوم، والترتيب قد  في حال  عرضا كما 

 على قصدين اثنين:  اللسان، إنما حقيقة كامنة في كونه ينبني 

لم  - وما  غيره،  إلى  توجيهه  إرادة  الناطق  من  نحصل  كالما حقا حتى  يكون  ال  به  املنطوق  أن  بمقتضاه  األول:  القصد 

 تحصل منه هذه اإلرادة فال يمكن أن يعد متكلما حقا... 

الغير، و - إفهام  إرادة  الناطق  الثاني: فال يكون املنطوق به كالما حقا حتى نحصل من  ما لم تحصل منه هذه  القصد 

 .  214، 213اإلرادة، فال يمكن أن يعد متكلما حقا، د. طه عبد الرحمن اللسان وامليزان، ص 
 193-192، الدار البيضاء، بيروت. ، ص 2/1990محمد مفتاح، دينامية النص، املركز الثقافي العربي، ط  2
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آبراء صائبة ودقيقة وبني النظرة النقدية احلديثة اليت ركزت هي األخرى على مدى    النقطة وأتو فيها 

خطاب حىت يكون انجعا وذلك مبراعات األركان الثالثة كاملة "خماط ب   كلحتقق هذه العناصر يف  

وأسلوبه،   وتعابريه  ألفاظه  املخاطب  اختيار  يف  أتثري  له  يكون  وخماط ب   احلديث،  مبادرة  أيخذ 

فشله" أو  جناحه  إىل  يؤدي  مما  اخلطاب،  عملية  فيها  جرت  هذه    (1) وظروف  أحد  توفر  فعدم 

 شله. ف الشروط يف اخلطاب إيذان على

كل منطوق به يتوقف وصفه بـ"الكالم" على أن    أنفإذا أخذان مبيزة اخلطاب الشفاهية "تقرر 

التوجه مبنطوقه إىل الغري ولقصد إفهامه هبذا   الناطق لقصد  يقرتن بقصد مزدوج يتمثل يف حتصيل 

ي أن  يصلح  الذي  به  املنطوق  أن  فاعرف  ما،  معىن  بتماماملنطوق  ينهض  الذي  هو    كون كالما 

 . (2) ملقتضيات التواصلية الواجبة يف حق ما يسمى "خطااب"ا

هذا يعين أن اخلطاب حمدد ابلقناة النطقية أي املشافهة بني املتكلم واملستمع )املخ اط ب( 

فدميومته مرتبطة هبا ال تتجاوزها، أي أنه مرتبط بلحظة إحداثه، ال يتجاوز سامعه إىل غريه، حيث  

 الذكر. سلفظة إحداث اخلطاب العتماده على املنطوقة كما حليفرتض اخلطاب وجود املتلقي 

 

 
 .196نفس املرجع، ص   1
 .215أو التكوثر العقلي، ص  د. طه عبد الرحمن، اللسان وامليزان  2
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هو  من  إفهام  به  املقصود  عليه  املتواضع  "اللفظ  أنه  على  اخلطاب  حيدد  األمدي  جند  إذ 

كم على الكالم أبن حتففي هذا التحديد يبني األمدي عددا من املقاييس اليت    (1) متهيئ لفهمه" 

 : لييوصف ابخلطاب وقد جعلها وبينها فيما ي

املواضعة وقعت  عما  احرتاز  و)املتواضع    ")فاللفظ(  املفهمة  واإلشارات  احلركات  من  عليه 

 ة. ل عليه( احرتاز عن األلفاظ املهم

و)املقصود هبا اإلفهام( احرتاز عما ورد على احلد األول )الكالم الذي مل يقصد املتكلم به  

الم ملن ال يفهم؛ كالنائم واملغمى عليه  لكإفهام املستمع( وقولنا )ملن هو متهيئ لفهمه( احرتاز عن ا

 . (2)وحنوه"

قصد على  القائم  اخلطاب  طريف  بني  التواصلية  التخاطبية  العالقة  على  مبين    يةفاخلطاب 

فُق د أحد هذين الطرفني خالل   ناإلفهام من طرف املخاط ب وقصد الفهم من طرف املخا ط ب، فإ

 م.العملية التخاطبية زالت صفة اخلطاب عن الكال

 

 

 

 

 
م، 1976هـ،  1406،  2، ط136، ص  1علي بن محمد األمدي األحكام في أصول األحكام، تحقيق د. سيد الجميلي، ج   1

 دار الكتاب العربية، بيروت، لبنان.   
 .136نفس املرجع، ص   2
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 . 1999، 1ورهاانت العوملة(، املركز الثقايف العريب، بريوت، الدار البيضاء ط
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 بنغازي، ليبيا.    2004، آذار/مارس/ الربيع  1اجلديد املتحدة، ط

،  2، ط  1األمدي األحكام يف أصول األحكام، حتقيق د. سيد اجلميلي، جد  علي بن حمم -

 م، دار الكتاب العربية، بريوت، لبنان.   1976هـ،  1406
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حممد خطايب: لسانيات النص، مدخل إىل انسجام اخلطاب، املركز الثقايف العريب، الطبعة   -
1  ،1991 . 

 . 1990/، الدار البيضاء،  2حممد مفتاح، دينامية النص، املركز الثقايف العريب، ط -
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 احملاضرة العاشرة : 

 ينب الّنص واخلطاب: )اجلزء الثاين( 

 

 مفهوم اخلطاب عند الغربيني:

ي، عود نشأة "مفهوم اخلطاب" األوىل إىل العامل السويسر تأما يف األدبيات الغربية احلديثة، ف

سوسري   دي  اللسانيات   يف  Ferdinand de Saussureفرديناند  يف  "حماضرات  كتابه 

طور املفهومان عند  تتميزه بدقة بني حد الكالم واللغة، واعتمادا على هذا التقسيم  بالعامة"؛ ذلك  

املفهومان  "فصار  اخلطاب  ومنها  عدة  دالالت  ليأخذ    Helmslavهياملسالف    عند  الدارسني 

النص ) )اجلهاز،   )Système Texte  تشومسكي نوام  وعند   )Noam Chomsky 

( اإلجناز(  جاكوبسون  Compétence performance)الطاقة،  رومان  وعند   ،)

Roman Jakobson   )الدليل,الرسالة(  (Code, message غيوم قحطاف  وعند   )

Gustave Guillaume   ( اخلطاب(  روالن  Langage, discours)اللغة،  وعند   ،)

( ) BarthesRolandابرث  واألسلوب(  )اللغة   )langue, style")(1)    هذا خالل  فمن 

التنوع االصطالحي يستدل الدارس على عدم الوصول إىل داللة حمددة وهنائية ملصطلح اخلطاب  

 
، جامعة 1999،  161لم النص، ص  رابع بحوش، الخطاب و الخطاب األدبي وثورته اللغوية على ضوء اللسانيات وع   1

 عنابة.
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، إال أنه يكاد جيمع كل املتحدثني عن اخلطاب وحتليل اخلطاب  (1) فقد ورد وألول مرة عند )هاميز(

 .(2) هذا املضمار من خالل حبثه املعنون بـ"حتليل اخلطاب"يف 1952على رايدة ز. هاريس 

لل  املصطلح  تعدد  انله  ن صعلى غرار  قد  فإن مفهوم اخلطاب  الدراسات،  التعدد   حسب 

اللغوية   الدراسة  اجتاهي  حسب  الباحثون،  عليه  أجراها  اليت  الدراسات  بتأثري  وذلك  والتنوع، 

يطل  فهو  وهلذا  التواصلية،  والدراسات  ورد  الشكلية  ما  مع  أحدمها  يتفق  مفهومني؛  أحد  على  ق 

اللغوي احلديث، وهذان املفهومان   قدميا، عند العرب، أما املفهوم اآلخر فيتسم جبدته يف الدرس 

 مها: 

 األول: أنه ذلك امللفوظ املوجه إىل الغري إبفهامه قصدا معينا. 

 . (3) اآلخر: الشكل اللغوي الذي يتجاوز اجلملة

ثنائية دي سوسري كما وضحناها سابقا، فقد فضل استعمال كلمة    يوم( منغفقد انطلق )

( ذلك ليؤكد على ما يكتسبه اإلجناز اللغوي من Parole( عوض كالم )Discoureخطاب )

كزا  ركات اجلسدية، السياق...اخل ومر أوجه رمبا ال حيويها لفظ كالم مباشرة مثل: الوجه الكتايب، احل 

السابق على اخلطاب، فهي موجودة ابلقوة، يف حني أن اخلطاب   فها النظامصيفه على اللغة بو صنت

تعدد   حني  يف  واحد  مدلول  ذا  داال  اللغة،  يف  اللسانية  العالمة  ابلفعل، كون  يوجدها  ما  هو 

 
 .36ينظر ظافر الشهري، استراتيجيات الخطاب، مقاربة لغوية تداولية، ص   1
 17، الدار البيضاء، املغرب. ص 2005، 4سعيد يقطين، تحليل الخطاب الروائي، ، املركز الثقافي العربي، ط  2
 .37-36ينظر املرجع السابق، ص   3
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ل اللغة معاين متعددة تعدد . فاخلطاب حيم  ( 1) توى اخلطاب؛ ألنه ميدان استعماهلاس م  مدلوالهتا يف

 نة مع إحداث اخلطاب.املالبسات والسياقات املتزام

كما جند ابحثا فرنسيا كان لتعريفه للخطاب ابلغ األثر يف الدراسات األدبية، مرتكزا على  

ة اخلطاب وهي املمارسة داخل إطار السياق ابعتبار اللسان أداة للتواصل، املعرب عنها بواسطة  يز م

أو أكثر أو أقل–إجراءات صارمة   ية إىل اخلطاب، وميكن وتبعا لذلك تغدو اجلملة منتم  -مجلة 

قيم مع العديد من اللسانيني الغربيني مفهوم ي "بيين فست"تعريفها أبهنا وحدة اخلطاب، حيث جند 

( والذي    (،Enonciationالتلفظ  اللغة،  استعمال  يف  الذايت  الفعل  يعين  دراسة    يتيحوهو 

 .(2)ليس امللفوظالكالم ضمن مركز نظرية التواصل ووظائف اللغة، ذلك أنه موضوع الدراسة و 

بن يعرف  التحديد  هذا  أساس  أبنه  Benveniste)  تفس يوعلى  اخلطاب  امللفوظ  "( 

يف التواصل؛ واملقصود بذلك الفعل احليوي إلنتاج   انتقاليةمنظورا إليه من وجهة آليات وعمليات  

التلفظ، ومبعىن آخر أكث ر  ملفوظ ما بواسطة متكلم معني يف مقام معني، وهذا الفعل هو عملية 

فإنه بطريقة    : اتساعا  الثاين  على  التأثري  هدف  األول  وعند  ومستمعا  متكلما  يفرتض  تلفظ  كل 

ا يقال وبني التلفظ  م  أيالعالقة بني امللفوظ    "بني فست". فمن خالل هذا التفسري حيدد  (3) ما"

  اللغة والكالم.نيبكفعل القول ال 

 

 
 .37استراتيجيات الخطاب مقاربة لغوية تداولية، ص  ينظر ظافر الشهري،   1
 .19-18ينظر سعيد يقطين، تحليل الخطاب الروائي، ص   2
 .19نفس املرجع، ص   3
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ي على أن هذا األخري قد ميتد إىل نوعي اخلطاب الكتايب والشفو   "فست  ينيب"كما يشري  

األكثر صنعة وزخرفة، كما   اخلطبة  اليومية إىل  املخاطبة  اليت  جتمن  املكتوبة  د كتلة من اخلطاابت 

واملسرح  املذكرات  إىل  املراسالت  من  ومراميها  أدوارها  وتستعري  الشفوية  اخلطاابت  إنتاج  تعيد 

ه فيها متكلم إىل متلق وينظم ما يقوله من والكتاابت الرتبوية... وابختصار كل األنواع اليت يتوج 

"مخالل   الضمري  نظامني la personneقولة  لنا  يربز  األخرية  املقولة  هذه  أساس  وعلى   ،"

( احلكي  مها  )histoireللتلفظ  واخلطاب   )Discours  يرتبط ال  التسيري  هذا  وبني كون   ،)

قصصي يرتبط شفوي، فالتلفظ المطلقا ابلتمييز الذي يقام عادة بني اللسان املكتوب واللسان ال

بين املكتوبة،  يوظ  ابللغة  للتلفظ  ما اخلطاب  العملية  املمارسة  دان يف اآلن  جتف كتابة وشفواي، ويف 

 .(1) نفسه ننتقل من أحدمها إىل اآلخر

م حاول  )اكما  حي  (D. Maingueneauنيكنو  اليت  واملفاهيم  الدالالت  يل حصر 

ا يعوض الكالم مبفهومه السوسريي يف ثنائية لسان /كالم،  عليها الدال "اخلطاب" ابعتباره مفهوم

الفعالية  الكالم موئل  تنتمي إىل  اللسان ولكنها  إطار  تدخل يف  يتبني كون اجلملة ال  ومن ذلك 

( إىل كون اخلطاب وحدة ذات L’analyse du discoursكما يشري يف كتابه )  (2)والذكاء

للنص. ك  بعد ومكافئة  اجلملة  من  وأرقى  منظور أوسع  من  )امللفوظ(  اخلطاب  مصطلح  يشري  ما 

العملية    تلفظي   شركاء  بني  العالقة  وعلى  للتلفظ،  الدينامية  اخلصائص  على  ابلرتكيز  تداويل 

التفاعل   احملاداثت،  على  "اخلطاب"  دال  حييل  التلفظ كما  فيه  املسجل  السياق  وفق  التواصلية 

 
 . 19ينظر نفس املرجع ، ص   1
 .22ينظر نفس املرجع، ص   2
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فئات اجتماعية معينة كاخلطاب األنثوي، الشفوي، وقد تعني به بعض أمناط امللفوظات اخلاصة ب

املدرسي  اخلطاب  اإلداري،  فردي    (1) اخلطاب  ابستعمالني،  مرتبط  منكينو  عند  فاخلطاب  وعليه 

 ومجاعي للغة وفق سياقات معينة.

الكتابة"  Roland Barthesكما يشري روالن ابرث ) الصفر يف  "الدرجة  ( يف كتابه 

تكون من جمموعها الثقافة نفسها كبنية كربى، منطلقا تيت  أنه يتخذ من اخلطاب الوحدة الصغرى ال

يف بناء رأيه من اجلملة، كوهنا اللبنة األوىل يف بناء وتشكيل اخلطاب، "فاجلملة يف اللسانيات هي 

اللغة، وهذا يعين أن اخلطاب ال يوجد إال يف اجلملة، ألن اجلملة هي القسم   الوحدة األخرية يف 

كمال اخلطاب أبسره واللسانيات ال يسعها أن تتخذ موضوعا أرفع من   األصغر الذي ميثل جبدارة

 . (2)اجلملة، هلذا من احلتمي أن يكون اخلطاب ذاته، منتظما ضمن جمموعة من اجلمل"

الدراسات   مناهج  تعدد  عن  الناجم  "اخلطاب"  ملفهوم  والتباين  التعدد  هذا  أساس  فعلى 

مع نسبة كل تعريف إىل منهجه، فقد ورد مفهوم    يبفرن( ثالث تعريفات، ش اللغوية تقدم )ديبورا  

"اخلطاب" عند الباحثني بوصفه واحد من ثالثة: بوصفه أكرب من اجلملة، أو بوصفه استعمال أي  

 .(3)وحدة لغوية، أو بوصفه امللفوظ

أكرب من اجلملة، ذلك  فالتعريف األول للخطاب من منظور املنهج الشكلي ابعتباره وحدة  

الباحث   عناية  بل انسجامهبعناصر  أن  ببعض،  بعضها  وحداثة  عالقة  ومعرفة  وتركيبه  وترابطه   ،

 
1. D. Manigueneau. L’analyse du discours, 1997, , éd Hachette, Paris. p 10 

 95املغرب. ص 1958بارث، الدرجة الصفر للكتابة. ت: محمد برادة، ،  روالن  2
 .37ينظر ظافر الشهري، استراتيجيات الخطاب، مقاربة لغوية تداولية، ص   3
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للخطاب  الثاين  التعريف  أما  املنجزة،  بنيته  مستوى  على  وذلك  اآلخر  للبعض  بعضها  ومناسبة 

وذلك   وظيفية،  نظرة  ذو  فهو  اللغة  استعمال  االكتفاء  ببوصفه  وعدم  الشكلي،  الوصف  تجاوز 

ت اخلطاب ببعضها البعض وحتليلها، والدعوة إىل ضرورة االعتناء  ابلوقوف عند بيان عالقة وحدا

إنتاج اخلطاب وأتويله السياق يف  القائمة بني طريف   , بدور عناصر  العالقة  ابالرتكاز على  وذلك 

.  اخلطاب املخاط ب واملخاط ب 

أما التعريف الثالث لديبورا شيفرن للخطاب بوصفه "ملفوظا" إذ ميثل هذا التعريف نقطة  

له، ولكن  ال أساسا  يتخذ من اجلملة  والوظيفة، وقد  البنية  بني  السابقني، أي  املنهجني  تقاطع يف 

يدي، بوصفها تلك السلسلة من الكلمات، عفال عن اعتبار السياق،  ر ليس مبفهومها العريف التج

وعليه يقدم كيسنب    (1) بل مبفهومها التلفظي يف السياق... أي أن اخلطاب مكون من مجل سياقية

(L. Guespin  معارضة بني امللفوظ ابعتباره متتالية من اجلمل املوضوعة بني بياضني دالليني )

واخلطاب ابعتباره امللفوظ املعترب من وجهة نظر حركية خطابية مشروطة هبا. وبقراءة أخرى للربط  

بعيدا عن يثبت املعىن احلريف    الذيبني امللفوظ واخلطاب، يقدم ديكرو متييزا بني املكون اللساين  

السياق التلفظي بني املكون البالغي الذي يؤول هذا امللفوظ إبدماجه يف مقام وسياق تواصليني 

 .   (2)حمددين

 
 .38ينظر نفس املرجع، ص   1
 . 23ينظر: سعيد يقطين، تحليل الخطاب الروائي، ص   2
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وتبعا هلذا التصور يصبح امللفوظ خاصا ابالستعمال واملعىن، ويصبح اخلطاب هو امللفوظ  

النطاق    وظ يتحدد خارجبزايدة مقام التواصل خاصة خباصية اإلنتاج والداللة، ذلك أن معىن امللف

 التلفظي، وأن داللة اخلطاب ترجع إىل شروط ومالبسات التواصل.

 

والغربيني  العرب  اللغويني  الدارسني  عند  واخلطاب  النص  ملفهومي  التصور  هذا  خالل  من 

، فقد انهلما التعدد والتنوع، وعليه فقد انتقل هذا التباين  ينجتاهيها الفرونكوفوين واألجنلوساكسو اب

الدراسات اللغوية احلديثة عند العرب، فقد اختلف الباحثون يف حتديد مفهوم اخلطاب، شأنه    إىل

لت ثقافة أخرى وهذا  ثقافة إىل  إليها  عشأن أي مصطلح منقول من  ينتسب  اليت  التخصصات  دد 

بينهما؛   اختالفا  هناك  أن  إال  والنص  اخلطاب  مفهومي  بني  خلطا  التعدد  هذا  فأفرز  الباحثون، 

النظر    بغض هذه الدراسات، هو جممل القوالب الشكلية: النحوية والصرفية والصوتية،  فالنص، يف

 .   (1)عما يكتسبه من ظروف أو يتضمنه من مقاصد

حني   السياق  حييل  اخلطاب    جنديف  عناصر  اللغوي، على  وتشكيله  إنتاجه  يف  اخلارجية 

أن وظروفه، كما  إنتاجه  شروط  معرفة  يفرتض  مما  أتويله،  يف  العالمات    وكذلك  يف  فرقا  هناك 

ين فقد  الرسم تاملستعملة،  أو  الصامت  التمثيل  يف  احلال  هو  لغوية كما  غري  بعالمات  اخلطاب  ج 

 . (2)الكاركاتوري أو اخلطاب اإلعالين التجاري الذي قد يقتصر على استعمال عالمات غري لغوية"

 كما توجد فروق حمسوسة بني مفهومي النص واخلطاب تتمثل فيما يلي: 

 
 .39-38املرجع السابق ، ص   1
 . 39نفس املرجع ص   2
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متلق - إىل  النص  يتوجه  بينما  اخلطاب،  إحداث  حلظة  املتلقي  وجود  اخلطاب  "يفرتض 

يتأسس   تواصلي  نشاط  اخلطاب  أنَّ  أي  قراءة،  عينة  طريق  عن  يتلقاه  اللغة    -أوال–مؤجل  على 

 املنطوقة بينما النص مدونة مكتوبة. 

 

النص له دميومة  اخلطاب ال يتجاوز سامعه إىل غريه؛ أي أنه مرتبط بلحظة إحداثه بينما  -

 كل زمان ومكان.   يف الكتابة يقرأ

اخلطاب حتدثه اللغة الشفوية، بينما النص تنتجه الكتابة؛ أو كما قال "روابر اسكاربيت  -

R. Escarpit    حمدد منها  وكل  نصوصا،  تنتج  الكتابة  بينما  خطاابت  تنتج  الشفوية  اللغة 

ابلقنا حمدود  اخلطاب  يستعملها؛  اليت  القنوات  املتكلم  مبرجعية  بني  املشافهة  أي  النطقية  ة 

واملخاطب، وعليه فدميومته مرتبطة هبا ال تتجاوزها، أما النص فإنه يستعمل نظاما خطيا، فدميومته  

 .(1) رئيسية يف الزمان واملكان" 

ته عرب وسائط ورقية أو  يوعليه يتميز النص عن اخلطاب بتمظهره املادي املتجسد يف انكتاب

إلكرت  )نص  على إلكرتونية  تلقيه  يف  القراءة  عملية  على  معتمدا  الدميومة،  صفة  تكتسبه  اليت  وين( 

 .الشفهينظور املعينه هذا من بخالف اخلطاب املرتبط بلحظة إنتاجه واملوجه إىل متلق 

 
 .93، ص 2005جوان  14بشير إبرير من لسانيات الجملة إلى علم النص مجلة التواصل، عدد    1
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 " ديك  فان  مييز  األخري  التحديد  هذا  من  واخلطاب Van Dijkوانطالقا  النص  بني   "

األول   وال  -النص–معتربا  نظراي،  حدسيا    -اخلطاب –ثاين  بناءا  استعماال  الناص  يستعملها  عبارة 

                       .(1) طلق على ما تشهد املالحظة واملشاهدة على وجودهيو 

من  جبعل  الروائي"  اخلطاب  "حتليل  خالل كتابة  من  يقطني  سعيد  الدكتور  جند  حيث 

الداليل؛ املستوى  بعد  إبعطائه  "اخلطاب"،  عن  متميزا  مفهوما  "النص"  حيث    "النص"  أعطى 

فعل   "للخطاب" كما  مرادفا  اعتربوه  الذين  السرديني  عكس  خاصة  بتحميلها    " جنيت" دالالت 

لضمان واليت  اخلاصة  مكوانته  فلنص  الداللة،  توسيعا    نفس  تكون  أن  إال  ميكن  ال  االنسجام 

الشكل ملكوانت اخلطاب، وال ميكن لقطبيه الرئيسيني إال أن يكوان توسيعا لقطيب اخلطاب على  

    :(2)التايل

 املستوى الداليل املستوى النحوي
 النص اخلطاب

 الكاتب-أ وي االر -أ
 القارئ- املروي له -

 البناء النصي-ب  الزمن -ب 
 (املتعالبات النصية )التفاعل النصي- صيغ اخلطاب -
 لسانية  -البنيات السوسيو  -الرؤايت - الصوت /الرؤية -

 

 
 . 101، ص 1ينظر محمد الشاوش، أصول تحليل الخطاب في النظرية النحوية العربية، تأسيس النص، م ج   1
 .53ينظر سعيد يقطين، تحليل الخطاب الروائي، ص   2
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 :  اضرة مراجع احمل

 . 2005جوان  14ن لسانيات اجلملة إىل علم النص جملة التواصل، عدد بشري إبرير م -

النص،  - اللسانيات وعلم  اللغوية على ضوء  رابع حبوش، اخلطاب و اخلطاب األديب وثورته 

 ، جامعة عنابة. 1999

 املغرب. 1958روالن ابرث، الدرجة الصفر للكتابة. ت: حممد برادة، ،   -

الروائي، - اخلطاب  حتليل  يقطني،  ط  سعيد  العريب،  الثقايف  املركز  الدار  2005،  4،   ،

 البيضاء، املغرب.  

الكُتب    - دار  تداولي ة،  لغوية  مقاربة  اخلطاب،  الشهري:إسرتاتيجيات  ظافر  بن  اهلادي  عبد 
 . 2004الوطنية، الطبعة األوىل، ليبيا، 

النص،   - حنو  أتسيس  العربي ة،  النحوية  النظرية  يف  اخلطاب  حتليل  الشاوش:أصول  حممد 
 )د.ت(.  2001ؤس سة العربية للتوزيع، اجملل د األو ل، تونس، امل
 

- . D. Manigueneau. L’analyse du discours, éd Hachette, Paris, 1997 
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 اضرة احلادية عشر : احمل

 )اجلزء األول( اإلجراء اللساين يف التحليل النصي: 

 

ا يدفع  حيث  والبالغي،  اللغوي  البحث  لتساؤالت  فاتح  فضاء  املشتغل  النص  لباحث 

بناؤه من نظرايت لغوية، واإلسهام يف بناء مناذج توصف هبا هذه    ت  مبسائل اللغة إىل التفكري فيما

ذلك لتداخل البنيات املؤسسة له؛ بنيات لغوية واجتماعية، وثقافية،    -النصوص–الظاهرة اللغوية  

ات اليت ينجز هبا، كونه حامل  ونفسية من أجل الولوج إىل غايته اإلبالغية عرب العديد من التمظهر 

قراء   آليات وإجراءات ضمنينيألفكار معرفية جملموع  تظافر ومسامهة عدد  فإنه يستدعي  ، وعليه 

إجراء  على  مرتكزة  علمية  مقاربة  مقاربته  بغية  وسوسيولوجية  وأسلوبية  وبالغية  حنوية  ونظرايت 

 1بشكل سليم. مضامينهيضمن الوصول إىل إدراك 

على التحليل النصي هو التداخل الشديد بني املباحث اللسانية والبالغية   إال أن ما يالحظ

فيه،   املستخدمة  الوسائل  تشابك  إىل  النص  حتليل  يف  التعقيد  يرجع  حيث  والنحوية  واألسلوبية 

في العالمات  عالقات  بدراسة  وذلك  النحوي؛  املستوى  على  بوسائل  يستعان  بينها  ا  محيث 

عل  وأخرى  اجلمل،  يف  الداليلوالكلمات  املستوى  والكلمات    ؛ ى  العالمات  عالقة  مبعاجلة  وذلك 

واجلمل ابألشياء وحباالت األشياء كون هذه الدراسة مرتبطة ابملعىن واملرجع واحلقيقة، واثلثة على  

 
 .91، ص 2005، جوان  14جملة إلى علم النص ، مجلة التواصل ، عددينظر بشير ابرير من لسانيات ال - 1
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املعلومات   ونوع  واملقام  النص  وهدف  واملوقف  املتلقي  بدور  ابالهتمام  وذلك  التداويل  املستوى 

التفاع وأنواع  املستوايت  املطروحة  هذه  بني  يشكل  النص  مفسر  أن  على  السياقات،  وأشكال  ل 

متكامل  تفسري  لتقدمي  ومعرفية  اصطالحية  وقيود  وقواعد  ومفاهيم  تصورات  إىل  مستندا  الثالثة 

 . (1)اجلوانب

تظافر  من  البد  وأتويلها  وتفسريها  النصوص  ووصف  حتليل  من  التمكن  أجل  فمن 

ي والداليل، واملستوى التداويل غري اللغوي الذي له األمهية البالغة  املستوايت الثالثة؛ اللغويني النحو 

إنتاج النصوص وفهمها. األمر الذي دفع بعضهم إىل القول: "إن  يف الكشف عن اسرتاتيجيات 

ملقاربة   تطبيقية  ومهارات  إجراءات  وتالقي  معارف  تكامل  "تستدعي  النص  لبنية  املميزة  اخلاصية 

ا  الثقافة  يف  املنجز  النص  النص  لسانيات  جعل  الذي  األمر  وهو  علمية    تتبوأ إلنسانية،  مكانة 

تؤهلها مرجعيا وإجرائيا   تطرحها  إلومنهجية  اليت  التساؤالت  لكثري من  جياد إجاابت علمية كافية 

النص" والداللية  (2) إشكالية  واألسلوبية  والتداولية  االتصالية  اجلوانب  مبراعات  إال  يتأتى  ال  وهذا   ،

 نة يف النصوص. والنحوية الكام

اللغوية   اللسانية  النظرايت  ألهم  الكربى  واملالمح  اإلجراءات  بعض  تقدمي  سنحاول  وعليه 

اليت حاولت دراسة النص وحتليله، معتمدين يف ذلك على كتاب "علم لغة النص" للدكتور سعيد  

 لصاحبه حممد خطايب. "حسن حبريي، وكتاب "لسانيات النص مدخل إىل انسجام اخلطاب 

 
 .147ينظر  سعيد حسن بحيري، علم لغة النص، املفاهيم واالتجاهات، ص   1
، كانون  392أحمد حساني، السياق والتأويل من اإلشكالية الفيلولوجية إلى اإلشكالية اللسانية، املوقف األدبي، ، ع     2

 62ص  .2003األول، ديسمبر 
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                 :H. Weinrichالتجزءة النحوية للنص "فاينريش   نظرية -1

يزال موضح خالف   النص وأجزائه كونه ما  السؤال حول ماهية  يثار  البديهي أن  إنه ملن 

هذا   عند  اجنر  إذ  ال؟  أم  صغرى  عناصر  إىل  للتجزئة  قابلة  أساسية  وحدة  النص  يعد  فهل  كبري، 

 .  (1) والتحليل يف هذا االجتاه النصي" التساؤل عدت صعوابت جوهرية واجهت الوصف

حتمي   تكوين  أبنه  حدده  حيث  للنص  مفهومه  على  نظريته  بناء  يف  فاينريش  ارتكز  فقد 

أما ما خيص عمله   .أجزاؤه راسخة، أي أنه تكوين حتدد أجزاؤه بعضها بعضا؛ إذ أهنا اثبتة متضافرة

قات التشابه بني اجلمل املتجاورة  فإنه حياول أن يقدم وسيلة بسيطة لقياس عال  ،حول جتزئة النص

تقوم  تنظيمية  إجراءات  التحليل صورة  اختذ  النصي، حيث  التماسك  إطار مفهوم  نص ما يف  يف 

. من خالل مراعاة أوجه الرتابط النحوية التحليلية على (2)على الوصف اللغوي الشكلي للنصوص

من حيث  النص،  مستوى  إىل  االنتقال  مث  ومن  أوال،  اجلملة  املستواي  مستوى  توازي    ن خالل 

يسهمان معا يف حتديد البنية الكلية املتماسكة للنص، فإنه ال ميكن فصل اجلملة عن ابقي اإلجراء  

يدا ميكن عزله عن بقية األجزاء  قاملكونة لكلية النص، ابعتبارها جزءا مكمال له، ال جزءا مستقال م

 فهم املتأخرة، حيث حتقق املعىن من  حيث تسهم كل مجلة يف فهم ما تليها، كما تسهم املقدمة يف

 .(3) خالل آتزر معاين األجزاء يف إطار بنية كلية واحدة تكون هي موضوع النص

 
 .56ينظر: د. سعيد حسن بحيري، علم لغة النص، ص   1
 .54ينظر نفس املرجع ص   2
 . 192-191ينظر نفس املرجع ، ص   3
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يف إطار هذا التصور الكلي الذي تبناه فاينريش يقدم لنا هنجا استكشافيا ارتكز فيه على  

 ية: عدة مرتكزات أقام عليها نظريته واليت ميكن التعبري عنها يف النقاط اآلت

 اعتبار اجلملة نقطة البداية يف التحليل من أجل الولوج إىل عامل النص.-

 النص تعبري منطوق )منطوق لغوي( مستمر أو متقطع )منطوق / مكتوب(. -

 م النص تفاعالت تواصلية خمتلفة بني شركاء االتصال )النص املنطوق(. دعت-

هناية وبينهما تتابع ذو فائدة  النص تعبري يتجلى من خالل سلسلة من الرموز هلا بداية و -

أبركان   داللتها  وحتقق  استمرارها  يف  مرتبطة  األول،  املقام  يف  منطوقة  لغوية  النص  فبنية  ومغزى 

التواصل؛ املنتج، املتلقي، التفاعل بني الطرفني من خالل عملية التلقي، فإذا فقد النص أي عنصر 

     .    (1) هنا تبقى قائمة حمتفظة بدالالهتا احملدودةوتناثرت أجزاؤه، غري أ تهمن هذه العناصر اهنارت بني 

( فانرييش  النص  H. Weinrichويعتقد  جتزئة  منهج  أن  للمنهج  هو  (  بديل  منهج 

املعروف واملستخدم ابستمرار يف كل مراحل الدراسة اللغوية يف حتليل اجلملة، فقد اعتمد يف حتليله  

ة جتزئة مزدوجة؛ حتليل اجلملة وفق أقسام فيما خيص جتزئة النص على أن يوصف ويرصد يف صور 

 بة منطقي هلا(، كما هو مبني يف  شالكالم املقوالت النحوية، وحتليلها وفق عناصر اجلملة )حتليل 

 

 

 

 
 . 194-193ينظر نفس املرجع، ص   1
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 املثال التايل: 

 خصصني.تالنص: إن قضية التعليم مل تعد مقصورة على امل

 علية )يف حمل رفع(.أقسام الكالم: حرف )توكيد ونصب( + اسم مفرد )منصوب( + مجلة ف

 . (1) عناصر اجلملة: رابط استدراك + موضوع + حممول

( صعوبة تطبيق هذه املقوالت اليت  H. Weinrichومما يالحظ على نظرية فانربيش )

 صاغها يف نظريته واليت أاثرت إشكاليات وصعوابت واليت ميكن أن نشري إليها فيما يلي: 

تعلق بعناصر اجلملة، كون أن هناك أقسام كالمية صعوبة التفريق بني أقسام الكالم وما ي-

 ميال كبريا إىل عناصر مجلة حمددة. حمددة تظهر 

وعناصر  - الكالم  أقسام  جتزئة  خالل  من  الطويلة  للنصوص  ضخمة  جتزئة  إىل  الوصول 

 اجلملة.

  و اجلمل   ال يعكس هذا اإلجراء بوضوح تلك العالقة القائمة بني املفردات داخل اجلمل-

 . (2) نها داخل النصفيما بي 

يف   النص  سطح  على  الظاهر  التتابع  على  احملافظة  يريد  أنه  فاينريش  أن  هنا  يالحظ  ومما 

الذي قدمه ال  الشكلي  الوصف  أن ذلك  فيه  النص، ومما الشك  الباطن يف عمق  التتابع  مقابل 

فادي  يعكس بوضوح تلك العالقات القائمة بني املفردات داخل اجلمل والنص اجلمل والنص، ولت

هذه الصعوابت يقرتح منهجه البديل أثناء جتزئة النص ابالختصار على األفعال وأن ال يفهم هذا  

 
 . 195-194ينظر نفس املرجع، ص   1
 .197ينظر نفس املرجع، ص   2
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الرتكيز على األفعال فهما مذهبيا، فماهو يف حقيقة األمر إال جمرد وسيلة عشوائية، ذلك أنه ميكن 

 .   (1) مة على الفعلأن يركز احمللل للنص على األمساء مثال، ابعتبارها جتزئة مكملة للتجزئة القائ

حرص )  فقد  العالمات H. Weinrichفانريش  قيمة  االعتبار  بعني  أيخذ  أن  على   )

النحوية يف معاجلة العينة النصية، إذ ال يقصد هنا ابلنحو ذلك املفهوم التقليدي على أنه جمرد علم 

يها املقام التداويل للجملة، فاملراد ابلعالمات تلك املوجودة يف النص ذات املؤشرات التواصلية مبا ف

 . (2) ب هلاحاملصا

فمن خالل مراعاة فاينريش للعالمات النحوية ابعتبارها أساس جوهراي يف التحليل النصي 

أنه وصف شكلي ذو إجراءات تنظيمية، فإنه ال ينبغي أن يفهم من هذا أنه   هأطلق على منهج

ذات قيمة جوهرية   -اجلوانب الداللية-األخرية   هذه  عترباستبعد اجلوانب الداللية هنائيا، على أنه ي

. فهو هبذا يعمل على أن جيعل منهجه أكثر مشوال  (3)دون شك تظهر من خالل التحليل للنصف

هذه   فمحاولة  داللية،  وجتزئة نصية  حنوية  جتزئة نصية  التجزئة؛  ازدواجية  خالل  من  متاسكا  وأشد 

و  تعلمها  ميكن  استكشافية  حماولة  إال  "ليست  تعبريه  حد  وضع تصورات على  منها يف  االستفادة 

فهو جيعل بذلك من دراسته قاعدة .  (4)مشاهبة أو مكملة للوصول إىل منهج أكثر متاسكا ومشوال"

ينطلق منها البحث يف جمال حنو اجلملة لبناء منهج شامل يعتمد يف دراسة اجلملة جبانبيها النحوي  

  والداليل .

 
 . 197-196ينظر نفس املرجع، ص   1
 .197ينظر نفس املرجع، ص   2
 .198ينظر سعيد حسن بحيري، علم لغة النص، ص   3
 .217نفس املرجع، ص   4
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 :  اضرة مراجع احمل

وال - السياق  اللسانية، املوقف  أمحد حساين،  الفيلولوجية إىل اإلشكالية  تأويل من اإلشكالية 

 . 2003، كانون األول، ديسمرب 392األديب ، ع 

 2005، جوان   14بشري ابرير من لسانيات اجلملة إىل علم النص ، جملة التواصل ، عدد -

ألوىل، سعيد حسن البحريي:علم لغة النص، مفاهيم واجتاهات، دار نوابر للطباعة، الطبعة ا -
 . 1997القاهرة، 
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 احملاضرة الثانية عشر : 

 اإلجراء اللساين يف التحليل النصي:)اجلزء الثاين( 

 

 :(Van Dijkنظرية حنو النص عند فان ديك )  -2

النص" لصاحبها   لنظرية "حنو  الكربى  املعامل  إىل  بشكل موجز  سنتطرق يف هذه اخلالصة 

(Van Dijk  حيث سجل جمموعة ) النص موضوع درس يف أكثر من املالحظات مفادها أن 

واملنطق  الفلسفة  جماالت  بعض  من  النظرية  األدوات  من  جمموعة  يستعري  جنده  لذا  حقل،  من 

مشاكل   من  نظريته  خلو  بعدم  إقراره  مع  االصطناعي  والذكاء  املعريف  النفس  وعلم  الفلسفي، 

 .(1) ةمنهجي

)  اوبناء هبا  قام  اليت  الدراسة  يف Van Dijkعلى  جليا  اجملاالت  هذه  "أتثري  يبدو   )

معاجلته لبعض اخلطاابت املدروسة... إذ كثريا ما يلجأ إىل الصياغة املنطقية لبعض "القواعد" أو  

القيود اليت حتكم مظهرا معينا من مظاهر اخلطاب، أو يف إشكالية مع مفاهيم مثل معرفة العامل أو 

من هذا أن فان ديك ال ينطلق من منوذج صارم للنص العوامل املمكنة أو اإلطار، اخل، سيخلص  

علما منه أبن تضيق جمال الرؤية سيحول دون اإلملام الشامل، نسبيا، بزوااي مظهر معني من مظاهر  

 .(2) اخلطاب املدروسة"

 
إفريقيا     1 قنيني،  القادر  عبد  والتداولي، ت.  الداللي  الخطاب  في  البحث  استقصاء  والسياق  النص  ديك،  فان  ينظر 

 14املغرب. ص  2000الشرق، 
 .28محمد خطابي، لسانيات النص، مدخل إلى انسجام الخطاب، ص   2
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( النحو  Van Dijkيرى  هدف  أن  اجلملة–(  النس   -حنو  القواعد  بناء  إعادة  ية قهو 

املست صياغة  يقتضي  مما  وأنظراي،  والوحدات  واملقوالت  والقيو صنوايت  القواعد  الضرورية    داف 

ة ألقوال مستعملي اللغة صوتيا وتركيبيا ومورفولوجيا، على أن يهتم النحو الذي  ردلوصف البنية اجمل

التق يدي للسانيات اجلملة، على  عيعمل على حتليل النصوص ابملستوى الداليل املغيب يف النحو 

املصا  النحو  هذا  يوسع  هذا  أن  على  العمل  غ  مستوى  هو  آخر،  وصفي  مستوى  إىل  الشكل، 

(onActi  جلعل األقوال مقبولة تداوليا أي ) وعليه  (1) للسياق التواصلي الذي تنجز فيه  مالئمة .

خالل  نالحظ   )من  املستوى    يؤكدأنه  (  Van Dijkحماولة  وهو  اثلث  مستوى  إقحام  على 

املذكورة سابقا يف حنو اجلملة التقدم سوى مربرات التداويل من أجل توسيع الدراسة ,كون القواعد  

 للسالمة القواعدية للرتكيب . 

يضيف   الفروق  (  Van Dijk)كما  أن  مفاده  آخر  املركبة  بنيتساؤال  واجلمل  اجلملة   

البات اجلمل فروق نسقية، وعلى اخلصوص يف مستوى وصفي تداويل، فمعاين اجلمل تتوقف  تومت

قا بعض، كون دعوته  على  على  بعضها  وإمنا  مجل  شكل  على  ليس  األقوال  بناء  إعادة  على  ئمة 

 . (2)شكل وحدة أكرب وهي النص

ة يتبقى غري كافية لتحقيق مقبول  -فية، والرتكيبية واملورفولوجيةر الدراسة الص–فهذه املربرات  

أي ملفوظ داخل السريورة التواصلية، فاخلطاب مرتبط بشكل نسقي مع الفعل التواصلي، على أن 

 
  29-28ينظر املرجع السابق، ص   1
 .29ينظر نفس املرجع، ص   2
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بل  املك للجمل،  ابلنسبة  املناسبة  شروط  فقط  حيده  لن  التداويل  املناسبة  سيون  شروط  أيضا  جد 

بل   للجمل،  اجلمل  سي ابلنسبة  مناسبة  أي  اخلطاب  ألنواع  ابلنسبة  املناسبة  شروط  أيضا  جد 

هبدف جتاوز اجلملة إىل وحدة اخلطاب كتجل  فيها،  تنجز  اليت  التواصلية،  للسياقات  واخلطاابت 

 . من أجل حتقيق تواصل لساين سليم داخل مقام معني. (1)جمردة هي النصعملي لوحدة 

إنتاج  عمليات  حتكم  اليت  واالسرتاجتيات  املعرفية  العمليات  اكتشاف  إىل  سعى  كما 

التواصل  ألشكال  وحبثا  تداولية،  عناصر  إىل  سابقا  أشران  كما  ابالرتكاز  وفهمها  النصوص 

مناواستخد املختلفة  والسياقات  اللغة  األبنية   مات  لعالقات  والداللية  النحوية  والدراسة  جهة، 

الوصفية   املنظمة  اإلجراءات  من  جمموعة  إطار  يف  إال  يتسىن  ال  وهذا  أخرى،  جهة  من  النصية 

 . (2)والتحليلية النظرية والتطبيقية 

املعىن   عن  خيتلف  السياقي  املعىن  أن  يعتقد  املعىن،  حتديد  يف  السياق  لدور  منه  وكاهتمام 

ابعتبار األول معىن املفردة يف الرتكيب اجلملي، أما الثاين فهو املعىن الذي يالزم اللفظة  املعجمي،  

جمموعة  أنه  على  حتديدا  العامل  معرفة  هنا  ابلسياق  ويعين  عليه،  املتواضع  املعىن  أو  الرتكيب  خارج 

هي اليت تشكل   ياتية الواقعية اليت يكتبها الفرد يف منظومته االجتماعية، وهذه األخريةاخلربات احل

املعىن   الفصل بني  النصوص، حيث يشري إىل صعوبة  العاملاملعىن يف  املعرفة حول    ، املعجمي وبني 

 .(3)ذلك أن املعرفة اليت يقدمها املعجم ليست إال جمموعة فرعية من معرفتنا للعامل

 
 .30-29ينظر نفس املرجع، ص   1
 .220ينظر سعيد حسن بحيري، علم لغة النص، ص   2
. ص 2004،  1ينظر عمر أبو خرمة: نحو النص، نقد النظرية... وبناء أخرى، ، عالم الكتب الحديث أربد، األردن، ط   3
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امل(؛  انطلق فان ديك إىل حتديده للمعىن من خالل العوامل املمكنة )الع  وعلى هذا األساس

أي ما يكتسبه الفرد من حياته االجتماعية من خربات، ال من خالل منظومة اللغة املعجمية اليت 

 آخذا بعني االعتبار كل األبعاد الداللية والتداولية املكونة للنص.   (**)ال املعىن (*)حتدد الداللة

املع مقاله  يستهل  ديك"  "فان  جند  النصوص  لتحليل  انجع  إجراء  إجياد  أجل  نون  ومن 

بـ"النص بناه ووظائفه" بقوله: "لكي جنيب جبدية على السؤال املتعلق مبعرفة اخلصائص النوعية اليت  

ت اليت  اخلصائص  عن  أوال  نتساءل  أن  علينا  األدبية،  النصوص  هبا  النصوص  تتتمتع  هبا  صف 

اليت  الشروط  إىل  أي  اخلارجية  خصائصها  إىل  الداخلية  خصائصها  استخراج  متجاوزا    األساسية، 

ختضع هلا يف سياقات معينة، ووظائفها وأثرها يف هذه السياقات، مع حتديد العالقات القائمة بني  

فهو هبذا الطرح حياول أتسيس دراسة غري لغوية )عناصر سياقية(    . (1) النص )بنية النص( والسياق"

 إىل جانب املظاهر اللغوية املكونة للنص. 

 

اللفظ عامة تدل على مطابقة؛  الداللة: توجد    *  الداللة عند تحليل  املفرد فلكل لفظ مفرد داللة، وهذه  اللفظ  في 

صورة املرجع باملصطلح الحديث، وما يحيل إليه املرجع في املنطق؛ أي أجزاؤه،.. فالداللة في اللفظ داللة مفرد ال داللة  

ثانية هي خال  للكل والجزء والطرف، ومن جهة  آخر صارت  تركيب، وهي شاملة  اللفظ مع لفظ  املعنى، فإن ركب  ف 

الداللة في الذهن معنى ناتجا عن تركيب الداللة ال عن الداللة ذاتها، وصار املعنى صرف الداللة عن املطابق أو إليه  

 أي صار املعنى تخصيص الداللة. 

إليه  **  تفاعل مقدمات توصل  ناتج عن  إذ هو  بالتركيب؛  إال  يوجد  املعنى ال  منطقي مستفاد من داللة    املعنى:  وهو 

 .  87اللفظ. د. عمر أبو خرمة، نحو النص، نقد النظرية... وبناء أخرى الهامش، ص 
، 2000،  1ينظر علي آيت أوشان، السياق والنص الشعري من البنية إلى القراءة، ، دار الثقافة للنشر والتوزيع، ط   1

 78الدار البيضاء، املغرب. ص 
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قام   النصوص  لتحليل  عملية  قاعدة  ديك "وإلرساء  بني    " فان  املقابلة  على  ابالرتكاز 

النص هذا من جهة، ومن جهة أخرى   العلوي لوصف شكل  والرتكيب  الرتكيب األدىن  مفهومي 

البنية الصغرى والبنية الكربى لوصف داللة )معىن( النص. حيث اقتصر اجلانبان   مقابلة مفهومي 

أو   اجلمل  مبستوى  الصغرى  واألبنية  الدنيا  الرتاكيب  فيها  األوالن  تتحكم  اليت  اجلملية  املتواليات 

القواعد النحوية اليت توصف من خالهلا اجلمل، أي كل ما يتعلق ابلرتابط الداخلي الكلي للنص 

أكثر مما يتعلق مبضمونه مباشرة، أما الرتاكيب العليا واألبنية الكربى واليت حتدد يف إطار النص كبنية  

التجر  اهلياكل  من  تعترب كنمط  واليت  من كلية  املتكونة  للنص،  الشامل  النظام  تؤسس  اليت  يدية 

للت قابلة  اصطالحية  عرفية  قواعد  جملموعة  ختضع  اليت  ماهو غياملقوالت  حتدد  القواعد  وهذه  ري، 

التفاص بعض  تلغي  متناول ككل، كوهنا  نص  مضمون  يف  جوهرية  ابملعلومة ياألكثر  وحتتفظ  ل 

 . (1)ل إال على أساس معرفتنا ابلعاملوال ميكن هلذه القواعد أن تعم ,األساس يف النص

حاول إجياد قواعد تسمح للمتلقي ابحلكم على    "فان ديك "فمن هذه الدراسة اليت قام هبا  

جم مرتابط، وذلك من خالل مظاهر االنسجام س نص ما ابلنصية واحلكم عليه أبنه عمل أديب من

 (. 1972اليت حددها يف كتابه "النص والسياق" ) 

املظاهر الرتابط لإلشارة إىل   وأول هذه  اليت قام بدراستها من خالل بعض األمثلة مفهوم 

الباحث احلديث عن العالقة  عالقة خاصة بني اجلمل،   وملا كانت هذه العالقة داللية فقد فضل 

بني قضييت )أو قضااي( مجلة ما أو مجل ما، وذلك لوجود عالقة سبب ونتيجة يف الرتكيب حيث 

 
 . 80-79، وعلي آيت أو شان، السياق والنص الشعري، ص 219لم لغة النص، ص ينظر حسن بحيري، ع  1
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النتائج متعالقة مع املقدمات، تعالقا مباشرا،  تكون هذه اجلمل مرتابطة اب لقدر الذي تكون فيها 

يف   أثرا  التعالق  لدرجة  أن  بني  حيث  غامضا،  أو  مباشر  غري  التعالق  الرتابط كلما كان  ويضعف 

 . (1) قبولية املتلقي للنص رغم جودة إنشاء بعض النصوص اليت قدمها كأمثلة تركيبيا

مبفه حدده  فقد  الثاين  املظهر  نوع  أما  حتديد  إىل  حتليله  يف  يرتكز  والذي  "االنسجام"  وم 

ؤول اجلمل أو القضااي مبعزل عن  نا ال  نالداللة فقد جعله مرتبطا هبا، على أهنا داللة نسبية، أي أن

النسبية، ويضيف   السابقة عليها، فتحديد العالقات بني اجلمل حتدد ابلتأويالت  اجلمل والقضااي 

خالل التعالقات التالية، وهي: التطابق الذايت )االسم والضمري الذي   أن االنسجام ال يقوم إال من

اخلاص  ش ي )كعالقة  اإلطار  وجود  امللكية(،  اجلزء،  )الكل،  والعضوية  التضمن  وعالقات  إليه(  ري 

العادية   واحلالة  يف  ابلعام(،  أدخل  واالسرتجاع، كما  والتذكر  احملموالت،  وتعالق  للعوامل  املفرتضة 

الذي حتكمه مبادئ خمتلفة    -الرتتيب العادي للوقائع يف اخلطاب-نص الرتتيب  عملية انسجام ل

واالهتمام معرفية كاإلدراك  ومبادئ  للعامل،  معرفتها  رأسها  الكل-)للعام  ,على  اجلزء، -اخلاص، 

 . (2) الداخل...( وهذه املبادئ تظهر من خالهلا قصدية الناص-الصغري، اخلارج-الكبري

من رابعا  مظهرا  يضيف  النص   كما  متام  قضية  وهو  عدمه،  أو  اخلطاب  انسجام  مظاهر 

املعلومات  انتقاء واختيار  التمام والنقصان بل هو  املهم يف اخلطاابت ليس  ونقصه حيث بني أن 

من  استفادا  وهذا  أنواع   هالضرورية  لكل  ومالزما  قارا  مظهرا  ليس  والنقصان  التمام  قضية  أن 

 
 .87، وعلي آيت أوشان، السياق والنص الشعري، ص 32-31ينظر محمد خطابي، لسانيات النص، ص   1
 . 38، 37، 36، 35، 34ينظر نفس املرجع ص   2
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عة سابقة الذكر كان هدفا ليصل إىل أن النص، ماهو إال  وحتديده هلذه املظاهر األرب  (1)اخلطاابت 

هي   حمددة،  بؤرة  يف  يدور  النص  أن  أي  الكلية؛  البنية   / اخلطاب  مبوضوع  حده  ما  أو  بنية كلية 

موضوعه، وما اجلمل األخرى اليت يتألف منها النص ماهي إال شرح وتفسري وإعادة صياغة لتلك 

على كالمه   استدل  حيث  ا–البؤرة  تتجلى   -لكليةالبنية  لغوية عربها  بنيات  عن  البحث  مبحاولة 

الية ما أو  تتالبنيات الكلية، فمن خالل ردود فعل القارئ أو املستمع للخطاب عن عدم قبوليته مل 

البنية    يعتربماذا تعين؟ عن أي شيء يتحدث؟ ما العالقة بني هذه وتلك؟    ,خطاب ما أن هذه 

 .(2) غري مقبولة يف السياقات التواصلية  تعتربة كلية و ماهي إال جمموعة متتاليات ليست هلا بني

قضااي كلية،   عن  مباشر  بشكل  تعرب  متعددة  مجل  وجود  على  ديك  فان  يؤكد  حني  يف 

حيث تتجلى وظيفتها يف هتيئ البنية الكلية ملقطع معني عوض ترك هذه املهمة للمستمع / القارئ  

إضافة هلذه البنية اجلملية يضيف بنية لغوية  وإجياد بنية كلية ذات موضوع و   ,ل عليهم الفهمهليس 

وتطابق  واملكاين  الزمين  التطابق  إضافة  وأخريا  اإلشارة...(  أمساء  )الضمائر،  اإلحالة  وهي  أخرى 

أو   النص  يف  الكلية  البنية  إىل  الوصول  القارئ  على  تسهل  مشرتكة  العوامل  وهذه  الصيغ، 

       .    (3) اخلطاب 

ان ديك إيراده صنفا آخر من البنيات اليت تعمل على تشكيل ومن اإلضافات اليت أوردها ف

البنية األسلوبية، واليت   النص( أما ما يسميه  تحدد من خالل  ت النصوص وختص ابلذكر )أسلوب 

 
 . 42، 41،  40ينظر نفس املرجع، ص ص  1
 . 45-42ينظر نفس املرجع، ص ص   2
 . 46-45ينظر نفس املرجع، ص ص   3
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وفق  تتباين  اليت  اللغوي  االستعمال  أشكال  أي  واملتتاليات  اجلملية  والبىن  الكلمات  اختيار 

النفسية واالجتماع القارئ / املستمع على تفسري هذه السياقات املختلفة  ية والثقافية حااث بذلك 

 .(1)امليزات األسلوبية والفهم السليم ملراده املقصود

ابل الصلة  وثيقة  البالغية( كوهنا  )البنية  البالغية  النص  بىن  إىل  تطرق  األسلوبية،  بنيكما  ة 

والكلمات   األصوات  مستوى  النصية؛  املستوايت  مجيع  خالل  من  تتمظهر  اجلميلة وهي  والبىن 

قات بني اجلمل والبىن الكربى والبىن الفوقية، ووظيفتها تكمن يف استهداف فعالية النص يف الوالع

للنص،   املعريف  الفهم  املتلقي ومسامهة يف حتديد  تساعد على جذب وتوجيه  تواصلي حيث  مقام 

نيات إضافية للنص  كما حدد بعض املقوالت اجلديدة يف البىن البالغية واليت تساهم يف تشكيل ب

ألسباب   البالغية  البىن  هذه  إىل  يلجأ  فاملتكلم  االستبدال  املبادلة  التكرار،  اإلضافة،  كاحلذف، 

 .(2)اسرتاتيجية تعمل على سالمة احلوار إليصال قصده ومراده من الكالم

عدة   إىل  فقسمه  السياق  عن  للحديث  ديك  فان  انتقل  املعطيات  هلذه  حتديده  وبعد 

حيث   أفعاال كالمية  مستوايت،  أو  فعال كالميا.  النص  ابعتبار  التداويل  السياق  على  أوال  ركز 

واألوامر.. والتأكيدات  والتهديدات  عاجل    .كالوعود  حمددة، كما  وشروط  عوامل  وفق  تنجز  واليت 

يها، كما عاجل نوعا آخرا من السياق وهو  قالسياق اإلدراكي الذي يساعد على فهم النصوص وتل 

 
 . 81ينظر علي آيت أوشان، السياق والنص الشعري، ص   1
 .82-81ينظر نفس املرجع، ص   2
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الجتماعي ويقصد به املفعول واألثر الذي حتدثه النصوص ابالرتكاز على العوامل  السياق النفسي ا

 .(1) االجتماعية اليت هلا الدور يف فهم النصوص

من  تفاعل  إحداث  يف  األثر  له  الذي  االجتماعي  السياق  وهو  رابعا  سياقا  أضاف  كما 

أفعال كال عن  عبارة  النص  أن  أساس  على  اجتماعية  مقامات  يف  النصوص  هي  خالل  واليت  مية 

ا على توجيه اإلنتاج  ري مقام االجتماعي أتثري على النص حيث ميارس أتثلل فبدورها أفعال اجتماعية  

النصي وفهم النص، وهبذا يكون النص أحد عناصر التفاعل االجتماعي مما جيعله ظاهرة ثقافية أو  

 . (2) ما حده فان ديك ابلسياق الثقايف؛ النص كظاهرة ثقافية

الل هذا التحديد للسياقات أهنا وثيقة الصلة فيما بينها يكمل بعضها بعضا  ويظهر من خ

 يف فهم وحتديد معىن النص.

أن مفادها  ابستنتاجات  مقاله  أهنى  مستوى    كما  على  حنوية،  بنيات  فقط  ليس  النص 

و  األصوات واملعجم والرتكيب والداللة وإمنا هو مزيج من البنيات األسلوبية والبالغية وهذا ما يدع

ميادين علمية والربط بني خمتلف   تتأتى إال مبشاركة عدة  واليت ال  للنصوص  املنهجية  الدراسة  إىل 

 . (3) املستوايت السياقية يف التحليل النصي للوصول إىل وظائف النص املتعددة

إال أن هذه االفرتاضات اليت صاغها فان ديك أعاله ال ختلو من صعوابت اليت تقف يف  

ل هلذه النظرية أثناء التحليل النصي حيث أشار إليها بنفسه وأوهلا صعوبة حتديد  وجه التطبيق األمث

 
 .85، 84، 83، 82ينظر نفس املرجع، ص   1
 .88-87ينظر نفس املرجع ، ص   2
 .89-88ينظر نفس املرجع، ص   3
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نوع الداللة من أجل وصف اجلمل والنصوص واليت تتضمن مشكلة حتديد املعىن يف بعض التعابري  

معاين   العامل كون  حول  واملعرفة  املعجمي  املعىن  بني  الفصل  ومشكلة  ابإلحالة،  مرتبطة  وأخرى 

حمدود للعاملاملعجم  مبعرفتنا  مقارنة  اللساين    ,ة  ابلنحو  البنيات  بعض  تفسري  صعوبة  إىل  إضافة 

كالبنيات السردية والبالغية أما املشكل األخري الذي يورده فان ديك هو عدم كفاءة حنو اجلملة  

 .(1) ألن يصبح حنوا للنص وذلك الختالف بنية اجلملة عن بنية النص 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 .31، 30ينظر: محمد خطابي لسانيات النص، ص   1
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 :  اضرة مراجع احمل

حسن البحريي:علم لغة النص، مفاهيم واجتاهات، دار نوابر للطباعة، الطبعة األوىل،   سعيد -
 . 1997القاهرة، 

للنشر  - الثقافة  دار   ، القراءة،  إىل  البنية  من  الشعري  والنص  السياق  أوشان،  آيت  علي 

 . 2000، ، الدار البيضاء، املغرب 1والتوزيع، ط 

وبن - النظرية...  نقد  النص،  حنو  خرمة:  أبو  أربد،  عمر  احلديث  الكتب  عامل   ، أخرى،  اء 

 .  2004، 1األردن، ط

فان ديك، النص والسياق استقصاء البحث يف اخلطاب الداليل والتداويل، ت. عبد القادر  -

 2000، املغرب  قنيين، إفريقيا الشرق

حممد خطايب: لسانيات النص، مدخل إىل انسجام اخلطاب، املركز الثقايف العريب، الطبعة   -
1  ،1991 . 
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 احملاضرة الثالثة عشر : 

 )اجلزء األول( نظرية االنسجام النصي )هاليداي ورقية حسن(: 

 

)  أرسى من  يف  M.A.K. Halliday. R Hasanكل  لنظريتهما  الكربى  املعامل   )

بـ)  1976كتاهبما الصادر سنة   ( )االتساق يف اإلجنليزية(  cohesion in Englishاملعنون 

  ( *)(grammaire systémiqueمن ما يسمى ابلنحو النظامي )كون هذه النظرية تندرج ض 

النص( أن من بناءا  ضيف حني اعترب حممد اخلطايب يف كتابه )لسانيات  املؤلفني منضور وصفي  ور 

اللسانيات الوصفية واللسانيات   التقابل بني  القائم على  التمييز، يف الدرس اللساين احلديث  على 

 .(1) يفية )الوصفية( والعلوم النظريةنبني العلوم التصالنظرية وهو متييز اتبع للفروق 

"ا خالل كتاهبما  من  الباحثان  اهتم  االتساقإلتفقد  مفهوم  على  اإلجنليزية"  يف    ( **)ساق 

يعتربانه مفهوما دالليا قوامه العالقات املعنوية املوجودة يف النص، واملتجسد من خالل عملية    الذي

 

الفكري    *  التيار  جذور  هي  النظرية  هذه  وجذور  الوظائفية،  النظامية  النظرية  إلى  ينتمي  نحو  هو  النظامي:  النحو 

الشكلي   املنزع  على  الداللي،  الوظيفي  املنزع  فيها  يغلب  نظرية  وهي  سوسير،  دي  بعد  نشأ  الذي  األوروبي،  اللساني 

ها الجملة، وتحدد دورها باالعتماد على االستعمال أكثر من  التركيبي، وتعتمد النص موضوعا للدراسة أكثر من اعتماد

لندن،   ومدرسة  فيرث  ج.  اإلنجليزي  اللغوي  تعاليم  إلى  املدرسة  هذه  أصول  وتعود   ، النحوية  الصحة  على  اعتمادها 

 .123ص   1محمد الشاوش، أصول تحليل الخطاب في النظرية العربية،ج 
، ومحمد خطابي، لسانيات النص،  123، ص  1ب في النظرية العربية جينظر: محمد الشاوش، أصول تحليل الخطا   1

 .11ص 
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ثان  بحل عنصر آخر منه، وهو ما يكون به النص نصا كما ي أتويل جزء من أجزاء النص على أتوي

 . (1) لغوية ما نصاة ساق جمموع اخلصائص اليت جتعل عينإلتمن خالل وسائل ا

اجلمل  وبني  املوحد  الكل  بني  "ثنائية  بوضع  نظريتهما  وسائل  خالل  من  الباحثان  قام 

نص. أما احملك املعتمد يف الاملرتابطة، الشق األول من الثنائية وصف للنص والشق الثاين وصف ل

مكان هذا األخري إذا مسع أو قرأ مقطعا لغواي أن إبالتمييز بني االثنني فهو متكلم اللغة، ذلك أن  

غري   مجل  جمرد  أنه  وإما  موحدا،  يشكل كالما  أنه  إما  أمرين:  أبحد  املقطع  هذا  على  حيكم 

ف أي مثالية مجلية ابلنصية، البد  خالل هذا الطرح للباحثني يتبني أنه لكي نص  . فمن (2)مرتابطة"

ساق وانسجام بني عناصرها. حيث تتم هذه "العالقات بني عنصر وآخر وارد  إتمن وجود عالقة  

م وبني  عنصر  بني  أو  الحقة  مجلة  أو  سابقة  مجلة  الحقة  تتيف  أو  سابقة  برمتها  يسمي الية   .  

 . (3) قة بعدية"الباحثان تعلق عنصر مبا سبقه عالقة قبلية وتعلقه مبا يلحقه عال

ال يعين أن النص عبارة عن جمموعة مجل    -كون النص جمموعة من اجلمل–فهذا التحديد  

قدمه حت الذي  املفهوم  أساس  على  وهذا  الحقة  وأخرى  سابقة  مجل  بني  قائمة  عالقات  كمها 

   . (*)الباحثان "للنص" الذي أدرجناه يف بداية الفصل

 
 .124ص   1ينظر محمد الشاوش، أصول تحليل الخطاب في النظرية النحوية العربية،ج   1
 .12محمد خطابي، لسانيات النص، مدخل إلى انسجام الخطاب، ص   2
 . 13نفس املرجع ص   3

حسن  *  ورقية  هاليدي  عند  النص  أو  مفهوم  حوارا  شعرا،  أو  نثرا  مكتوبا،  أو  منطوقا  النص  يكون  أن  "يمكن   :

املناقشة   استغاثة حتى مجموع  نداء  بأكملها، من  من مثل واحد حتى مسرحية  أي ش يء  يكون  أن  ممكن  مونولوجا، 

النص وحدة دالل ية"  الحاصلة طوال يوم في لقاء هيئة وإذا كان النص يتكون من جمل فإنه يختلف عنها نوعيا، إن 

 .  13محمد خطابي لسانيات النص، ص 
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اليت تسهم يف تكوين الوحدة الشاملة للنص    كما تطرق الباحثان إىل ذكر جمموع الوسائل

واملقارنة واالستبدال واحلذف  النصية كاإلحالة  اليت حتقق  اللغوية  العناصر  املبنية على جمموعة من 

أهنما  تالربط واأل  وأدوات  املعجمي، على  )   يعتربان ساق  القبلية  أهم Anaphoreاإلحالة  ( من 

واحمل احمليل  طريق  عن  تتجسد  اليت  الوسائل  اعتماد  هذه  أو  الضمائر  بواسطة  تتم  واليت  إليه،  ال 

 التكرار )معجميا( وهي تتم عن طريق بنيتني: 

الوسائل  - يف  وتتمثل  النص،  داخل  عنصر  على  إحالة  وهي  )املقالية(  الداخلية  اإلحالة 

 اللغوية.

 .(1) خارج النص وتكون مبراعاة املقام علىاإلحالة اخلارجية )املقامية( وهي إحالة -

ساق، وال يتسىن هذا إال بضبط  تن من بني اهتماماهتما دراسة املظاهر الداخلية لإلكما أ

ساق وحتديده مباهو ومبا ليس هو، "فهو مفهوم داليل، إنه حييل إىل العالقات املعنوية ت مفهوم اإل

القائمة داخل النص واليت حتدده كنص، وميكن أن تسمى هذه العالقة تبعية، خاصة حني يستحيل 

ساق ال يتم يف املستوى الداليل تعنصر دون االعتماد على العنصر الذي حييل إليه... إن األأتويل  

للغة   الباحثني  بتصور  مرتبط  وهذا  واملعجم  أخرى كالنحو  مستوايت  يف  أيضا  يتم  وإمنا  فحسب 

والنحو   )املعاين(  الداللة  مستوايت:   / أبعاد  ثالثة  ذي  والصوت  –كنظام  )األشكال(  املعجم 

 .  (2))التعبري( يعين هذا التصور أن املعاين تتحقق كأشكال واألشكال تتحقق كتعابري"  والكتابة

 
 .14ومحمد خطابي، لسانيات النص، ص  124ص  1ينظر محمد الشاوش، أصول تحليل الخطاب،ج  1
  15محمد خطابي، لسانيات النص، ص   2
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  وميكن أن جنسد هذه السياقات يف الشكل اآليت : 

            

 

      

    

 

 

ساق مبا ليس هو فقائم على التمييز بينه وبني البنية مث بينه وبني بنية  تأما ضبط حتديد اإل

النص  تلط بني اإل، وتفاداي للخ(*)اخلطاب  ساق والبنية يقرتحان االنطالق من مسلمة مفادها أن 

ل التوحيد  يف  يكمن  البنية  دور  أن  على  بنيوية،  عالقة  نبوية كاجلملة وليست  وحدة  إال  ليس  يس 

تض داخلية  وحدة  ما  تعبري  منالمتالكها  نص  من  جزء  عن  العناصر   , الوحدات م  تتضا  إذ  كل 

النحوية من الوحدات  ية،  نبنسقة داخليا، كوهنا متمجل وأقوال ومركبات والكلمات م  وتتعالق كل 

فاالتساق يتوقف على عالقات معينة إذا توافرت جعلت من أجزاء النص متماسكة مشكلة بذلك  

 . (1) كال موحدا دالليا، ابعتبار النص وحدة داللية

 

 

 . 16ص  يستعمل هذا املفهوم لإلشارة إلى وحدة مفترضة أعلى من الجملة، كالفقرة مثال، نفس املرجع  * 

 15/16فس املرجع ص ينظر ن  1

المعاني )النظام الداللي(  
 )اإلتساق الداللي( 

دات( الكلمات )النظام النحوي , المعجمي، النحو والمفر
 )اإلتساق المعجمي والنحوي( 

األصوات/ الكتابة، )النظام الصوتي والكتابة( )اإلتساق  
 التعبيري( 
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املؤلفات هاليداي وحسن اإل اعترب  اللغةتوعليه فقد  املكون من   ، (**)ساق جزءا من نظام 

ساق على مستوى النص، هي نفس الظواهر اليت تعمل داخل اجلملة الواحدة  تالظواهر احملققة لإل

دور   ذات  تعترب  ال  الظاهرة  أن  على  معجمي،  واستبدال  وإشارة  وتعريف  وإضمار  حذف  من 

الواحدة. كون الظاهرة يف حدود اجلملة خاضعة لضغوط   تساقي  إ إال إذا جتاوزت حدود اجلملة 

امية، على عكس ما يتجاوز اجلملة فهي ليست خاضعة لتلك الضغوط، وعليه فهما مييزان بني  نظ

 تساق:ظرفني من اإل

 اتساق ابعتباره عالقة يف النظام.-

 اتساق ابعتباره إجراء يف النص.-

تساق كونه جمموعة اإلمكانيات املتاحة يف اللغة جلعل  وعلى أساس هذا التحديد يعرفان اإل

 . (1) متماسكا بعضها ببعضأجزاء النص 

 

 

 

يقدم محمد الشاوش انتقادين لهذا الطرح "اإلتساق" من خالل كتابه أصول تحليل الخطاب واملتمثل في: "كيف    ** 

السبيل إلى الجمع بين نفي أن يكون النص مكونا من جمل )فاملؤلفان يفضالن على هذا أن يعتبر النص مكونا بالجمل(  

 !! وإجراء مظاهر اإلتساق بين الجمل

عند   نظامية  وغير  الواحدة  الجملة  في  جريانها  عند  نظامية  لإلتساق  املحققة  الظواهر  اعتبار  إلى  السبيل  وكيف 

ما تجاوز الجملة    -لين في نفسك–تجاوزها لحدود الجملة ومثل هذا القول ال يستقيم إال إذا كانت قد أخرجت مسبقا  

ما تجاوز الجملة من    -لينة في نفسك–ت قد أخرجت مسبقا  من النظام ومثل هذا القول يمكن ال يستقيم إال إذا كن

لغرض   وصفت  مصادرة  أو  مسلمة  يتخذ  أن  يعقل  ال  لكنه  عمل،  فرصة  يكون  أن  يمكن  القول  هذا  ومثل  النظام 

 .   124, ص 1النظرية وجهة مقررة سلفا" محمد الشاوش أصول تحليل الخطاب ج
 .124 ، ص1ينظر، محمد الشاوش، أصول تحليل الخطاب ج  1
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 :  اضرة مراجع احمل

حممد خطايب: لسانيات النص، مدخل إىل انسجام اخلطاب، املركز الثقايف العريب، الطبعة   -
1  ،1991 . 

النص،   - حنو  أتسيس  العربي ة،  النحوية  النظرية  يف  اخلطاب  حتليل  الشاوش:أصول  حممد 
 )د.ت(.  2001املؤس سة العربية للتوزيع، اجملل د األو ل، تونس، 
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 احملاضرة الرابعة عشر : 

 نظرية االنسجام النصي )هاليداي ورقية حسن(: )اجلزء الثاين(

 

يستعمالنه    فإن الباحثان   -ساقت من أدوات اإلعتربالذي ي–وكإشارة إىل مفهوم "اإلحالة"  

ن حيث التأويل، إذ  استعماال خاصا، وهو أن العناصر احمليلة كيفما كان نوعها ال تكتفي بذاهتا م

اللفظة   حتيل  مبقتضاها  اليت  العملية  تعين  أي  أتويلها  أجل  من  إليه  تشري  ما  إىل  العودة  من  البد 

املستعملة على الشيء املوجود يف العامل، فهي بذلك عالقة داللية ال تتحكم فيها القيود النحوية،  

لية بني العنصر احمليل والعنصر على أن هذا القيد الداليل قائم على وجوب تطابق اخلصائص الدال

إحالة لفظة على لفظة متقدمة عليها، ذلك أن كل لغة    -اإلحالة–احملال إليه، وتعين اترة أخرى  

اإلشارة   وأمساء  الضمائر  هي  األدوات  وهذه  اإلحالة  خاصية  متلك  عناصر  على  تتوفر  طبيعية 

 1) وأدوات املقارنة

 

 

 

 
 .17، 16ينظر محمد خطابي لسانيات النص، ص   1
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إلحالة بنوعيها: اإلحالة النصية )املقالية(  لباحثان  لاولنا أن أنخذ هذا التقسيم الذي قدمه  

 .     (1) واإلحالة املقامية )اخلارجية غري اللغوية( املتمثل يف الشكل البياين التايل

 

 

 

 

 

 

 

خالل   التقمن  ور س هذا  هاليدي  يذهب  لإلحالة  اإلحالة  قيم  أمهية  اإلشارة  إىل  حسن  يه 

ساقه اتكانت ال تشرتك يف  وإن  بط اللغة بسياق املقام  املقامية اليت تساهم يف خلق النص، كوهنا تر 

ساق النص. لذلك يولياهنا أمهية ابلغة  اتمباشرة بينها تقوم اإلحالة النصية )املقالية( بدور فعال يف  

 .  (2) يف حبثهما

التناسق   من  آخر  ضرب  يوجد  أنه  الباحثان  ذكرها  اليت  األخرى  االتساق  أدوات  ومن 

، يظهر شكلني اثنني: االستبدال واحلذف، على أن االستبدال عملية تتم  والرتابط بني أجزاء النص

عالقة   اإلحالة،  شأن  ذلك  يف  شأنه  آخر،  بعنصر  النص  يف  عنصر  تعويض  إنه  النص،  داخل 

 
 .17ينظر نفس املرجع، ص   1
 .18، 17ينظر نفس املرجع ص   2

 اإلحالة

 (  Exophoraالمقامية )
 إحالة إلى خارج النص

 وية( )عناصر غير لغ

 (  Endophoraالنصية المقالية )
 إحالة داخل النص 
 )عناصر لغوية( 

 إلى سابق
 قبلية 

(Anaphora  ) 

 الحق  إلى
 بعدية  

(Cataphora  ) 
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هرة، فاالستبدال يف ذلك شأن  ظااتساق، إال أن الفرق بينهما يرجع إىل املستوى الذي تتم فيه كل 

إال   اتساق،  عالقة  ظاهرة،  اإلحالة،  فيه كل  تتم  الذي  املستوى  إىل  يرجع  بينهما  الفرق  أن 

النحوي )املستوى  اللغوية  الصيغ  جماهلا  عالقة  الكلمات    -فاالستبدال  بني  ، عبارات والأاملعجمي( 

 أما اإلحالة فهي عالقة معنوية تقع يف املستوى الداليل، ويوضحان هذا الفرق ابلشكل التايل:

 

 

 ستوى اللغوي الذي تتم فيهامل نوع العالقة االتساقية

 يف املستوى الداليل - اإلحالة-

 (1) يف املستوى النحوي- االستبدال )مبا يف ذلك احلذف(-

 

حيث    فاالستبدال نصية،  عنصر عملية  وبني  متأخر  عنصر  بني  أي  قبلية،  حاالته  معظم 

قبلي عالقة  فهو  النص،  داخل  عالقة  أنه  على  الباحثان  فيحدده  احلذف  أما  أنه  متقدم  على  ة 

ذوف شيئا، وعلى القارئ أن  استبدال ابلصفر، أي أهنا ال ختلف أثرا أي ال حيل حمل العنصر احمل

، فأمهية احلذف يف عملية  (2) ميأل الفراغ ابعتماده على ما ورد يف اجلملة السابقة أو النص السابق

اجلمل  بني  العالقة  على  البحث  أي  اجلملة  حدود  جتاوزان  مىت  تتجلى  بني  االتساق  ال  واجلملة  ة 

 مفردات اجلملة.
 

 .19، ومحمد خطابي، لسانيات النص، ص 132ينظر: محمد الشاوش، أصول الخطاب، ص   1
 .21ينظر محمد خطابي، لسانيات النص، ص   2
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على  يعمل  الذي  املعجمي  االتساق  يف:  فيتجلى  االتساق  ألدوات  األخري  املظهر  أما 

السابقة العتماده على غري ما تعتمد، فعماد    هاتساق النص فهو حسب املؤلفني متميز عن الوجو 

وح بني  يقوم  وما  املعجم  املعجمي  االتساق  وعماد  النحوي  النظام  يف األوىل  عالقات  من  داته 

( واآلخر Reiférationالنص، على أنه يتجلى من خالل ضربني أحدمها قائم على التكرير )

 . (1)(Collocationقائم على التضام )

إعادة  يتطلب  إذ  املعجمي  االتساق  أشكال  من  شكل  هو  التكرير  على  القائم  فالرتابط 

ه أو شبه مرادف أو عنصر مطلق أو أو ورود مرادف ل  ,عنصر معجمي كدرجة أوىل قصد اإلحالة

امسا عاما كأقصى درجة قصد اإلحالة على خارج تقدمت اإلحالة عليه ابسم متقدم. حيث تتفق  

 يل إحالة قبلية على  حتمجيع هذه احلاالت يف قيامها على وحدة معجمني 

وإ تتفق  أخرى  هذا  ي  وحدة  خطايب  حممد  يدرج  وللتوضيح  املرجه،  مع  أي  اخلارج  يف  ها 

 :(2) ثالامل

       

 

 

ال  على  القائم  الرتابط  نظرا تضأما  ابلقوة  أو  ابلفعل  الكلمات  من  زوج  توارد  فهو  ام 

الرتباطهما حبكم هذه العالقة أو تلك، حيث حتكم هذه األزواج من خالل العالقة النسقية ومن  

 
 .24ينظر نفس املرجع، ص   1
 .24رجع السابق، ص ينظر امل  2

شرعت في الصعود إلى  
 القمة

 الصعود: إعادة نفس الكلمة 

 التسلق: مرادف للصعود 

 العمل: اسم مطلق أو اسم عام 

 الشيء: كلمة عامة 

 سهل للغاية 
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خالل اخلطاابت عالقة التعارض كماهو يف كلمات مثل: ولد. بنت، جلس وقف، أحب وكره،  

الكل، اجلزء أو عناصر من نفس القسم العام: كرسي طاولة )عنصران من اسم عام هو التجهيز(،  

وعلى   اللغوي،  حدسه  على  معتمدا  املعجمية  العناصر  ربط  القارئ  يستطيع  السياق  خالل  فمن 

 . (1) معرفته مبعاين الكلمات 

ت واحلذف(  )االستبدال  النحوي  واالتساق  املعجمي  االتساق  نوعي  خالل  لنا  فمن  ظهر 

جليا بعض اخلصائص اليت يتميز هبا عمل الوحدات املعجمية من عمل الوحدات النحوية يف حتقيق 

 الرتابط النصي. واليت ميكن إمجاهلا يف: 

اتساقية، لكنها ال حتمل يف ذاهتا ما  - أن كل وحدة معجمية ميكن أن تدخل يف عالقة 

 يكون ذلك حبسب موقعها من النص.يدل على قيامها هبذا الدور أو عدم قيامها به، إمنا 

األمر فيها أكثر انتضاما وأشد وضوحا، وميكن   ن  التساق فإلأما الطرق النحوية احملققة  -

 التهكن مسبقا بدورها الرابطي يف النص.

النحوية احملققة لالنسجام ذات جذور حنوية نظامية، وبذلك - الرابطي يف الوسائل  الدور 

 حقق االتساق والرتابط فيه. هي ظواهر سابقة للنص، هبا يت

 الدور الرابطي يف الوحدات املعجمية أمر الحق لنشأة النص والناتج عنه. -

إن اتساق النص حيتاج إىل الروابط النحوية لقيامه عليها، وعليه فالوحدات املعجمية يف -

 . (2) حاجة إىل النص ليتخذ معناها السياقي النصي فيه

 
 .25ينظر نفس املرجع، ص   1
 . 143، 142ينظر: محمد الشاوش، أصول تحليل الخطاب، ص   2
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لنصي عند "هاليداي" و "رقية حسن" يتضح جليا  أن  من هذه الدراسة ملظاهر االتساق ا

خاصية التماسك النحوي يف   إبرازسعيا منهما على  , هذا املبدأ قائم على قواعد نظامية حنوية لغوية

 . النص 

دراسة   على  عمل  من  جل  أن  النصوص  لتحليل  اللساين  اإلجراء  خالل  من  يتضح  كما 

التحليلية اليت أرسى أسسها "شومسكي" , وجتلى ذلك  النص وحتليله قد استعان ابلنظرية التوليدية  

والقدرة   ومفاهيمه كالكفاية  اإلجرائية  أدواته  بعض  استعارة  الدرس  يف  أن  ذلك  العميقة  والبنية 

النصي قام على ثالثة أركان تتعالق فيما بينها ألداء وظيفتها النصية وهي املكون النحوي واملكون  

وذلك   التداويل,  واملكون  على الداليل  النصوص,  بني  املشرتكة  اخلصائص  وصف  إىل  للوصول 

 أساس آليات وقواعد لغوية وحنوية وداللية ومعجمية وتداولية . 
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