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احلمد  محد الشاكرين والصالة والسالـ على سيد ادلرسلُت وعلى آلو وصحبو التابعُت 

 :بإحساف إذل يـو الدين، أما بعد

ىيمنت لسانيات اجلملة على الدرس اللغوي قرونا طويلة، واعتمدت يف دراستها على 
اجلملة كأكرب وحدة لغوية ال تدخل يف وحدة أكرب منها، لكن ىذه النظرة دل تدـ ألهنا دل تعد 

كافية للحكم على كل مسائل الوصف اللغوي، شلا جعل بعض الباحثُت ينادوف بضرورة توسيع 
رلاؿ الدراسة، فاذبهت اآلراء يف احلكم على اجلملة بوضعها يف وحدة أكرب منها ىي النص، 

فكانت هناية الستينات من القرف ادلاضي مرحلة جديدة لظهور تيار جديد جعل من النص مادتو 
لسانيات النص، ضلو النص، علم : األساسية، وقد أطلق على ىذا التيار مصطلحات كثَتة منها

 . وغَت ذلك النص

يعد علم النص علم جديد يهتم بدراسة النصوص وربليلها ويبحث يف سباسك النصوص و 
تعالقها حىت تكوف وحدة كلية، لذا احتل النص مكانة مركزية يف الدراسات اللسانية انطالقا من 

وموضوعو بشكل عاـ ىو دراسة النص يف . مبدأ أف لسانيات النص مدخل النسجاـ النصوص
 .إطار يضمن لو الًتابط أو التماسك

وػلمل علم النص كغَته من العلـو األخرى مجلة من الوسائل واآلليات لتحليل النصوص 
ومعاجلتها ليكوف بذلك النص قائما بذاتو مستقال عن غَته، وتكوف كل كلمة امتدادا لكلمة 

أخرى وكل مجلة مرتبطة جبملة أخرى سابقة ذلا، والًتابط النصي ىو ما تسعى إليو لسانيات النص 



  مقدمة

 

 
  ب

متجاوزة التحليل النحوي التقليدي وتتجلى أعليتو يف دراسة اخلواص اليت تؤدي إذل سباسك النص، 
التماسك : حيث يتم ىذا التماسك بنوعيو الشكلي والدالرل باجتماع رلموعة من ادلعايَت وىي

النحوي وادلعجمي وىي تتصل بالنص ذاتو،ومعيارا القصدية وادلقبولية وعلا يتصالف دبنتج النص 
وادلتلقي، ومعيار التناص و ادلقامية واإلعالمية وىذه األخَتة ىي معايَت تتصل بالسياؽ الثقايف و 

 .ادلادي للنص

من ضلو اجلملة إذل ضلو النص دراسة -"ولعل من أسباب اختيار ىذا ادلوضوع ادلوسـو بػػػػ 
ىو الرغبة يف اخلوض يف غمار ىذا العلم اجلديد وأيضا إعجايب "- يف التحليل اللساين النصي

كما أف لو أعلية تكمن يف البحث عن الدوافع اليت أدت إذل . بادلوضوع حلداثتو يف الدرس اللساين
التحوؿ من ضلو اجلملة إذل ضلو النص، وأيضا البحث عن كيفية ترابط النص وسباسكو، ويسعى 

 .أيضا للكشف عن الوسائل اللغوية اليت ذبعل من النص وحدة قائمة بذاهتا مًتابطة فيما بينها

أما ادلنهج ادلتبع فقد طرحت قضية ذباوز ضلو اجلملة إذل ضلو النص وأسباب ىذا التجاوز، 
وحاولت استكشاؼ ادلعايَت النصية اليت وضعها العلماء للنص مستعينة بأىم اآلراء والنظريات 

 .النصية، وكاف ذلك باالعتماد على ادلنهج الوصفي التحليلي كأداة لتحديد ىذه النظريات وادلعايَت

ما مفهـو ضلو اجلملة وضلو : و انطالقا من أعلية ىذا ادلوضوع ؽلكن طرح اإلشكالية التالية
 النص؟ وما ىي ادلعايَت اليت وضعها العلماء للسانيات النصية؟

 :ولإلجابة على ىذه التساؤؿ بوبت حبثي ىذا إذل ما يلي

 .مقدمة

 .اللسانيات النصية دواعي التأسيس واألعلية: الفصل األوؿ

 .نشأة اللسانيات النصية وأعليتها: ادلبحث األوؿ

 .الفرؽ بُت ضلو اجلملة وضلو النص: ادلبحث الثاين



  مقدمة

 

 
  ج

 .لسانيات النص وربليل اخلطاب: ادلبحث الثالث

 .التحليل النصي وأدوات بناء النص: الفصل الثاين

 (التماسك النحوي وادلعجمي)معايَت نصية تتصل بالنص ذاتو :ادلبحث األوؿ

 (القصدية وادلقبولية)معايَت نصية تتصل دبستعملي النص : ادلبحث الثاين

التناص )معايَت نصية تتصل بالسياؽ ادلادي والثقايف للنص : ادلبحث الثالث
 (واإلعالمية و ادلقامية

 اخلاسبة

العربية : وقد اعتمدت على مجلة من الدراسات السابقة ذات الصلة بادلوضوع أذكر منها
من ضلو اجلملة إذل ضلو النص لسعد مصلوح و كتاب لسانيات النص مدخل إذل انسجاـ اخلطاب 

مد خطايب وضلو النص ألمحد عفيفي، وعلم لغة النص بُت النظرية والتطبيق لصبحي إبراىيم 
 .الفقي

و من بُت الصعوبات اليت واجهت مسار البحث كثرة ادلصطلحات واختالؼ ترمجة ىذه 
 .ادلصطلحات بُت العلماء وتداخلها، وكذا صعوبة فهم مادة بعض الكتب ادلًتمجة إذل العربية

وعلى الرغم من الصعوبات وبعد مسار طويل خرج ىذا البحث من فوضى األوراؽ بفضل 
ا تعاذل، مث من بعد ذلك رعايتو من قبل األستاذ ادلشرؼ تصحيحا وتصويبا، فلو جزيل الشكر 

 والعرفاف وفائق االحًتاـ والتقدير فجزاه ا خَت جزاء

 

 

 



 

 

 
نشأة اللسانيات النصية كأىميتها :المبحث األكؿ

الفرؽ بين نحو الجملة كنحو النص : المبحث الثاني

بلسانيات النص كتحليل الخطا: المبحث الثالث
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نشأة اللسانيات النصية كأىميتها :المبحث األكؿ

  

 نشأة اللسانيات النصية: أكال

تعترب اللسانيات النصية فرعا جديدا يف الدراسات اللسانية احلديثة، فقد أحدثت تغيَتا يف 
الدراسات اللسانية التقليدية دبختلف توجهاهتا البنيوية والتوليدية التحويلية ،اليت ترى بأف اجلملة 

ىذا ىو يف نظرنا التحوؿ األساسي :»خولة طالب اإلبراىيميىي الوحدة اللغوية الكربى، تقوؿ 
الذي حدث يف السنوات األخَتة يف الدراسات اللسانية ألنو أخرجها هنائيا من مأزؽ الدراسات 

البنيوية الًتكيبية اليت عجزت يف الربط بُت سلتلف أبعاد الظاىرة اللغوية البنوي والدالرل 
 ألف الدراسات السابقة اعتمدت يف دراستها على ادلستوي النحوي الًتكييب فقط 1.«والتداورل

. وأعللت يف كثَت من ادلرات ادلعٌت

يعتمد علم النص يف دراستو على النص باعتباره أكرب وحدة لغوية متجاوزا بذلك 
الدراسات اللغوية السابقة لو اليت تتوقف عند حدود اجلملة، وىذا العلم ليس وليد األمس القريب 

إذل ضرورة ذباوز التعبَت بكلمات منفصلة ألف ىذه F diussure  دم سوسيرفقد أشار 
. 2الكلمات البد أف توضع يف سياؽ معُت لتكوف ذلا داللة 

وقد ربدث علماء العرب يف كتاباهتم عن ىذا العلم دوف أف ػلددوه بدقة ودبصطلحو 
ادلتداوؿ اآلف، بعكس ما قاـ بو علماء الغرب وسنشَت إذل  البدايات األوذل يف الًتاث العريب 

                                                   
  .167ص،2006،دار القصبة للنشر:الجزائر،2:ط،مبادئ فً اللسانٌات ،خولة طالب اإلبراهٌم1ً

الدار العربية للعلـو ،منشورات االختالؼ :بَتوت،اجلزائر،1:ط،مدخل إلى علم النص كمجاالت تطبيقو،زلمد األخضر صبيحي: انظر2
 .60ص، 2008،ناشروف
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وجهود الغرب لقياـ علم قائم بذاتو بداية مع علم البالغة واالنتهاء مع ادلنحى اجلديد الذي قدمو 
 .ديبوجراند لعلم النص

ُرصد لنحو النص بدايات سبهيدية عند العرب دوف أف تكوف ذلم خلفية سابقة عن ىذا 
وجدت زلاوالت أوذل لتوصيف ظواىر نصية مفردة قبل نشأة علم النص بوقت »العلم وقد

 1«طويل

كاف علم البالغة ػلمل يف طياتو طفرات أوذل، وخاصة يف علم ادلعاين ألنو يهتم بالنص 
فالبالغة علم يدرس شعرية النص وىو جانب من الشعرية »: Lotman لوتمافومجالياتو يقوؿ 

يبحث يف العالقات الداخلية للنصوص ووظائفها االجتماعية باعتبارىا تكوينات سيميولوجية 
وىو واضع أسس  Van Dijk فاف ديك ومن ىذا ؽلكن اعتبار البالغة كما أشار 2«متوحدة

نستنتج فاف ديك ومن مقولة  3«أف البالغة ىي السابقة التارؼلية لعلم النص»علم النص يف قولو 
. أف البالغة اىتمت بتحليل النصوص وقواعدىا ولكن دبصطلحات بالغية 

بل ىناؾ من عد البالغة ىي األرضية اليت خرج منها علم النص، وقد خاض غمارىا يف 
يف حديثو عن نظرية النظم اليت تعرض فيها إذل الًتابط النصي  (ق471ت)الجرجانيتراثنا العريب 

 يقوؿ 4من منظور بالغي وذلك قبل عشرة عقود فقد أسس ونظم ووصف الًتاكيب ونسيجها
وينظر يف اجلمل اليت تسرد فيعرؼ موضع الفصل فيها من موضع الوصل مث يعرؼ فيما »:اجلرجاين

من  (أو)وموضع  (مث)من موضع  (الفاء)وموضع (الفاء)من موضع (الواو)حقو الوصل وموضع

                                                   
النشر العلمي وادلطابع جامعة ادللك :الرياض،بال:ط،فاحل بن شيب العجمي:ترمجة، علم اللغة النصيإلىمدخل ، فولفانج ىاينو وديًت فهيفجر1

. 14ص،1999،سعود
 .234ص1992عادل ادلعرفة،:الكويت,بال:،ط الخطاب كعلم النصةبالغصالح فضل،  2

.رجع نفسهمل ا
3  

عالم الكتب :،األردن1:،طنحو النص دراسة تطبٌقٌة على سورة النورعثمان محمد أحمد أبو صٌنً،:انظر

.20،ص2015الحدٌث،
4  
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ويتصرؼ يف التعريف والتنكَت والتقدمي والتأخَت يف  (بل)من موضع  (لكن)وموضع  (أـ)موضع 
الكالـ كلو ويف احلذؼ والتكرار واإلضمار واالضهار فيضع كال من ذلك مكانو ويستعملو على 

  .1«الصحة وما ينبغي لو

يقاس هبذا القوؿ سبايز النصوص، ومدى وعي الكاتب أثناء النظم يف ترتيب كالمو حسب 
 2ورود األفكار وادلعاين يف النفس ومدى التأثَت الذي ػلدثو يف نفس ادلتلقي

ربدث اجلرجاين على أىم معادل علم النص،وأشار أيضا إذل أعلية الداللة يف ربقيق 
. التماسك 

وىناؾ من ادلفسرين من رأى أف اإلعجاز القرآين يكمن يف التحاـ وسباسك ألفاضو ومجلو 
فالوجو الثالث »: إذ يقوؿ يف ىذا الشأف(ق911ت)السيوطي منتجة بذلك داللة ومن ىؤالء 

من وجوه إعجازه حسن تأليفو والتئاـ كلمو ،وفصاحتو والوجو الرابع مناسبة آياتو وسوره وارتباط 
 3«بعضها ببعض،حىت تكوف كالكلمة الواحدة متسقة ادلعاين منتظمة ادلباين

ومن بوادر الدراسات النصية عند النحاة إذ تناولت مصنفاهتم بعض مسات التحليل النصي 
يف الكتاب الذي صنف كأوؿ  (ق180ت)سيبويو اليت يتداوذلا النصانيوف اليـو ،فقد كانت مع 

 4.كتاب اىتم بالنواحي االتصالية يف معاجلة النصوص اللغوية

                                                   
 ، دت،ص مكتبة اخلاصلي:بال،القاىرة:زلمود زلمد شاكر،ط: ، ربقيقدالئل اإلعجاز، (أيب بكر عبد القاىر بن عبد الرمحاف)عبد القاىر اجلرجاين 1

82.  
  .46،ص2004عادل الكتب احلديث،:،األردف1:،طكبناء أخرل...نحو النص نقد النظريةعمر أبو خرمة ، : انظر  2

، 1،ج1988دار الكتب العلمية،:،بَتوت1:،طمعترؾ األقراف في إعجاز القرآف،(عبد الرمحاف بن أيب بكر جالؿ الدين) السيوطي3

  .43-26ص

  .36،ص2009,دار جرير للنشر والتوزيع:،األردف1:،طالترابط النصي في ضوء التحليل اللساني للخطابخليل بن ياسر البطاشي، :انظر4



اللسانيات النصية دواعي التأسيس واألعلية................................................الفصل األوؿ  
 

 
8 

فمنو مستقيم حسن »:أشار سيبويو يف كتابو أثناء حديثو يف باب االستقامة من الكالـ 
أتيتك : فأما ادلستقيم احلسن فقولك.،وزلاؿ،ومستقيم كذب،ومستقيم قبيح،وما ىو زلاؿ كذب

وأما .محلت اجلبل وشربت ماء البحر وضلوه:وأما ادلستقيم الكذب فقولك.أمس وسآتيك غدا
قد زيدا رأيت وكي زيدا يأتيك وأشباه :ادلستقيم القبيح فأف تضع اللفظ يف غَت موضعو ضلو قولك

 1«.سوؼ أشرب ماء البحر أمس:وأما ااؿ الكذب فأف تقوؿ.ىذا

إف التحليل النصي احلديث قد أقّر مجلة من القواعد النصية حبسب أف القدماء العرب قد 
: أشاروا إليها بوضوح، حيث مجع ادثوف ىذه األسس فيما يلي

عدـ االقتصار على النواحي الًتكيبية واإلعراب يف معاجلة اللغة يتعداىا إذل النواحي  .1
 دبعٌت أف االعتماد على اجلانب اللغوي فقط ال ػلقق للنص سباسكو بل البد من وجود 2.الداللية

 .روابط داللية لتحقيق ذلك
االىتماـ باجلانب االتصارل كما يفعل علماء النصية اليـو وذلك من خالؿ  .2

 3.االىتماـ دبناسبة اللفظ للسياؽ اخلارجي واتفاقو مع الواقع
تركيزه على الرسالة اليت ػلملها النص من حيث مطابقتو للواقع وىو ما يسمى اليـو  .3

 4.بقصديو ادلنتج ومدى قبوؿ ادلتلقي وىذا ما يطلق عليو يف التحليل النصي بعامل ادلقبولية
 اإلشارة إذل أعلية اتساؽ الًتكيب اللغوي وىو ما يسمى بالًتابط أو التماسك  .4

 

                                                   
.26-25،ص1:ج1977مكتبة اخلاصلي ،:،القاىرة2:عبد السالـ ىاروف،ط:،ربقيق الكتاب،(عمرو بن عثماف)سيبويو 1  

.36ص,الترابط النصي في ضوء التحليل اللساني للخطابخليل بن ياسر البطاشي، 2  

. ادلرجع نفسو  3  

. ادلرجع نفسو 4  
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وأما ادلستقيم القبيح فأف تضع اللفظ يف غَت موضعو أي يف :ويظهر ذلك يف قولو .5
 1.موضع ال يتحقق فيو الًتابط

وشلا سبق نستنتج أف الًتاث العريب كاف ػلمل يف طياتو إرىاصات أولية لعلم النص دوف قصد 
. ودل تتسٌت  ذلم الفرصة أف يكتشفوا ىذا العلم اجلديد الذي أصبح يعرؼ بعلم النص

مثلما رأينا  أما يف الًتاث الغريب احلديث فلم تكن دراستهم للنص وأسسو عن غَت قصد
عند العرب،فقد كاف اللسانيوف الغربيوف يعملوف على ذباوز اجلملة إذل ما ىو أكرب منها وىو النص 

،وكانت غايتهم إذل ذلك مقصودة وعن وعي ،فلسانيات اجلملة كانت غايتها ىي اجلملة 
وعالقات اإلسناد لذا فهي عندىم كياف لغوي مستقل ،لكن االذباه اجلديد كاف رافضا لفكرة أف 

اجلملة أكرب وحدة للتحليل اللغوي وكاف يسعى إذل دراسة الوحدة األكرب منها وىي اليت تربط 
 Texte.2اجلمل بعضها ببعض واليت عرفت فيما بعد بالنص

  ىاريسويف خضم التشجيع على ذباوز لسانيات اجلملة برز اذباه ينادي بذلك مع 
Harris فقد مهد الطريق لقياـ ىذا العلم وذلك من خالؿ عملُت قاـ بنشرعلا يف بداية النصف

 3.الثاين من القرف العشرين ربت عنواف ربليل اخلطاب

قدـ ىاريس يف عملو منهجا جديدا لتحليل النصوص للكشف عن البنية الكلية للنص 
وأشار أنو البد من ذباوز بعض ادلشاكل اليت وقعت فيها اللسانيات التقليدية وكاف ذلك يف عاـ 

 4.واستخدـ لذلك أساليب اللسانيات الوصفية1952

                                                   
.37ص،لترابط النصي في ضوء التحليل اللساني للخطابخليل بن ياسر البطاشي،ا  1  

.910،ص2013مؤسسة حورس الدولية للنشر والتوزيع،:بال،اإلسكندرية:،طعلم لغة النص كاألسلوبنادية رمضاف النجار،:انظر 2  

.62،صمدخل إلى علم النص كمجاالت تطبيقو،زلمد األخضر صبيحي:انظر 3  

.65،ص1998اذليئة ادلصرية العامة للكتاب،:بال،اإلسكندرية:،ط البديع بين البالغة العربية كاللسانيات النصيةمجيل عبد اجمليد ،:انظر  4
 

 



اللسانيات النصية دواعي التأسيس واألعلية................................................الفصل األوؿ  
 

 
10 

 (الوصفية والسلوكية)وادلشكلتُت اللتُت أشار إليهما،واليت وقعت فيهما الدراسات اللغوية 
: وىي

. قصر الدراسة على اجلمل والعالقات فيما بُت أجزاء اجلملة الواحدة: األكلى

 شلا ػلوؿ social situation وادلوقف االجتماعي langageالفصل بُت اللغة :الثانية
  .1دوف الفهم الصحيح

: واعتمد بعد ذلك يف منهجو لتحليل اخلطاب على ركيزتُت علا

 The Distributionnel Relationالعالقات التوزيعية بُت اجلمل  .1
Anong Sentences 

 The Corrélation Betweenالربط بُت اللغة وادلوقف االجتماعي .2
Langage And Social Situation2 

بدأ بعض اللسانيُت بعد ذلك ينتبهوف إذل ادلشكلتُت اللتُت أشار إليهما ىاريس ومدى 
سداد رأيو يف ذباوز الدراسات التقليدية متكئُت على الركيزتُت اللتُت اعتمدعلا ىاريس يف ربليل 

اخلطاب، مشكلُت بذلك اذباىا لسانيا جديدا بدأت مالزلو ومساتو تتبلور يف منتصف الستينات 
 وىو أكثر ما عرؼ بو، وعرؼ Text Linguistiquesوىذا العلم عرؼ بلسانيات النص 

 Text de وضلو النص Textual Linguistiquesأيضا باللسانيات النصية 
Grammar3 

                                                   
.66ص،النصية البديع بين البالغة العربية كاللسانيات   1 مجيل عبد اجمليد، 

 ادلرجع نفسو 2

 .ادلرجع نفسو: انظر 3 
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وأخذت بعد ذلك الدراسات النصية يف التجلي والربوز إباف فًتة السبعينات ،فقد تبع ثلة 
جعلو  الذي فاف ديك من اللغويُت ىاريس ،وعرفت الدراسات النصية مزيدا من التطور على يد

 بعض علماء اللغة ادلؤسس احلقيقي لعلم النص وذلك من خالؿ كتابو األوؿ الذي ػلمل عنواف
الذي أدرج فيو بعض أسس ضلو النص دوف أف يفرؽ بُت النص (بعض مظاىر نحو النص)

 1.واخلطاب

 عندما قاـ كل 1976يظل ما ذُكر سابقا رلرد نظرات وأطروحات يف كتب إذل غاية سنة 
 االتساؽبتأليف كتاب بعنواف &Ruqiaya Hasan Halliday ىاليدام كرقية حسنمن 

،وقد ذكرا يف ادلدخل رلموعة من ادلفاىيم Cohesion in English في اللغة االنجليزية
النص والنصية واالتساؽ ،أما الفصوؿ األخرى فقد ُخصصت دلظاىر :ادلتعلقة بعلم النص مثل

مث ُختم بفصل تطبيقي دلا نُِظر .اإلحالة،االستبداؿ،احلذؼ،الوصل،االتساؽ ادلعجمي:االتساؽ مثل
 2.لو سابقا

اىتم الباحثاف يف ىذا العمل ببياف كيفية حدوث االتساؽ يف النص، أي األدوات اليت 
يتماسك هبا النص وجعاله شرطا لنصية النص أي أف النص ال يعد كذلك ما دل تكن أجزاؤه 

 3.متماسكة

وىو   يعد كذلك قفزة كبَتة يف الدراسات النصية1977سنة  يأيت مؤلف آخر لفاف ديك
وقد طور يف ىذا الكتاب آراءه وأطروحاتو   Texte And Contexteالنص كالسياؽكتاب 

واذلدؼ من ادلؤلف الثاين ىو  اليت سبق ذكرىا يف كتابو السابق ادلعنوف ببعض مظاىر ضلو النص
 وينقسم الكتاب إذل قسمُت.إنشاء مقارنة أكثر وضوحا وتنظيما للدراسة اللسانية للخطاب

                                                   
.62،ص مدخل إلى علم النص كمجاالت تطبيقوزلمد األخضر صبيحي،:  انظر 1  
.11،ص1991ادلركز الثقايف العريب،:،بَتوت1:،طلسانيات النص مدخل إلى انسجاـ الخطابزلمد خطايب،:انظر 2  

.43،صالترابط النصي في ضوء التحليل اللساني للخطابخليل بن ياسر البطاشي، 3  
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القسم األوؿ دالرل والثاين تداورل وقد وضع زلمد خطايب األقساـ األخرى اليت تندرج : رئيسيُت
 1.ربت ىذين القسمُت الكبَتين وىي كاأليت

 

 

 

 

 

  

 

. يوضح أقساـ الخطاب (1)الشكل رقم 

ركبرت ويف عقد الثمانينات أخذت الدراسات النصية تتجو اذباىا جديدا مع األمريكي 
يقوؿ  (النص واخلطاب واإلجراء) يف مؤلفو   Robert De Beaugrand دم بوجراند

لقد جاء اجمللد احلاضر نتيجة اواليت أف أحدد حقل دراسات النص و »:الكاتب يف مقدمتو 
أضع لو اخلطوط العامة من حيث ىو نشاط إنساين، فلقد كتبت ألوحد البحوث اليت تتناوؿ ذلك 

 2« ...من رلاالت متصلة باللغة كعلم النفس ادلعريف واالجتماع اللغوي

األساليب ادلمكن توظيفها يف : ويذىب ادلؤلف يف التفصيل فيناقش يف الفصل األوؿ
التواصل ،مث يقـو دبقارنة بُت النص واجلملة ،واذلدؼ منها ىو إثبات مدى أعلية االنتقاؿ من 

لسانيات اجلملة إذل لسانيات النص ،ويذكر السلبيات اليت وقعت فيها الدراسات اللغوية التقليدية 

                                                   
.27،صلسانيات النص مدخل إلى انسجاـ الخطابزلمد خطايب،:انظر 1  

.64،ص1998عادل الكتب ،: ،القاىرة1:ط:سباـ حساف:،ترمجة النص كالخطاب كاإلجراء  روبرت دي بوجراند ،
2  

 الخطاب

 التداكؿ الداللة

 

 

 

 

 

 البنيات االنسجاـ الًتابط
 الكلية

 

السياقات 
واألفعاؿ 
 الكالمية

تداوليات 
 اخلطاب

األفعاؿ 
الكالمية 

 الكلية
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وػلدد أشكاؿ الًتابط فقد استخدـ دي بوجراند مصطلحي الرصفي وادلفهومي  للداللة على 
اجلانب اللغوي والدالرل وفّصل يف احلديث عن اجلانب الدالرل ألنو يرى أف عملية التواصل تعتمد 

عليو أكثر من اجلانب اللغوي ،كما أشار إذل كيفية مساعلة  نتاجات التحليل يف نواحي احلياة 
 1.ادلختلفة 

الًتابط الًتكييب الرصفي 

الًتابط الدالرل ادلفهومي 

األوؿ من داخل ادلوضوع ألنو كاف ىناؾ رلموعة من : جاءت دوافع ىذا التطور لسببُت
الظواىر اللغوية النحوية يفضل أف ُتدرس يف النص لكن اُقتصرت على اجلملة فقط من 

السبب الثاين كاف من  و.اختيار األداة وأوجو إحالة إذل مذكور سابق ونرب اجلملة والتنغيم:بينها
خارج علم اللغة وخباصة يف اجملاالت التطبيقية تقتضي ىذا التوجو إذل النص، فقد عثر علم اللغة 

 2.شلا سبق على توجو جديد للحاالت اليت دل يكن من ادلمكن وصفها على مستوى اجلملة

أىمية اللسانيات النصّية : ثانيا

لقد كانت احلاجة إذل اللسانيات النصية ضرورة ملحة لتجاوز بعض الصعوبات اليت 
واجهت اللسانيات اجلملية ألجل إحداث تغيَت يف الدرس اللغوي ، وصلمل أعلية اللسانيات 

: النصية فيما يلي

                                                   
.44/45،صالترابط النصي في ضوء التحليل اللساني للخطاب،خليل بن ياسر البطاشي :انظر  1  

.288،ص2007زىراء الشرؽ،:،القاىرة1:سعيد حسُت حبَتي ،ط:،ترمجة ـ 1970تطور علم اللغة منذ جرىارد ىلبش ،:انظر  2  
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أثبتت اخلربة العملية للسانيُت ادلعاصرين سبيز ضلو النص على ضلو اجلملة حىت يف  .1
فهو بالنسبة ألي لغة بعينها ىو  [...]إطار الغرض القريب وىو الوصف النحوي اخلالص للغة ما

 1.أكثر مشوال وسباسكا واقتصادا من النحو اصور يف حدود اجلملة
و ردبا تغَت .كثَت من الظواىر الًتكيبية دل تفسر يف إطار اجلملة تفسَتا كافيا مقنعا .2

 ؽلكن أف واحلاؿ إذا اذبو الوصف إذل احلكم على ىذه الظواىر يف إطار وحدة أكرب من اجلملة، 
 2.تكوف ىذه الوحدة ىي النص

يهتم ضلو النص يف ربليالتو بضم عناصر جديدة دل تكن موجودة يف ضلو اجلملة  .3
فيذىب يف ربليالتو إذل قواعد جديدة منطقية وداللية وتركيبية ليقدـ شكال جديدا من أشكاؿ 

 3. معايَت التماسك والًتابط واالنسجاـرالتحليل النصي، وتصو
وتتمثل مهمة علم النص يف وصف العالقات الداخلية واخلارجية لألبنية النصية  .4

دبستوياهتا ادلختلفة وشرح ادلظاىر العديدة ألشكاؿ التواصل واستخداـ اللغة كما يتم ربليلها يف 
 4.العلـو ادلتنوعة
 أف ضلو النص أصبح ضرورة إلمكاف االعتماد عليو يف سعد مصلوحيرى الدكتور  .5

تفسَت الظواىر اليت تتصف بالشذوذ،كما أنو ؽلكن أف يعاجل كثَتا من الظواىر اليت تستعصي على 
 5.الوصف يف اللسانيات ادلعاصرة،وذلك بوصف العالقات القائمة بُت اجلمل يف تشكيل النص

تقدـ اللسانيات النصية خدمة كبَتة للًتمجة، حيث يرى روبرت دي بوجراند أنو  .6
ؽلكن للسانيات النص أف تقدـ إسهاما للًتمجة،بعكس اللسانيات التقليدية اليت تُعٌت بالنظم 

                                                   
حبث منشور بالكتاب التذكاري،عبد السالـ ىاروف معلما ومؤلفا وزلققا ،الكويت ،العربية من نحو الجملة إلى نحو النصسعد مصلوح ،:انظر1
 .514،ص1990جامعة الكويت،: 

  .134،ص1997الشركة ادلصرية العادلية للنشر لوصلماف ،:،القاىرة1:،ط المفاىيم كاالتجاىات: علم لغة النص،سعيد حسن حبَتي 2

  .135-134ادلرجع نفسو،ص:انظر 3
  .229، صبالغة الخطاب كعلم النصصالح فضل،  4

  .416ص،العربية من نحو الجملة إلى نحو النصسعد مصلوح،:انظر 5
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االفًتاضية،ألف الًتمجة من أمور األداء، وليس امتالؾ النحو وادلعجم فقط كافيا للقياـ بالًتمجة، 
لذا ؽلكن .بسبب احلاجة إذل التماسك يف استعماالت اللغة، وذلك من ادلهاـ األساسية لعلم النص

 1.أف يفيد كثَتا يف ىذا اجملاؿ
نستطيع من خالؿ ضلو النص أف نعيد النظر يف بعض ادلفاىيم اللغوية التقليدية  .7

السائدة، وذلك إما لتعميقها أو لتعديلها، ومثاؿ ذلك ما يشَت إليو النقاد من افتقار الشعر 
ولكن ؽلكن من خالؿ .اجلاىلي إذل الوحدة العضوية وذلك لتعدد األغراض يف القصيدة الواحدة

ضلو النص إعادة دراسة القصيدة يف العصر اجلاىلي من خالؿ وسائل التماسك وذلك إلغلاد 
الًتابط ادلفهومي ادللحوظ أو حىت بعض وسائل الربط الرصفي الذي ينتج عنو القوؿ بوجود وحدة 

 2.عضوية كاملة
ومن الضرورات اليت استدعت اللجوء إذل لسانيات النص ىي إضافة مهاـ جديدة   .8

صياغة القواعد اليت سبكننا » يقوؿ فاف ديك يف ذلك البد من 3.ليست من اختصاص ضلو اجلملة
من حصر كل النصوص النحوية يف لغة ما ومن تزويدنا بوصف لألبنية، وغلب أف يعد مثل ذلك 
النحو النصي، إعادة بناء شكلية للثروة اللغوية لدى مستخدـ اللغة، وىو إنتاج عدد الهنائي من 

 4«.النصوص بصورة زلتملة
كما يرى ديبوجراند ودريسلر أف ادلهمة ادلنوطة بلسانيات النص ىي االصطالح  .9

هبا واالعتماد عليها للتمييز بُت النصوص فمنها ما ىو إخباري وما ىو علمي وما ىو قصيدة وغَت 

                                                   
. 41،ص2001مكتبة زىراء الشرؽ،:،القاىرة1:،طنحو النص اتجاه جديد في الدرس النحوم،أمحد عفيفي 1  

.42-41 ،صنحو النص اتجاه جديد في الدرس النحومأمحد عفيفي،  2  

.ادلرجع نفسو: انظر 3  
.135صعلم لغة النص المفاىيم كاالتجاىات، سعيد حسن حبَتي،  4  
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ذلك شلا يبدو معقوال أهنا تتطلب علم النصوص الذي غلب أف يكوف قادرا على شرح كل 
 1.اخلصائص والعالمات الفارقة بُت ىذه النصوص أو أظلاط النص

يعد ما سبت اإلشارة إليو  سابقا أىم ادلراحل اليت مر هبا الدرس اللغوي ،وعرض لألفكار 
اليت اكتنفتو ، وأبرز الباحثُت سواء كانوا من العرب أو من الغرب الذين قدموا لعلم اللغة آليات 
حبث جديدة سارت إذل فضاءات أرحب زلاولُت كسر اجلمود الذي الـز الدرس اللغوي قرونا 
طويلة شلا جعل العلماء يتجهوف للبحث عن الوسائل اليت يسدوف هبا الثغرات اليت وقعت فيها 

. الدراسات اللغوية ومربزين أعلية ىذا العلم يف الدرس اللساين

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                   
.68،صالبديع بين البالغة العربية كاللسانيات النصية انظر مجيل عبد اجمليد،  1  
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 الفرؽ بين نحو الجملة كنحو النص:المبحث الثاني

 

لكل علم من العلـو مصطلحات و مفاتيح نستطيع من خالذلا الوقوؼ على حقيقة 
مضامينها و كذلك احلاؿ بالنسبة لنحو اجلملة والنص، قبل التطرؽ إذل الفروؽ اليت بينهما البد 

. من التعريف ببعض ادلفاىيم كاجلملة والنص

 1مفهـو الجملة:أكال

فليس  اعًتى مصطلح اجلملة كثَتا من الغموض ودل يتوصل العلماء إذل تعريف جامع ذلا،
للجملة تعريف متفق عليو عند النحويُت العرب شأهنم يف ذلك شأف غَتىم من اللغويُت القدماء 

 2.وادثُت

لقد اعتمدت »:أشار دي بوجراند أيضا إذل االختالؼ احلاصل يف ربديد تعريف للجملة
دراسات الًتاكيب اللغوية مجيعها على وجو التقريب منذ نشأهتا يف العصور السحيقة على مفهـو 

 دوف غَته،ومن ادلقلق أف ىذا الًتكيب األساسي قد أحاط بو الغموض وتباين Sentensاجلملة 
ومازالت ىناؾ معايَت سلتلفة جلملية اجلملة دوف االعًتاؼ .صور التعريف حىت يف وقتنا احلاضر

 3«.بصراحة بأهنا تعريفات هنائية

                                                   
مجاعة كل :واجلملة. لو احلساب كذلكؿمجعو عن تفرقو، وأجم: الشيءؿو اجلملة مجاعة الشيء، وأجم.اجُلملة واحدة اجلمل:وردت يف لساف العرب 1

﴿لوال أُنزؿ عليو القراف : تعاذلؿو جاءت اجلملة يف قولو تعاذل دبعٌت اجلمع، قا. أمجلت لو احلساب والكالـ:يقاؿ.شيء بكاملو من احلساب وغَته
،  (ج ـ ؿ ): ،مادة11:دار صادر،دت،مج:بال،بَتوت:،طلساف العرب،(أيب الفضل مجاؿ الدين)ابن منظور[ 132:الفرقاف]مجلة واحدة﴾ 

 .  128ص
.209، ص1984منشأة المعارف، :ةبال، اإلسكندري:ط،  العربٌة دراسة لغوٌة نحوٌةةالجملمحمد إبراهٌم عبادة، : انظر

2  

 .88،صالنص والخطاب واإلجراءروبرت دي بوجراند، 3
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اختلف النحويوف العرب القدامى يف تعريف اجلملة كما أشرنا فمنهم من قاؿ أف اجلملة 
مرادفة للكالـ ومنهم من عارض ىذا الًتادؼ بينهما، ومن الذين قالوا أف اجلملة والكالـ مًتادفُت            

أما الكالـ فكل لفظ مستقل بنفسو مفيد » :يقوؿ يف كتاب اخلصائص ( ق392ت)ابن جني
: بقولو  (ق538ت)الزمخشرم   مث تبعو يف ذلك 1«دلعناه،وىو الذي يسميو النحويوف اجلمل

والكالـ ىو ادلركب من كلمتُت ُأسندت إحداعلا إذل األخرى،وىذا ال يتأتى إال يف »
ضرب زيد وانطلق "،أو يف فعل واسم،ضلو قولك"زيد أخوؾ وبشر صاحبك:"امسُت،كقولك

 2.،ويسمى اجلملة"بكر

الكالـ يشًتط » :أما الطرؼ ادلعارض لفكرة الًتادؼ بُت داللة اجلملة والكالـ فَتى أف
 ومن الذين فرقوا 3«فيو اإلفادة بعكس اجلملة اليت يشًتط فيها اإلسناد سواء أفاد أو دل يفد

: بينهما

فهو الذي حسم ادلوقف بُت النحاة الذين اختلفوا يف (:761ت) ابن ىشاـ األنصارم
على معٌت ػلسن السكوت َّ الكالـ ىو ادلفيد بالقصد وادلراد بادلفيد ما دؿ»:التفرقة بينهما فيقوؿ

 4«.وما كاف دبنزلة أحدعلا.وادلبتدأ وخربه كزيد قائم.عليو واجلملة عبارة عن الفعل وفاعلو كقاـ زيد

ومن خالؿ ادلفاىيم السابقة نستنتج أف اجلملة تتكوف من مسند ومسند إليو وىي على 
. مجلة امسية وفعلية:نوعُت 

  أما علماء العرب ادثوف فقد اختلفوا أيضا يف تعريفهم للجملة وذلك راجع 
. النتماءاهتم الفكرية أو التأثر بالنظريات الغربية

                                                   
.17، ص1:ج، 1913دار الكتب ادلصرية، :ربال، مص:طزلمد علي النجار، : ؽ، ربقيص الخصائ،(أبو الفتح عثماف بن جٍت)ابن جٍت  1 

. 70،ص1،ج2001دار الكتب العلمية،:،بَتوت1:إميل بديع يعقوب،ط:، ربقيق شرح المفصل،(موفق الدين ابن يعيش النحوي)ابن يعيش 2  

.12،ص2007دار الفكر،:،األردف2:طلجملة العربية تأليفها كأقسامها،ا فاضل صاحل السامرائي، 3  

دار :،بَتوت1:سعيد األفغاين،ط:ربقيق مازف ادلبارؾ ومحد علي محد ا،راجعومغني اللبيب عن كتب األعاريب، ابن ىشاـ األنصاري،4
.490ص، 1998الفكر،   
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أقل قدر من الكالـ يفيد السامع معٌت مستقال »: اجلملة بأهناإبراىيم أنيسفقد عّرؼ 
 1«.بنفسو سواء تركب من كلمة أو أكثر

الصورة اللفظية للكالـ ادلفيد يف »: فقد ذىب إذل أف اجلملة ىيمهدم المخزكمي أما 
،حاوؿ مهدي ادلخزومي أف ؼلرج يف تعريفو عن آراء القدامى،لكنو عاد 2«أي لغة من اللغات

. وتوافق تعريفو مع تعريف ابن جٍت الذي اشًتط للجملة اإلفادة

واجلملة ىي سلسلة من ادلفردات النحوية ادلختارة ُتضم يف وحدة أو وحدة ضلوية بُت 
األجزاء ادلكونة ألية حدود وتوابع توزيعية أو وحدة رلردة تؤسس لكي تقدـ بيانا عن االطرادات 

 3.التوزيعية دلكوناهتا

بناءا لغويا يكتفي بذاتو وتًتابط عناصره ادلكونة ترابطا مباشرا او »وؽلكن أف تكوف اجلملة 
. 4«غَت مباشر بالنسبة دلسند إليو واحد أو متعدد

الوحدة اليت تقدـ معٌت كامال يف ذاتو أو ملفوظا تتصل عناصره دبحموؿ أو أكثر »أو ىي 
 5«.بينهما ترابط

وادلتأمل يف ىذه ادلفاىيم يرى بأف ىناؾ من ركز على اجلانب الشكلي اض، وىناؾ من 
وحدة تركيبية تؤدي » واجلملة ىي 6.اعتمد يف تعريفو على اجلانب الدالرل، وىناؾ من مزج بينهما

                                                   
.277-276،ص1978مكتبة األصللو ادلصرية،:،القاىرة6:،طمن أسرار اللغة أنيس، ـإبراىي 1  

.31 ص،1986دار الرائد العريب،:،بَتوت2:،طفي النحو العربي نقد كتوجيومهدي ادلخزومي،  2  
  .148،ص1997لوصلماف،: بال، القاىرة:، طنظاـ االرتباط ك الربط في تركيب الجملة العربيةمصطفى محيدة، :  انظر3

.18،صنحو النص اتجاه جديد في الدرس النحوم أمحد عفيفي،  4  
. ادلرجع نفسو 5  

.ادلرجع نفسو: انظر 6  
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معٌت دالليا واحدا واستقالذلا فكرة نسبية ربكمها عالقات االرتباط والربط واالنفصاؿ يف 
 1«.السياؽ

. يقًتب ىذا التعريف من فكرة استقاللية اجلملة وارتباطها بسياقها

 ويف علم اللسانيات احلديث اُختُلف يف تعريفها المنظور الغربيأما مفهـو اجلملة من 
باختالؼ توجهات دارسيها الفكرية، فهناؾ تعريفات كثَتة ذلا من الصعب، ذكرىا لكننا 

: سنجملها فيما يلي

أف اجلملة ىي الوحدة األساسية يف علم اللغة،و ىي  Bloom Fieldبلومفيلد يرى 
شكل لغوي مستقل ال » :أكرب وحدة لغوية غلري عليها الوصف،ويظهر ذلك من تعريفو ذلا بقولو

 فقد ركز بلومفيلد على فكرة 2«.يدخل عن طريق أي تركيب ضلوي يف شكل لغوي أكرب منو
. استقالؿ اجلملة

الوحدة الكربى للوصف »:فقد عرؼ اجلملة بأهنا John Lions جوف الينزأما 
 ال يقدـ تعريفا زلددا للجملة بل يشَت إذل كوهنا ظلطا من أظلاط دم سوسير، أما 3«.اللغوي
  4.التضاـ

قوؿ بشري تاـ ومستقل وادلراد بالتاـ واالستقالؿ عنده أف »:  اجلملة بأهنايسبرسنيعرؼ 
 5«.تقـو اجلملة برأسها أو تكوف قادرة على ذلك

                                                   
.148،صنظاـ االرتباط كالربط في تركيب الجملة العربية مصطفى محيدة،  1  

عادل الكتب احلديث،جدار للكتاب :،عماف1:،ط معجميةةالمصطلحات األساسية في لسانيات النص كتحليل الخطاب دراسنعماف بوقرة، 2
 .12،ص2009العادلي،

 . ادلرجع نفسو3
 .ادلرجع نفسو:انظر4

.13در النهضة العربية،دت، ص: بال، اإلسكندرية:، طمدخل إلى دراسة الجملة العربية زلمود أمحد ضللة،  5  
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عرؼ  اجلملة من وجهة نظر أهنا مكونة من العناصر   Heringerىرينجر  و 
إذل التعريفات ادلؤسسة على التفسَت الثنائي إذل موضوع »األساسية واليت ىي العمدة ذلا فقد أشار 

النار و أف : أو مسند إليو وزلموؿ أو مسند ال بد أف نستبعد اجلمل ادلكونة من كلمة واحدة مثل
تنظر إليها على أف فيها حذفا ولكننا ال نستطيع أف نقرَّ أي حذؼ فيها ألننا ال نعرؼ على وجو 

  1«.التحديد ما حذؼ منها

علمية يف اللغة،أفرزت رلموعة من  فقد قاد ثورة Chomskyتشومسكي أما 
اإلشكاالت اليت وقع فيها ادلنهج البنيوي،واف االستقالؿ للجملة جاء يف إطار النظر إذل اجلملة 
كأكرب وحدة لغوية مستقلة، وحديثا كانت اجلملة مدار رأي تشومسكي يف رلاؿ التوليد اللغوي 
فَتى أف القواعد النحوية الكامنة يف ادلقدرة اللغوية العامة لدى ابن اللغة قادرة على إنتاج مجيع 

 2.اجلمل واجلمل فقط يف اللغة وىو بذلك ؼلص اجلمل حبد ذاهتا

  3:وىناؾ نوعُت من اجلمل

وىو شكل اجلملة اجملرد الذي يتولد عنو مجيع أشكاؿ اجلمل ادلمكنة وىو ما : جملة نظاـ
اتكأ عليو النحاة التوليديوف التحويليوف، وىذا التناوؿ يعطي للجملة معٌت استقالليا بعيدا عن 

. السياؽ

 وىي مجلة تتسم بالتواصل مع مجلة أخرى حيث ػلتويها نص ما، أو ىي :جملة نصية
. ادلنجزة فعال يف مقاـ، وذلا مدلوذلا داخل السياؽ

نستنتج من تعريفات اجلملة عند الغرب أهنا تشكل عندىم البنية الكربى ال تدخل يف بنية 
ورغم االختالؼ احلاصل يف تعريف اجلملة إال أف اللغويُت اتفقوا . أكرب منها فهي مستقلة بذاهتا

                                                   
.15، صمدخل إلى دراسة الجملة العربية زلمود أمحد ضللة،  1  

.90،صعلم لغة النص المفاىيم كاالتجاىاتسعيد حسن حبَتي، : انظر 2  
.19،صنحو النص اتجاه جديد في الدرس النحوم أمحد عفيفي،   3  
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أف اجلملة باألساس عملية اسنادية تشتمل على مكونُت »رغم اختالفاهتم وتصوراهتم للجملة على 
علا ادلسند وادلسند إليو يضاؼ إليهما عنصر أو عناصر أخرى،إذا دل تكتف العملية االسنادية 

 1«.بذاهتا

 فهو مصطلح يتخذ من اجلملة وحدة كربى للتحليل اللغوي ، نحو الجملةأما مفهـو 
ويقف عندىا كمكوف ضلوي أساسي يف ىذا التحليل ، دوف أف يتطرؽ دلا وراء اجلملة ، أو زلددا 

،و إليو Sentence Grammarضلو اجلملة »:سعد مصلوحيقوؿ .السياؽ الذي ػليط هبا 
وضلو اجلملة ىو طراز من التحليل النحوي يقيد معاجلتو حبدود .ينتمي النحو العريب بصورتو ادلعروفة

 . 2«.ويرى فيها أكرب وحدة لغوية يطمح إذل ربليلها وتقعيدىا [...] اجلملة

موضوعا للدرس، وكانت " phrase"اجلملة »واعتمدت الدراسة اللسانية القدؽلة على 
تنظر إليها على أهنا أكرب وحدة لسانية يف اللغة، فقدمت الدراسات النحوية ربليالت جزئية مهمة 

 3«. لبعض اجلوانب اخلاصة بالعالقات الشكلية والوظائف االسنادية

وشهد القرف العشرين ازدىار كيب يف الدراسات اللسانية وىي الفًتة اليت سيطر فيها ادلنهج 
البنيوي وحظيت الدراسات بنصيب وافر من الدراسة الوصفية والتصنيفية والتقعيدية يف إطار ما 

ورغم اختالؼ ادلناىج ادلتبعة يف دراسة اجلملة إال أهنا كانت والزالت تدور 4.أمسيناه بنحو اجلملة
 5:حوؿ القضايا التالية

تعريف اجلملة ومكوناهتا وأبعادىا باالعتماد على مفهـو اإلسناد ومكوناتو  .1
 .ادلباشرة

                                                   
.68،صدخل إلى علم النص كمجاالت تطبيقوـ زلمد األخضر صبيحي،  1  

.406،صالعربية من نحو الجملة إلى نحو النصسعد مصلوح،  2  
.131،صالمصطلحات األساسية في لسانيات النص كتحليل الخطاب نعماف بوقرة،  3  

 .68صتطبيقو، مدخل إلى علم النص كمجاالتزلمد األخضر صبيحي، : انظر4
.69-68 ادلرجع نفسو،ص 5  
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ربليل اجلملة والوقوؼ على عناصرىا وما تشتمل عليو من مركبات، من امسي  .2
 .وفعلي ووصفي وظريف وغَتىا

 .بياف طرائق الربط بُت عناصر اجلملة .3
 .وصف بنية اجلمل والتمييز بينها من حيث البساطة والًتكيب .4
 .ربديد وظائف سلتلف اجلمل من تقريرية واستفهامية وتعجبية .5

 بدقة،قصوره عن متابعة التحليل ؿالكثَت من أوجو االعًتاض اجلملة  لقي مصطلح قد و
 Grammar Text و النصنَححْ  مصطلح فاقًُتِحَح 

مفهـو النص :ثانيا

لغة 

رفعك الشيء،نص :النص:"يف معجم لساف العرب بعدة معاين منها" نصص"وردت مادة 
ونص ناقتو،استخرج أقصى ما عندىا من  [...]َّرفعو،وكل ما أُظهر فقد ُنص:احلديث ينصُو نصا

استقصى عليو َّ ونصص غرؽلو وناصو[...]جعل بعضو فوؽ بعض:ص ادلتاعَّوىو نصا[...]السَت
 1.انقبض وانتصب وارتفع:َّوناقشو،وانتص

الرفع واإلظهار :ولعل أبرز ما نستخلصو من التعريف اللغوي للنص بأنو يدور حوؿ معٌت
. واحلركة

اصطالحا  

ال يقل مصطلح النص أعلية عن مصطلح اجلملة فقد اختلف العلماء يف تعريفو كل 
. حسب توجهاتو

                                                   
.98-97، ص7، مج"(ف ص ص)" ة، ماد العربف لساابن منظور،: انظر 1  
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،فقد ربط  وقد ظهر مصطلح النص يف تراثنا العريب ولكن ليس بادلدلوؿ الذي نتداولو اليـو
القدماء مصطلح النص بالقرآف الكرمي الذي بدأ الدرس اللغوي معو،فقد انبهروا بألفاظو وتراكيبو 

 1.ودرسوا لغتو واكتشفوا أف إعجازه يكمن فيها
أما يف البالغة فكانت البداية مع عبد القاىر اجلرجاين فهو حبق رائدا يف ىذا التصور،فهو  

  2.كما يقوؿ زلمد محاسة الذي استطاع أف يقدـ نظرية نصية واضحة عرفت بنظرية النظم
وانطالقا من الوضوح والغموض يف ادلعٌت وىو اذباه تبناه علماء التفسَت يرى ىؤالء أف 

 ،فيصبح النص 3النص البد أف تكوف لو داللة واضحة يف ذىن السامع من خالؿ الًتكيب اللغوي
  ﴿: ضلو قولو تعاذل4.ما أفاد معٌت ال ػلتمل غَته»:كما يقوؿ السيوطي

    
     

    ﴾5  

 تواصلي ال بد أف  أما مصطلح النص عند ادثُت ادلهتمُت بالدرس اللساين فهو حدث
 6ػلتوي على معايَت زلددة ليكوف نصا ، وىذه ادلعايَت ىي

  أو الربط النحويالسبك(cohesion). 
 الحبك (coherence) أو التماسك الدالرل، وترمجها سباـ حساف؛ بااللتحاـ. 
 القصػد  (Intentionality)؛ وىو اذلدؼ من إنشاء النص. 
 القبوؿ (Acceptability) وتتعلق دبوقف ادلتلقي من النص من حيث قبولو أو رفضو. 

                                                   
.16، ص2014دار اآلفاؽ العربية، :ة، القاىر1:ط،  النصية في القراف الكريمتالعالقاامحد عزة يونس، : انظر 1  
.ادلرجع نفسو: انظر 2  
.17ادلرجع نفسو ، ص: انظر 3  

.31،ص2،ج1973ادلكتبة الثقافية،:بال،بَتوت:،طاإلتقاف في علـو القرآف السيوطي،  4  
  .196: البقرة 5
، 2000، ءدار قبا:ة، القاىر1:ط،  السور المكيةل اللغة النصي بين النظرية كالتطبيق دراسة تطبيقية علـعلصبحي إبراىيم الفقي، :انظر6
 . 34-33، ص1:ج
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 ـاإلخبارية أك اإلعال (Informativity)  وتتعلق بأفق انتظار ادلتلقي وتوقعو
 .للمعلومات الواردة يف النص

 المقامػية(Situationality) وتتعلق دبناسبة النص للموقف والظروؼ ايطة بػو. 
 لتناصا (Intertextuality. 

و ىذا التعريف للنص ىو تعريف شامل ال يلغي أحد أطراؼ احلدث، فقد مجع كل 
. ادلرسل وادلتلقي والرسالة والسياؽ باإلضافة إذل أدوات الربط اللغوية: أطراؼ احلديث

نسيج من الكلمات يًتابط بعضها ببعض وىذه اخليوط »: فهواألزىر الزنادأما النص عند 
 1«.ذبمع عناصره ادلختلفة وادلتباعدة يف كل واحد وىو ما نطلق عليو مصطلح النص

ليس إال سلسلة من اجلمل كل منها يفيد السامع فائدة »: النص بأنوسعد مصلوحوعرؼ 
 2«.ػلسن السكوت عليها، وىو رلرد حاصل مجع للجمل أو لنماذج اجلمل الداخلة يف تشكيلو

وحدة كربى شاملة تتكوف من أجزاء سلتلفة تقع على »: ىونعماف بوقرةوالنص عند 
مستوى أفقي من الناحية النحوية وعلى مستوى عمودي من الناحية الداللية ومعٌت ذلك أف النص 

وحدة كربى ال تتضمنها وحدة أكرب منها وادلقصود بادلستوى األوؿ األفقي أف النص يتكوف من 
وحدات نصية صغرى تربط بينها عالقات ضلوية،أما الثاين فيتكوف من تصورات كلية تربط بينها 

 3« .عالقات التماسك الداللية

                                                   
.12 ص1993ادلركز الثقايف العريب،:،بَتوت1:،ط النص بحث فيما يكوف بو الملفوظ نصاجنسي األزىر الزناد،  1  
.407،صالعربية من نحو الجملة إلى نحو النص سعد مصلوح، 2  
.141صالمصطلحات األساسية في لسانيات النص كتحليل الخطاب، نعماف بوقرة، 3  
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النص كل »:  أف النص وحدة متكاملة متماسكة العناصر يقوؿسعيد حسن بحيرمويرى 
تًتابط أجزاؤه من جهيت التحديد واالستلزاـ، إذ يؤدي عزؿ أو إسقاط عنصر من عناصره إذل عدـ 

 1«.ربقق الفهم، ويفسر ىذا بوضوح من خالؿ مصطلحي الوحدة الكلية والتماسك الدالرل

 ، بأنّو  Julia Kristeva اكرستيفجوليا  أما مفهـو النص من ادلنظور الغريب فقد رُبدده
جهاز عرب لساين يعيد توزيع نظاـ اللساف بالربط بُت كالـ تواصلي يهدؼ إذل اإلخبار ادلباشر »

 انطلقت 2«. إنتاجيةإظلا ىو عمليةوبُت أظلاط عديدة من ادللفوظات السابقة عليو أو ادلتزامنة معو، 
 من خالؿ إؽلاهنا بأف التعريفات السابقة اقتصرت فقط على جوليا كريستيفا يف تعريفها للنص

بأف النص ليس سردا للغة بل تعطي احلرية للمتلقي " بعملية إنتاجية"اجلانب اللغوي وتقصد 
  .لتفكيك ىذه اللغة واستخراج العالقة بُت اللفظ وادلعٌت مث يعيد بناءه

فقد عرؼ النص   Roland Barthes ركالف بارتوعلى هنج جوليا كرستيفا سار 
النص قوة متحولة تتجاوز مجيع األجناس وادلراتب ادلتعارؼ [...]النص نشاط وإنتاج »:بقولو
إف النص مفتوح ينتجو القارئ يف عملية مشاركة ال رلرد استهالؾ، وىذه ادلشاركة ال [...]عليها

تعٍت قطيعة بُت البنية والقراءة وإظلا تعٍت اندماجهما يف عملية داللية واحدة فممارسة القراءة إسهاـ 
 يف عملية ئ يرى روالف بارت أف النص قوة متحركة ليس مغلقا وأشار إذل دور القار3«.يف التأليف

 .التفسَت اليقل أعليتو عن ادلنتج
تشكل كل »: على فكرة الًتابط النصيٌّ فتعريفهما للنص مبٍتىاليدام كرقية حسنأما 

متتالية من اجلمل نصا،شريطة أف تكوف بُت ىذه اجلمل عالقات أو على األصح بُت بعض 
عناصر ىذه اجلمل عالقات تتم بُت عنصر وآخر وارد يف اجلملة سابقة أو مجلة الحقة،أو بُت 

  4« الحقةوعنصر بُت متتالية برمتها أ
                                                   

.108صعلم لغة النص المفاىيم كاالتجاىات، سعيد حسن حبَتي،  1  
.21،ص1991دار توبقاؿ،:،الدار البيضاء1:فريد الزاىي،ط:،ترمجةعلم النص جوليا كريستيفا،  2  

.214-213، صعلم النص كبالغة الخطابصالح فضل، : انظر 3  
.13،صلسانيات النص مدخل إلى انسجاـ الخطابزلمد خطايب،  4  
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تتابع متماسك من عالمات لغوية أو مركبات »:  النص بقولوBrinker  برينكروعرؼ 
 1«.من عالمات لغوية ال تدخل ربت أية وحدة لغوية أخرى أمشل

 شميثوىناؾ من يرى أف النص ػلقق العملية التواصلية بُت ادلنتج وادلتلقي، ولعل تعريف 
sjshmatمن  (زلوريا) النص جزء حدد موضوعا »: للنص تؤكد ىذا ادلفهـو حيث يقوؿ

 2«.(اصلازيو)خالؿ حدث اتصارل ذي وظيفة اتصالية 
تعريف آخر للنص أف يتجاوز ما يف العالمة من عمـو ويسند إذل ىذا   يفبرينكروحاوؿ 

اجلانب الدالرل الذي تًتابط فيو ادلتواليات النصية من خالؿ العالقات النحوية والعالقات 
  3.الداللية

قطعة ما، ذات داللة وذات وظيفة وبالتارل ىي »النص بأنو  Hrtman ىارتمافوػلدد 
 انطلق ىارسباف يف تعريفو ىذا من أف النص يعد اللغة ادلستعملة يف 4«قطعة مثمرة من الكالـ

 .الواقع
 فهو مصطلح حديث يف اللسانيات فمثلما حدث اختالؼ يف نحو النصأما مصطلح 

ذلك الفرع من »: بأنوصبحي إبراىيم الفقيترمجتو إذل العربية كذلك تباينت تعريفاتو،فقد عرفو 
فروع علم اللغة الذي يهتم بدراسة النص باعتباره الوحدة الكربى،وذلك بدراسة جوانب عديدة 

أعلها الًتابط أو التماسك ووسائلو،وأنواعو،و اإلحالة، أو ادلرجعية وأنواعها، والسياؽ النصي ودور 
ادلشاركُت يف النص ادلرسل وادلستقبل، وىذه الدراسة تتضمن النص ادلنطوؽ وادلكتوب على حد 

 5«.سواء

                                                   
.28،ص علم لغة النص المفاىيم كاالتجاىات سعيد حسن حبَتي، 1  

.108 ادلرجع نفسو،ص 2  
.110-109ادلرجع نفسو،ص:  انظر 3  

.102-101 ادلرجع نفسو، ص 4  
.36، ص1، جعلم اللغة النصي بين النظرية كالتطبيق صبحي إبراىيم الفقي،  5  
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ومصطلح لسانيات النص من ادلصطلحات اليت حددت لنفسها ىدفا واحدا وىو الوصف 
  1.والدراسة اللغوية لألبنية النصية وربليل ادلظاىر ادلتنوعة ألشكاؿ التواصل النصي

عبارة عن منهج يتكفل بدراسة بنية »:  بأف ضلو النصاألخضر صبيحي محمدويرى 
 النصوص وكيفية اشتغاذلا وذلك من منطلق مسلمة منطقية تقضي بأف النص ليس رلرد تتابع من 

                                                                                                                        2«.اجلمل وإظلا ىو وحدة لغوية نوعية ميزهتا األساسية االتساؽ
 ضلو النص ىو ذلك التحوؿ أو لسانيات النص أففًتى  خولة طالب اإلبراىيميأما 

األساس الذي ذباوز الدراسات اللسانية القائمة على دراسة البنية لكوهنا وحدة لغوية مغلقة، 
واجلملة لكوهنا وحدة أساسية يف التحوؿ اللغوي إذل اعتماد النص دبختلف أنواعو وحدة زلورية 

 3.ذلذا التحليل مع االىتماـ بالوظيفة التواصلية

ضلو النص يراعي يف وصفو وربليالتو » ضلو النص يقوؿ سعيد حسن بحيرمويعرؼ 
عناصر أخرى دل توضع يف االعتبار من قبل ويلجأ يف تفسَتاتو إذل قواعد داللية ومنطقية إذل جوار 
القواعد الًتكيبية، وػلاوؿ أف يقدـ سياقات كلية دقيقة لألبنية النصية وقواعد ترابطها وبعبارة موجزة 

 4«.قد حدد للنص مهاـ بعينها ال ؽلكن أف ينجزىا إذا التـز حد اجلملة

وجل تعريفات ضلو النص تعتمد على التفريق بينو وبُت ضلو اجلملة فقد عرفو الدكتور سعد 
 Text deإف ضلو النص »:مصلوح مركزا يف تعريفو على دوره يف سباسك النص يقوؿ

grammar الذي نريده وندعو إليو ذو وسائل حبثية مركبة،سبتد قدرهتا التشخيصية إذل مستوى 
        ما وراء اجلملة باإلضافة إذل فحصها لعالقة ادلكونات الًتكيبية داخل اجلملة         

                                                   
.31،صنحو النص اتجاه جديد في الدرس النحوم أمحد عفيفي،:  انظر 1  

.59،صعلم لغة النص كمجاالت تطبيقو  زلمد األخضر صبيحي، 2  
.179، صمبادئ في اللسانياتخولة طالب اإلبراىيمي،:  انظر 3  

.135-134صلغة النص المفاىيم كاالتجاىات، سعيد حسن حبَتي،علم  4  
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Intra sentential »1 كما يرى سعد مصلوح أف ضلو النص ال يقف عند البنية السطحية  
 .فقط بل يتعداىا إذل البنية العميقة ويكوف ذلك دبجموعة من الوسائل النصية للوصوؿ إليها

أكجو االختالؼ بين نحو الجملة كنحو النص :ثالثا

إف لنحو اجلملة وضلو النص نقاط ينفصالف فيها كما توجد نقاط أخرى مشًتكة بينهما 
 :وسنذكر نقاط االختالؼ اليت أحصاىا اللسانيُت يف مؤلفاهتم من بينها

يذىب األزىر الزناد يف التفرقة بُت ضلو اجلملة وضلو النص من حيث ادلوضوع،  .أ 
 2.ويدرس ضلو النصوص ما يُعرؼ بالنص [...]"باجلملة" ضلو اجلملة ما يُعرؼ سيدر

خالص يتحدد  grammaticalيرى دي بوجراند أف اجلملة كياف قواعدي  .ب 
ؼ تبعا للمعايَت الكاملة للنصية َّأما النص فحقو أف يعر.على مستوى النحو فحسب

textuality.3 
يشدد ضلو اجلملة يف القاعدة فهي ميزاف احلكم على الفصاحة وما انزاح عنها يعد  .ج 

شاذا، أما ضلو النص يتحرر من ىذا القيد ألنو يؤمن باجلماليات األسلوبية وىي أدوات يستعملها 
 .4ادلنتج ليلفت هبا انتباه ادلتلقي

القصد :للنص مخسة معايَت ربكمو وزبتص بو وال تعٍت ضلو اجلملة يف شيء وىي.  د
وىذه ادلعايَت فيها ما يتصل بادلنتج أو 5.واإلعالمية والقبوؿ (ادلقامية)والتناص ورعاية ادلوقف أو 

 .ادلتلقي، وفيها ما يتصل بالسياؽ ادلادي والثقايف ايط بالنص

                                                   
.407صالعربية من نحو الجملة إلى نحو النص، سعد مصلوح،  1  

.15، صنسيج النص بحث فيما يكوف بو الملفوظ نصا األزىر الزناد،  2  
.90، ص النص كالخطاب كاإلجراء روبرت دي بوجراند، 3  

.73،صنحو النص اتجاه جديد في الدرس النحومأمحد عفيفي، : انظر 4  
.77 ادلرجع نفسو،ص  5  
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كما أف ضلو النص ؽلكن من تشخيص عالقات دل ينظر إليها ضلو اجلملة وىي . ق
عالقات فيما وراء اجلملة بُت اجلمل والفقرات والنص بتمامو وذلك على ادلستوى ادلعجمي 

 1.وادلستوى التداورل(الصوت والصرؼ والًتكيب)وادلستوى النحوي 

أما من حيث ادلنهج فاجلملة تنقسم إذل أنواع انطالقا من اجلانب اللغوي البحت وال .  ك
االمسية والفعلية والبسيطة و ادلركبة،أما النص فيصنف انطالقا :تدخل اجلانب الدالرل وأقسامها ىي

من مضمونو ووضعوا الشكل يف ادلرتبة الثانية أو باالعتماد عليهما معا فتصنف النصوص إذل 
 2اخل...سياسية وقانونية وأدبية وفلسفية

يعد النص حدثا يوجهو ادلرسل إذل ادلستقبل، إلنشاء عالقات متنوعة، وتوصيل .  ز
مضامُت يعينها ادلنتج، وال يقتصر على العالقات القواعدية يف حُت ال تعٌت اجلملة إال بالعالقات 

 3.القواعدية، ومن مث فهي ال سبثل حدثا

تتحدد اجلملة دبعيار أحادي علم القواعد من نظاـ معريف وحيد علم اللغة يف حُت .  ح
 4.تتحدد نصية النص دبعايَت عدة من سلتلف األنظمة ادلعرفية

يقـو صلو اجلملة بدراسة اجلمل معزولة عن سياقها أو اجلملة ادلصنوعة وىو يؤمن .  ط
،وىذا ما ال صلده يف ضلو النص فهو يدرس العالقات بُت اجلمل فالنصية تستمد 5باستقاللية اجلملة

. تستمد من عالقة التماسك اليت تتعلق أجزاؤه بعضها ببعض لتكوف كتلة واحدة

 

                                                   
.68،صالبديع بين البالغة العربية كاللسانيات النصية مجيل عبد اجمليد،  1  

.17، ص النص بحث فيما يكوف بو الملفوظ نصاجنسياألزىر الزناد، :  انظر 2  
.12، صعلم لغة النص كاألسلوب نادية رمضاف النجار،  3  

.11 ادلرجع نفسو،ص 4  
.73،صنحو النص اتجاه جديد في الدرس النحوم أمحد عفيفي،  5  
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ضلو اجلملة يهتم بالقاعدة ومعياريتها، أما ضلو النص أبعد ما يكوف عن ادلعيارية فهو .  م
 1.ينشأ بعد أف يكتمل النص

 أكجو االتفاؽ بين نحو الجملة كنحو النص:رابعا
رغم وجود نقاط ؼلتلف فيها ضلو اجلملة وضلو النص إال أف االنتقاؿ من لسانيات اجلملة 

إذل لسانيات النص ليس معناه أف يلغى ذلك الًتاث النحوي الضخم أو يهمش بل بالعكس كاف 
وكاف الًتاث النحوي السابق، بكل ما »:سعيد حسن بحيرملو دور فعاؿ يف ىذه النقلة فيقوؿ 

األساس الفعلي الذي رات ومفاىيم وقواعد وأشكاؿ وصف وربليل وغَت ذلك ٌّيضمو من تصو
راهتا ٌّبُنيت عليو ىذه االذباىات النصية بكل ما تتسم بو من تشعب أفكارىا يتشاهبا و تصو

 : وىذا ال ؽلنع وجود نقاط يشًتكاف أو يتداخالف فيها وىي2«.ومفاىيمها
التضاـ )يشَت سباـ حساف إذل أف ضلو اجلملة وضلو النص يلتقياف يف ىاتُت الصفتُت  .أ 
 دبعٌت أف ضلو اجلملة يهتم بالًتاكيب اللغوية كذلك النص،ويهتم ضلو اجلملة أيضا 3(والسياؽ 

بالداللة مثلما رأينا يف كتاب سيبويو يف باب االستقامة من الكالـ مثل ادلستقيم احلسن الذي 
 .يقصد بو اجلمل الصحيحة ضلويا ودالليا

فإذا أردنا ربليل نص ما فعلينا أف نالحظ ضرورة ربليل العناصر اجلزئية داخل  .ب 
اجلملة أوال، وادلتمثلة يف العمد والفضلة والتقدمي والتأخَت يف إطار اجلملة،ومن مث ػلدد اإلعراب 

موقع الكلمات من اجلملة مث ينظر يف عالقة اجلمل بعضها ببعض داخل النص، وادلتمثلة يف 
الوصل والفصل وعالقتها دبا قبلها وبعدىا،ىذا من جهة ومن جهة أخرى ال يفصل بُت ادلتحدث 

 4.وادلتلقي واخلطاب، ومن مث ؽلكن ألية مجلة أف تصَت نصا، وذلك بوضعها يف السياؽ الفعلي

                                                   
.74،صنحو النص اتجاه جديد في الدرس النحومأمحد عفيفي،:  انظر 1  

.134،صعلم لغة النص المفاىيم كاالتجاىات سعيد حسن حبَتي،  2  
  .91،صنحو النص اتجاه جديد في الدرس النحوم  أمحد عفيفي، 3
   .13، ص لغة النص كاألسلوبـعل نادية رمضاف النجار، 4
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تعد أىم مهمة لنحو النص ىي صياغة قواعد سبكننا من حصر كل النصوص  .ج 
وغلب أف يعد مثل ذلك النحو النصي . النحوية يف لغة ما بوضوح ومن تزويدنا بوصف لألبنية

 1.إعادة بناء شكلية للكفاءة اللغوية اخلاصة دبستخدـ اللغة يف إنتاج عدد ال هنائي من النصوص
 "داخلية": ومن جهة ُأخرى أف السامع عندما يتلقى نصا ما يستدعي لو بنيتُت .د 

 تكمن يف مراعاة ادلقاـ "خارجية"تعتمد على الوسائل اللغوية اليت تربط أواصر مقطع ما بغَته، و
ايط بالنص، ومن مث فال فصل بينهما عند ادلتلقي، ولكن الفصل ضروري بالنسبة للدارس 

 2.اللساين تأكيدا على ما يرغب يف دراستو وما يدرجو ضمن اىتمامو
إف ضلو النص يستخدـ كثَت من ادلسلمات اليت انتهى إليها ضلو اجلملة فنجد فيو  .ق 

حديثا عن أمساء اإلشارة واألمساء ادلوصولة وغَتىا من الوسائل اليت تساعد على ربقيق الًتابط بُت 
 3.اجلمل فاف أىم شيء يف ضلو النص ىو حديثو عن الروابط اليت تربط اجلمل بعضها ببعض

أف ضلو النص ال »:ولعل ذلك االشًتاؾ بُت ضلو اجلملة وضلو النص ؼلرج لنا بنتيجة تؤكد
إظلا يقف بو عند ىذا احلد تاركا لو العالقات داخل اجلملة . يرفض ضلو اجلملة رفضا مطلقا

 4«.و متجاوزا ذلك إذل مسرح النص على اتساعو.الواحدة

خَت نستنتج أف مفهـو اجلملة والنص دل يكن ثابتا يف الدراسات العربية والغربية ويف األ
ولكن حصل االتفاؽ يف أف اجلملة يف الدرس اللساين القدمي ىي الوحدة الكربى ادلستقلة دبعناىا 

ال توجد وحدة أكرب منها إذل أف ظهر علم النص وذباوز ىذه النظرة إذل تكريس كل النظريات اليت 
 (ضلو النص)والدرس احلديث (ضلو اجلملة)جاء هبا على النص والفرؽ بُت الدرس اللساين التقليدي

. يكمن يف ادلوضوع وادلنهج والغاية

                                                   
 . 136-135،ص، علم لغة النص المفاىيم كاالتجاىاتسعيد حسن حبَتي1
  .13،صعلم لغة النص كاألسلوب نادية رمضاف النجار،2

.92-91،صنحو النص اتجاه جديد في الدرس النحومأمحد عفيفي، : انظر 3  
.91 ادلرجع نفسو، ص 4  
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لسانيات النص كتحليل الخطاب :المبحث الثالث

 

ربدثنا يف ادلبحثُت السابقُت عن لسانيات النص ،وقدمنا ظروؼ نشأهتا وتطورىا ،كما 
أشرنا إذل مفهـو النص وضلو النص ، ويف ىذا ادلبحث سنقدـ الفرؽ بُت لسانيات النص وربليل 

. اخلطاب ولكن قبل اخلوض يف الفروؽ البد لنا من إعطاء نظرة عامة عن ربليل اخلطاب

 Discoures Analysis تحليل الخطاب

  Analysis مصطلح التحليل: أكال

وحلُّو إذل وحداتو اليت ساعلت يف بنائو  (النص)تفكيك اخلطاب أو : ومعٌت التحليل ىو
الشكلي وداللتو، للتعرؼ على وظيفة كل عنصر منها يف اخلطاب، وأثرىا فيو، الستنباط أسراره 

عند مفسري اخلطاب والنصوص ادلكتوبة يعرب بو عن توضيح مضامُت " التحليل"ومقاصده، و
 1.النصوص، والكشف عن ادلراد منها

 Discouresمصطلح الخطاب :ثانيا

                                                   
دراسة تطبيقية ألساليب التأثير ك اإلقناع الحجاجي في الخطاب النسوم  تحليل الخطاب في ضوء نظرية أحداث اللغة زلمود عكاشة، 1

  .11،ص2013دار النشر للجامعات،: ، القاىرة1:، طفي القرآف
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فقد جاء :ورد مصطلح اخلطاب يف ادلعاجم العربية دبعٌت واحد وىو الكالـ ادلوجو للسامع
مراجعة الكالـ وقد خاطبو بالكالـ سلاطبة :واخلطاب وادلخاطبة»(خ ط ب)يف لساف العرب مادة 
 1«.وخطابا وعلا يتخاطباف

اخلطاب ىو الكالـ الذي يقصد بو »: يف الكلياتالكفوم أبو البقاءويقوؿ 
اإلفهاـ،وإفهاـ من ىو أىل للفهم، والكالـ الذي ال يقصد بو إفهاـ ادلستمع، فانو ال يسمى 

 2«.خطابا

توجيو الكالـ ضلو الغَت »يف كشاؼ اصطالحات الفنوف بأنو التهانوموعرفو 
 3«.واخلطاب اللفظ ادلتواضع عليو ادلقصود بو إفهاـ من ىو متهيئ لفهمو...لإلفهاـ

ونستنتج من التعريفات اللغوية للفظة اخلطاب بأنو الكالـ الذي يوجهو ادلتكلم إذل 
 ادلستمع إليصاؿ رسالة معينة فإف حدث اإلفهاـ مسي خطابا وإف حصل العكس فال يصطلح عليو

. خطابا

اصطالحا 

وأوؿ ما ظهر مصطلح اخلطاب يف الًتاث العريب كاف مقًتنا بالقرآف فقد أطلق العلماء 
وترجع أصالتو يف الًتاث اإلسالمي إذل »:محمود عكاشةلفظة اخلطاب على كالـ ا يقوؿ 

يف سياؽ التفسَت " اخلطاب"إطالقو على لفظ القرآف الكرمي، فقد استخدـ العلماء مصطلح 

                                                   
.361ص1مج ،(خ ط ب) ة، ماد العربن لسا ابن منظور،

1  

عدناف درويش وزلمد :، ربقيقالكليات معجم المصطلحات في الفركؽ اللغوية،(أبو البقاء بن موسى احُلسيٍت الكفوي) الكفوي 1
.339،ص1998مؤسسة الرسالة، :، بَتوت2:ادلصري،ط   
.749،ص1963بال،القاىرة،ادلؤسسة ادلصرية العامة،:،طكشاؼ اصطالحات الفنوف،(زلمد علي الفاروؽ) التهانوي 3  
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 1«.يشَت إذل أف ىذا القوؿ موجو إذل ادلتهيئُت لفهمو وادلكلفُت بو...والشواىد القرآنية واألدلة 
دبعٌت أف القرآف خطاب ا ادلوجو إذل عباده لدراستو وكشف أسراره دوف تزييف وربريف لو 

فالقرآف قبل أف يكوف نصا فهو خطاب من ا عز وجل إذل جربيل عليو السالـ، وىو 
أيضا خطاب من جربيل إذل الرسوؿ عليو الصالة و السالـ، أصبح نصا عندما دونو الصحابة 

 .رضواف ا عليهم

صيغة الفعل يف قولو :،منها2و وردت لفظة اخلطاب يف القرآف الكرمي بصيغ متعددة
  تعاذل﴿

   ﴾3  
   ﴿:وبصيغة ادلصدر يف قولو تعاذل

   
     

﴾4                                                                                

إذا كاف من اليسَِت ربديُد مَحفهوـِ النص بشيء من الّدّقة، نظراً ِلما تراكم من أدبّياٍت 
فإّف مفهوَـح اخلطاِب دل ػلظَح، على  ...وكتاباٍت يف الًتاث العريب قدؽلا ويف الدرس اللغوي حديثاً 

، ويزداُد األمر غموضاً عندما يتعاقباف يف االستعماِؿ معا أي اخلطابُ   كثرة الّتداوؿ، بتعريٍف قارٍّر
(Discoures)  والّنّص(Text) ِوىذا دل ؽلنع من وضع مفهـو . ، وكأهنما مصطلحاِف ُمًتاِدفاف

، ومن بينها  لو، وقد اختلفت ىذه ادلفاىيم باختالؼ ادلنطلقات األدبية واللسانية ادلقاربة للمفهـو
: نذكر

                                                   
 .17، ص الخطاب في ضوء نظرية أحداث اللغةؿ تحليزلمود عكاشة،1

.13،صالمصطلحات األساسية في لسانيات النص كتحليل الخطاب نعماف بوقرة،  2  
.63: الفرقاف 3  

.37: النبأ 4  
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  اخلطاب مرادؼ للكالـ دبعٌت أف اللغة تشكل يف طور التخاطب االصلاز الفعلي ذلا كما
 1.أهنا تتكوف من متتالية تشكل رسالة ذلا بداية وهناية

 ومن ىذا يلحق اخلطاب 2واخلطاب يتكوف من وحدة لغوية قوامها سلسلة من اجلمل
نص »:بالدرس اللغوي فقد عرؼ اخلطاب من وجهة لسانية،مرادفا للنص متماسكا يف بنيتو بأنو

زلكـو بوحدة كلية واضحة حبيث يتألف من صيغ ومجل مًتاصة منسجمة ومتوالية تصدر عن 
 3«.ادلخاطب الذي يود تبليغ اخلطاب وإيصالو إذل ادلخاطب

 ولفظ اخلطاب »:(البنية والوظيفة)وىناؾ من عرؼ اخلطاب مساويا بينو وبُت ادللفوظ يف
من حيث معناه اللغوي يدؿ على كل ملفوظ أكرب من اجلملة منظورا إليو من حيث قواعد 
التسلسل اجلملي ومن جهة نظر اللسانيات فاف اخلطاب ال ؽلكن أف يكوف سوى مرادؼ 

 4«.للملفوظ
  ومن جهة ُأخرى ىناؾ من يعرؼ اخلطاب من خالؿ ما ؽلارسو يف إطار السياؽ

  ستنيبنف دوف النظر إذل بنيتو اللغوية أو أنو أكرب أو أقل من اجلملة فيحدد ياالجتماع
Benveniste اخلطاب دبعناه األكثر اتساعا بأنو كل تلفظ يفًتض متكلما ومستمعا و غاية

 5.األوؿ التأثَت على الثاين بطريقة ما

 يف تعريفو للخطاب بالتفريق بينو وبُت النص حبيث ربط محمود عكاشةيف حُت انطلق 
واخلطاب الشكل التفاعلي، وليس النص اللغوي الثابت، ويتطلب ربليل »:اخلطاب بالسياؽ يقوؿ

ومن مث فاف ادلقاـ جزء  (ربليل ادلقاـ اخلارجي)اخلطاب اسًتجاع الظروؼ اليت أدت إذل إنتاج النص

                                                   
 .21،ص1997ادلركز الثقايف العريب،:،بَتوت3:ط ،تحليل الخطاب الركائيسعيد يقطُت، :انظر4

.38،ص2008منشورات االختالؼ،: ،اجلزائر1:زلمد ػلياتن،ط:،ترمجةالمصطلحات المفاتيح لتحليل الخطاب دومنيك مانغونو، 2  
.16،ص2009مكتبة اآلداب،:،القاىرة1:صالح رزؽ،ط:،تقدميالنص كالخطاب قراءة في علـو القرآف زلمد عبد الباسط عيدو، 3  

.14ص،المصطلحات األساسية في لسانيات النص كتحليل الخطاب نعماف بوقرة، 4  
.37،ص2004دار الكتاب اجلديدة ادلتحدة،:،لبناف1:ط،استراتجيات الخطاب مقاربة لغوية تداكليةعبد اذلادي بن ظافر الشهري،: انظر 5  
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القوؿ ادلوجو ادلقصود من ادلتكلم »اخلطاب : ويقوؿ أيضا1«.أساس من عمل ربليل اخلطاب
إلفهامو قصده من اخلطاب صرػلا مباشرا،أو  (أنت،أنتما،أنتم،أننت)إذل ادلتلقي ادلخاطب (أنا،ضلن)

 2«كناية،أو تعريضا يف سياؽ التخاطب التواصلي

ومن مفاىيم اخلطاب نستنتج أف ىناؾ من رادؼ بينو وبُت الكالـ وىناؾ من فرؽ بينو 
وبُت النص من جهة ومساويا بينو وبُت ادللفوظ من خالؿ البنية اللغوية من جهة أخرى ورغم ىذا 

وعلا ما ورد قدؽلا :التعدد يف الدراسات اللسانية إال أف الكّتاب يتفقوف إمجاال على أحد ادلفهومُت 
: عند العرب أما يف ادلفهـو اآلخر فيتسم جبدتو يف الدرس اللساين احلديث وىذاف ادلفهوماف علا

 3.الشكل اللغوي الذي يتجاوز اجلملة»ذلك ادللفوظ ادلوجو إذل الغَت،بإفهامو قصدا معينا واألخر 

 مصطلح تحليل الخطاب: ثالثا

ىو :بأنو»ورد مصطلح ربليل اخلطاب يف معجم ادلصطلحات ادلفاتيح لتحليل اخلطاب 
دراسة االستعماؿ الفعلي للغة من قبل ناطقُت حقيقيُت يف : أو ىو[...]ربليل استعماؿ اللغة

 4«.أوضاع حقيقية

 (Valeurوربليل اخلطاب متصل بعلم االتصاؿ، ويدرس قيمة اخلطاب احلوارية
Dialogique Discour) اليت تكتسب العالمة شرعيتها منها، من خالؿ تواصل ادلتكلم ،

 5.مع ادلتلقي، ومن مث تتحقق قيمة العالمة ضمن الفضاء احلواري

ويهدؼ ربليل اخلطاب إذل إعطاء وصف منظم للوحدة اللغوية ادلدروسة، وىذا من خالؿ 
وهتدؼ بنية النص إذل وصف بنية اخلطاب يف ضوء  ،  Contextبالسياؽ Textربط النص

                                                   
.14، صتحليل الخطاب في ضوء نظرية أحداث اللغة زلمود عكاشة،  1  

.17 ادلرجع نفسو، ص 2  
.37 ،صاستراتجيات الخطاب مقاربة لغوية تداكليةعبد اذلادي بن ظافر الشهري،:  انظر 3  

.38،صالمصطلحات المفاتيح لتحليل الخطاب دومنيك مانغونو، 4  
.14، صتحليل الخطاب في ضوء نظرية أحداث اللغة زلمود عكاشة،  5  
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  1.الصوت والبنية والًتكيب والداللة: مستويات اخلطاب اللغوية

تحليل الخطاب كالتداكلية  

 Pragmaticsمفهـو التداكلية 

التداولية فرع من فروع اللسانيات، اكتسبت تعريفات متعددة ذلا من خالؿ رلاؿ اىتماـ 
دراسة ادلعٌت التواصلي، أو »:الباحث، فقد يهتم بدراسة ادلعٌت يف السياؽ التواصلي فتعرؼ بأهنا

 2«.معٌت ادلرسل يف كيفية قدرتو على إفهاـ ادلرسل إليو بدرجة تتجاوز ما قالو
دراسة االتصاؿ اللغوي يف السياؽ، وىذا »        و من ىذا تغدو التداولية يف مفهومها العاـ ىي 

التعريف ىو ما يسمح بدراسة أثر السياؽ يف بنية اخلطاب ومرجع رموزه اللغوية ومعناه كما يقصد 
 3«. ادلرسل

أىمية المنهج التداكلي في دراسة الخطاب  

تدرس اللسانيات اللغة من خالؿ ادلستوى الًتكييب والدالرل وؽلكن دراسة كل مستوى 
مستقل من الناحية اإلجرائية ولكن يصعب إجرائها على اخلطاب ولكن يصعب االكتفاء هبذه 

ال ؽلكن إنتاج اخلطاب وفقا دلا يقتضيو ىذاف »:ادلستويات عند استعماذلا يف التواصل ألنو
ألنو ال ... ادلستوياف فحسب وإال ألصبح بإمكاننا إنتاج ما ال معٌت لو مع توفر صحتو النحوية 

ؽلكن أف ينتج اخلطاب دوف مرسل لو وال ؽلكن أف يتجو ادلرسل يف غموض على ادلرسل إليو وعليو 
 دبعٌت أف اخلطاب يقـو على ثالث أسس 4.فاف التكامل بُت ىذه ادلستويات الثالثة بات ضروريا

ىو القيمة اليت »معٌت ادللفوظات :فيغدو.ال مناط منها وىي ادلستوى الًتكييب والدالرل والتداورل

                                                   
.13ادلرجع نفسو،ص:  انظر 1  

.22،صاستراتجيات الخطاب مقاربة لغوية تداكليةعبد اذلادي بن ظافر الشهري،  2  
.ادلرجع نفسو 3  

.23 ادلرجع نفسو،ص 4  
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ىنا ال نتصور أنو سيكوف ىناؾ خطاب لغوي ال ...يكتسبها تركيب اخلطاب يف سياؽ التلفظ
يعٌت فيو منتجو دبرحلة الًتكيب،فاخلطاب نسيج من اللغة يف ادلقاـ األوؿ رغم أف االستعماؿ ىو ما 

 1«.غلعلو فاعال

ويف الوقت الذي ينظر فيو ربليل اخلطاب إذل اخلطاب على أنو ظاىرة لسانية، تنظر 
التداولية إذل اخلطاب على أنو ظاىرة تداولية، ويف حُت يعترب ربليل اخلطاب أف اخلطاب يستجيب 

جملموع القواعد اخلاصة ترى التداولية أف اخلطاب ؽلكن أف ػللل وفقا لنفس ادلبادئ التداولية    
ادلطبقة على ادللفوظ، فإذا كاف ربليل اخلطاب يرى بأف اخلطاب مكوف من وحدات لسانية ىي 

 2.اجلمل، ترى التداولية باف ىذه ادلكونات ىي وحدات تداولية تتمثل يف ادللفوظات

وعليو ؽلكن القوؿ بأف اخلطاب ليس وحدة لسانية وال وحدة تداولية، ولكنو تركيبة من 
ومن ىذا فإف الشكل اللغوي للخطاب دل يعد ىو ادلعيار إال انو يتحدد معناه . الوحدات التداولية

إف مت وضعو يف السياؽ لتحصل عملية الفهم  واإلفهاـ وفقا  للمنهج التداورل الذي يتيح 
 3.للمخاِطب التلفظ خبطابو بتوظيف كل ىذه ادلستويات

 التداولية ىي علي عزتتتداخل التداولية وربليل اخلطاب يف أوجو كثَتة ،وقد عد 
وقد تطلب ىذا االذباه اجلديد أف يتجاوز الدارس حدود » :مصطلح آخر لتحليل اخلطاب يقوؿ

اجلملة، وأف يقـو بدراسة الضوابط اليت تدخل يف إطار األسلوبيات وعلم الداللة أكثر منها يف 
 4«علم النحو، شلا يعرؼ اآلف بربامجاتية ربليل اخلطاب

                                                   
. ادلرجع نفسو 1  

جامعة    : ،أشغاؿ ادللتقى الدورل الثالث يف ربليل اخلطاب، اجلزائر"تداكلية الخطاب أىمية نظرية الذىن في تحليل الخطاب" لبوخ بومجلُت،2
  .55ورقلة،دت،ص

.23،ص استراتجيات الخطاب مقاربة لغوية تداكليةعبد اذلادي بن ظافر الشهري،:  انظر 3  
.47، ص1996شركة أبو اذلوؿ للنشر، :ة، القاىر1:، طاالتجاىات الحديثة في علم األساليب كتحليل الخطاب علي عزت،  4  
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دراسة استعماؿ اللغة يف اخلطاب، شاىدة يف ذلك على قدرهتا »:وهتدؼ التداولية إذل
اخلطابية فهي إذف هتتم بادلعٌت كالداللية وبعض األشكاؿ اللسانية اليت يتحدد معناىا إال من 

تتطرؽ التداولية إذل اللغة يف أبعادىا اخلطابية : بقولوفرانسيس جاؾخالؿ استعماذلا وعرفها 
دراسة السياؽ وربط تفسَت البنية » وربليل اخلطاب يصبو أيضا إذل 1«.والتواصلية واالجتماعية معا

وىذا البعد  الًتكيبية بالنص الكلي، وبادلقاـ اخلارجي وخصائصو اإلدراكية واالجتماعية والثقافية
وىدفها، فتحليل اخلطاب عبارة عن ربليل  (التداولية)األخَت موضوع حبث الربامجاتية اللسانية 

 2«.استعماالت اللغة، فاذلدؼ من التحليل ليس البنية اللغوية، بل ادلعٌت ادلرتبط بظروؼ اإلنتاج

و يستعمل اخلطاب اللغة من خالؿ عملية التلفظ يف سياؽ معُت وىذه األخَتة ىي زلل 
ألف ميداف استعماؿ اللغة ىو اخلطاب، وانو ال يتبلور االستعماؿ إال من خالؿ » اىتماـ التداولية 

 3.عملية التلفظ باخلطاب، فالتلفظ ىو النشاط الرئيسي الذي ؽلنح استعماؿ اللغة طابعها التداورل

ومن ىذا فإف التداولية هتتم بربط اللغة بسياقها لتحقيق الوظيفة التواصلية ومدى تأثَتىا 
وبالتارل فاف الدرس اللغوي التداورل يدرس ادلنجز اللغوي يف إطار التواصل، وليس »على اخلطاب 

و دبا أف الكالـ ػلدث يف سياقات اجتماعية [...]دبعزؿ عنو ألف اللغة ال تؤدي وظائفها إال فيو
 4«.فمن ادلهم معرفة تأثَت ىذه السياقات على نظاـ اخلطاب ادلنجز

 فالتداولية وربليل اخلطاب يلتقياف يف أف كليهما يدرساف اللغة بربطها بالسياؽ اخلارجي   
 المتكلم ك المتلقي كالخطابذلا والغاية منها التواصل ويشًتكاف يف رلموعة من ادلفاىيم وىي 

عالقة عناصر اخلطاب والتداولية احلديثة ربكمها ثالث »: عباس حشاني يقوؿ كالسياؽ
اإلنتاج،اخلطاب،قدرة،كفاءة لغوية لتوظيف قواعد )وتلزمو القدرة اخلطابية: المتكلم/1:عناصر

                                                   
.98،صالمصطلحات األساسية في لسانيات النص كتحليل الخطاب نعماف بوقرة،  1  

.14-13، صتحليل الخطاب في ضوء نظرية أحداث اللغة  زلمود عكاشة، 2  
.27،صاستراتجيات الخطاب مقاربة لغوية تداكليةعبد اذلادي بن ظافر الشهري، : انظر 3  

.23 ادلرجع نفسو،ص 4  
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وتلزمو القدرة االستقبالية التفكيكية الستقباؿ اخلطاب وتفكيك رموزه وشفراتو :السامع/2.اللغة
وتلزمو شروط نفعية ألف الغرض من : الخطاب/3.لبلوغ مراـ ادلتكلم من إنتاج ىذا اخلطاب

اخلطاب التواصل دبعٌت يشًتط فيو القدرة التواصلية واليت تتحقق دبدى تداولية ىذا اخلطاب 
 1«.واستعمالو

و ؽلكننا أف صلمل عناصر االتصاؿ يف التخاطب من وجهة تداولية واليت ترى أف كل 
  2.خطاب قائم على رلموعة من العناصر وىي ادلرسل وادلرسل إليو واخلطاب والسياؽ

عن إمكانية كوف اللسانيات النصية  JM Adam ميشاؿ آدـومن جهة أخرى يتساءؿ 
 يتشكل من pragmatiqueىي ذاهتا التداولية النصية، مستدال على ذلك بأف ادلصطلح 

pragma  وىو ذات أصل إغريقي ػلمل معٌت فعل احلركةAction  وادلتكلموف يتمرسوف اللغة
وما يؤكد ذلك ما ذىب إليو اللساين . فعليا عن طريق النصوص واخلطابات ال الكلمات واجلمل

يف أف اللغة ىي وسيلة يف خدمة التفاعل، لذلك كانت غاية التداولية ىي دراسة ىذا شارؿ بالي 
البعد من اخلطاب، وإذا كاف ىذا األخَت ال يتحقق إال بالنصوص، وجب أف تكوف النصوص ىي 

 3.موضوع التداولية
 من بُت اللذين عكفوا على تناوؿ النصوص وقوفا على الدراسات  ميشاؿ آدـوذلذا يعد 

 .التداولية، اليت أخرجت النص من عزلتو وجعلتو نتاج تفاعل مستمر مع عوامل السياؽ
وأخذ التحليل التداورل للخطاب األديب مسلك بعض  النظريات األلسنية، والسيما يف 

البحث عن عالقات النص يف مستوى أكرب من اجلملة الواحدة، وذلك بتتبع اإلحاالت النحوية 
والبنية الداللية للخطاب برمتو، ومن مث فإف اإلجراء التداورل يسعى يف ربليلو للخطاب إذل الًتكيز 

على ذباوز زلددات الداللة إذل دراسة مدى إمكانية الكشف عن قصديو ادلتكلم من خالؿ إحالة 

                                                   
.108ص2014عادل الكتب احلديث،:،األردف1:ط،خطاب الحجاج كالتداكلية في إنتاج ابن باديس األدبي عباس حشاين، 1  

.4،ص استراتجيات الخطاب مقاربة لغوية تداكليةعبد اذلادي بن ظافر الشهري،:مقدمة: انظر 2  
.21،ص2012إفريقيا الشرؽ،: بال، ادلغرب: ،ط سلطة اللغة بين فعلي التأليف كالتلقيخدغلة غفَتي،: انظر 3  
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اجلملة أو النص إذل السياؽ التداورل لتحديد مدى التطابق والالتطابق بُت الداللة وظروؼ السياؽ 
 1.واالستعانة ببعض معادل التداولية ادلعرفية

:  ومصطلح اخلطاب يدخل يف رلموعة من التقابالت اللغوية شلا يعطيو مفهـو جديد منها

 

جملة           /خطاب

اخلطاب يتكوف من وحدة لغوية قوامها سلسلة من اجلمل، هبذا ادلعٌت يستعمل ىاريس »
ضلو "مفهـو ربليل اخلطاب يف حُت أف البعض اآلخر يتحدث عن  (1952)

أما اليـو فيؤثر احلديث عن النص واللسانيات   Grammair de discours"اخلطاب
 2«.النصية

 فقد ركزت عليو التداولية، فإذا كانت اجلملة جوىرا الجملة كالملفوظأما التمييز بُت 
نظريا،ؽلكن تعريفها عن طريق قواعد علم الًتكيب اخلاضعة ذلا، فإف ادللفوظ ىو اجلمل اليت يتلفظ 

ففي حُت : هبا ادلتكلم يف مقاـ زلدد، وىذا التعريف األورل يقدـ سبييزا مبدئيا بُت اجلملة وادللفوظ
 3.تعرب اجلملة على ماال هناية من ادللفوظات فإف ادللفوظ يبقى مرىونا بظروؼ إنتاجو

: ملفوظ/خطاب

 يطلق ادللفوظ على للداللة على نتاج فعل التلفظ»:Enonceالملفوظ
Enonciation. أي متوالية لغوية الملفوظ كحدة مساكية للنصعلى صعيد أعلى يعترب 

                                                   
.32،ص.2015جامعة تيزي وزو،جواف:، اجلزائر1،رللة مسات، العدد"إشكالية النص في اللسانيات التداكلية" انظر محو احلاج ذىبية،  1  

.38،صالمصطلحات المفاتيح لتحليل الخطاب دومنيك مانغونو،  2  
.55/56،صتداكلية الخطابلبوخ بومجلُت،:  انظر 3  
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نشرة جوية،رواية،مقالة : نوع خطايب معُت: منوطة دبقاصد نفس ادلتلفظ واليت تشكل كيانا ؿ
 1«.اخل...صحفية

آدـ .ـ. الذي خلصو جالنص كالملفوظوتستخدـ اللسانيات النصية التقابل بُت 
أف ادللفوظ من حيث ىو موضوع مادي شفوي أو مكتوب وموضوع ذبرييب قابل »:بقولو

للمشاىدة والوصف، ليس بالنص الذي ىو موضوع رلرد والذي غلب النظر إليو يف إطار نظرية 
 2«تفسَتية لبنيتو ادلعمارية

أف ادللفوظ طبيعتو وحدة لغوية واخلطاب يشكل وحدة »:و عالقة ادللفوظ باخلطاب ىي
من حيث ىذه الوجهة ػليل ادللفوظ واخلطاب على  [...]اتصاؿ مرتبطة بظروؼ إنتاج معينة

غلعل منو ملفوظا، أما  (اللغوي)إف النظر ادللقى على النص من حيث بناؤه ): وجهيت نظر سلتلفتُت
 3«.الدراسة اللغوية لظروؼ إنتاج ىذا النص فتجعل منو خطابا

نص /خطاب

خطاب من األمور الصعبة ألف ىناؾ من الباحثُت من رادؼ بينهما غَت /وتعترب ثنائية نص
: 4معادلة  أف ىناؾ من ؽليز بينهما بشكل دقيق وقد ميز ميشاؿ أدـ بينهما يف شكل

ظركؼ اإلنتاج +النص = الخطاب 

ظركؼ اإلنتاج – الخطاب =النص 

                                                   
.52-51،صالمصطلحات المفاتيح لتحليل الخطاب دومنيك مانغونو،  1  
.52،صالمصطلحات المفاتيح لتحليل الخطاب دومنيك مانغونو، 2  
.39-38ادلرجع نفسو،ص 3  

دار كنوز ادلعرفة للنشر :،عماف1:،طتداكلية الخطاب الركائي من انسجاـ الملفوظ إلى انسجاـ التلفظحياة سلتار أـ السعيد، :انظر 4
  .85،ص2015والتوزيع،
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وؽلكننا فهم من ىذه ادلعادلة أف اخلطاب مرتبط بالتلفظ والسياؽ التواصلي يف حُت يتميز 
. النص بكونو رلردا عن السياؽ

اخلطاب وحدة تواصلية ػلددىا مقاـ وموضوع وغرض يف حُت أف النص وحدة  .أ 
 1.بنيوية تقابل ادلركب واجلملة

تعرؼ لسانيات النص بأهنا الدراسة اللغوية اليت هتدؼ إذل الكشف عن رلموع  .ب 
القواعد اليت تنظم بناء سلتلف النصوص، وعن ادلعايَت اليت سبيز النص عن االنص،كما يعرؼ أيضا 
انو العلم الذي يصف النظاـ الداخلي للنص وطريقة بناءه ووظيفة كل جزء فيو بينما يعرؼ ربليل 

 2.اخلطاب بأنو دراسة النص يف عالقتو مع ظروؼ إنتاجو
ؽلكن أف يكوف اخلطاب مجلة بسيطة أو مجلة مركبة أو مجلة كربى إذا كانت ىذه  .ج 

بل إف اخلطاب ؽلكن أف يكوف مركبا امسيا أو اسم فعل إال ...اجلملة تشكل وحدة تواصلية كاملة
أف النص ال ؽلكن حسب التصور الذي نفًتضو ىنا أف يكوف إال رلموعة مجل وقد تكوف اجلمل 

ادلكونة للنص مجال بسيطة أو مجال معقدة أو مجال من الفئتُت معا وىو األغلب وليس كل رلموعة 
 3.من اجلمل نصا

 الكتابة يقرا يف يف كل زماف ومكاف بينما ةىناؾ من يرى بأف النص لو دؽلـو .د 
وبعضهم »: اخلطاب ال يتجاوز سامعو إذل غَته، أي أنو مرتبط بلحظة إنتاجو يقوؿ األزىر الزناد

يفرؽ بُت النص من حيث ىو كائن فيزيائي منجز، وبُت اخلطاب الذي ىو موطن التفاعل والوجو 
 أي أف اخلطاب يتحوؿ إذل نص عندما يتم تثبيتو بفعل 4«.ادلتحرؾ فيو، ويتمثل يف التعبَت والتأويل

                                                   
دار األماف للنشر :بال،الرباط:،طقضايا اللغة العربية في اللسانيات الوظيفية بنية الخطاب من الجملة إلى النص أمحد ادلتوكل، 1

  .81،ص2001والتوزيع،
.73،صمدخل إلى علم النص كمجاالت تطبيقو،زلمد األخضر صبيحي:  انظر 2  

.81،صقضايا اللغة العربية في اللسانيات الوظيفية أمحد ادلتوكل،  3  
.15، صنسيج النص األزىر الزناد،  4  
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لنطلق كلمة نص على كل خطاب »: يف قولو  Ricœur  بوؿ ريكوالكتابة، وىذا ما أكد عليو 
 1«.تثبيتو بواسطة الكتابة مت

ال يفرقوف إال فيما  (علم النص كتحليل الخطاب)غَت أف أكرب علماء ىذين التخصصُت
أي .ندر بُت ىذين ادلصطلحُت كما يروف أنو البد أف تشتمل أحباثهم على دراسة اجلانبُت معا

و يف بعض احلاالت يهتم ادلرء قبل أي شيء بأبنية النص ... »:فاف ديكالنص والسياؽ يقوؿ 
ادلختلفة ويف حاالت أخرى ؽلتد االنتباه إذل وظائف النصوص وتأثَتاهتا يف حُت تكوف العالقات 

 2«.بُت وظائف النصوص وتأثَتاهتا من ناحية أخرى غالبا موضوع البحث
 نفهم من قوؿ فاف ديك أف البعد التواصلي ليس غائبا يف النصوص ادلكتوبة، فعلى الرغم 

من غياب  ادلتلقي ظاىريا فغن النص مكتوب أساسا ألجلو وحتما ال ؼللو من وسائل التأثَت 
 .فهو يسوي بُت النص واخلطاب وغلعلهما وجهاف لعملة واحدة. والقصد

أيضا بالتسوية بُت النص واخلطاب حيث يرى بأف احلكم على ركبرت ديبوجراند وينادي 
ينبغي للنص : نصية أي نص ال تتم إال بالرجوع إذل السياؽ الذي وردت فيو يقوؿ موضحا ذلك

أف يتصل دبوقف معُت، تتفاعل فيو رلموعة من ادلرتكزات والتوقعات وادلعارؼ، وىذه البيئة 
 .الشاسعة تسمى سياؽ ادلوقف

لسانيات :"ومن ذلك يكوف فاف ديك من اللذين رادفوا بُت النص واخلطاب فيطلق عليهما
توجد فوارؽ متسقة االطراد بُت »:يف كتابو النص والسياؽ يقوؿ" النص أو لسانيات اخلطاب

مث إف اجلمل . اجلملة ادلركبة وانتظاـ توارل اجلمل وتسلسلها، وخاصة من نوع ادلستوى التداورل
ؽلكن أف تتعلق بداللة أو دبعٌت مجل أخرى من العبارة نفسها حىت ولو كاف ذلك ليس دائما 

وىناؾ أسباب أدت بنا إذل أف نسلم .مشاهبا يف شيء دلعاين القضايا يف تركيبها أو اجلمل ادلؤلفة

                                                   
.278، صبالغة الخطاب كعلم النصصالح فضل، :  انظر 1  

  10،ص2001دار القاىرة للكتاب،: ،القاىرة1:سعيد حسن حبَتي، ط: ، ترمجةعلم النص مدخل متداخل االختصاصاتفاف ديك، 1
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بأف العبارات ادلنطوقة غلب أف تعاد صياغتها تبعا لوحدة أوسع ما تكوف وأعٍت بذلك ادلنت أو 
  1«.النص

 على ضرورة أف يدرس النص يف سياقو وىذا ما يتفق فيو مع رائدي ربليل فاف ديكيؤكد 
 واللذاف يرياف بأف النص ليس فقط مركب من رلموعة مجل وىذا ىاليدام كرقية حسناخلطاب 

 Unite de) وحدة لغوية يف االستعماؿ »:ليس ضروريا  وال أيضا وحدة تتجاوز اجلملة وإظلا ىو

langage en usage) وىو ما يقتضي يف نظرعلا أف تأخذ بعُت االعتبار ارتباط اخلطاب
 . ويتفق أيضا مع اللغوي روبرت ديبوجراند2«مقاـ التلفظ مرجعية اخلطاب)بسياقو

أف الفرؽ بُت النص واخلطاب ال يلبث أف يتالشى :ومن ىذا العرض طلرج بنتيجة مفادىا 
على مستوى التحليل والدراسة وال أدؿ على ذلك من أف كال من علماء النص وأصحاب ربليل 

 3.اخلطاب غلمعوف على أف دراسة النص وربليلو غلب أف تشمل البنية النصية وسياقها معا
 خالصة الفصل

لسانيات النص ىي علم جديد يف الدرس اللساين،ظهر إباف  فًتة الستينات مع اللغوي 
،وأسباب نشأتو ىو  ديبوجراند وأخذ منحى جديد معفاف دايكوتطور على يد اللغوي ىاريس 

أف الدرس اللساين القدمي وقف عند حدود اجلملة واعتربىا الوحدة الكربى واختلفت مفاىيمها 
عند القدماء وادثُت ودرست دبختلف أحجامها ذلك من خالؿ ما مسي ضلو اجلملة يف حُت 

تطور العلم وازبذ النص وحدتو الكربى ودرس معايَت سباسكو فقابل ضلو النص ضلو اجلملة، 
 التعامل مع النص وإف غاب تعريفو اواختلفت مفاىيم النص عند القدماء وادثُت فالقدماء مارسو

أما ادثوف فقد تعددت تعريفاهتم باختالؼ زاوية الرؤيا لو،ويف مقابل ضلو النص ىناؾ ربليل 
اخلطاب فهناؾ من فرؽ بينهما انطالقا من كوف اخلطاب شفويا مرتبطا بسياقو والنص مكتوب 

                                                   
.19،ص2000أفريقيا الشرؽ،:، ادلغرب1:عبد القادر قنيٍت،ط: ، ترمجةالنص كالسياؽ فاف ديك،  1  

.75،صمدخل إلى علم النص كمجاالت تطبيقوزلمد األخضر صبيحي، 2  
.76 ادلرجع نفسو،ص 3  
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رلردا من السياؽ وىناؾ من عدعلا شيء واحد من خالؿ أف تشمل دراسة النص بنيتو اللغوية 
 .وظروؼ إنتاجو

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 



 

 

 

 

 

 

تمهيد 

 تتصل بالنص ذاتو معايير نصية: أكال       

معايير نصية تتصل بمستعملي النصوص : ثانيا       

 كالثقافي معايير نصية تتصل بالسياؽ المادم: ثالثا  
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تمهيد 
مفهـو التماسك النصي 

يعد التماسك النصي من ادلفاىيم اجلوىرية يف اللسانيات النصية إذ ػلتل موقعا مركزيا يف 
األحباث والدراسات اليت تعٌت بتحليل النصوص ألنو يهدؼ إذل توظيف اآلليات النحوية يف الربط 
بُت أجزاء النص ومن مث فهم ادلعٌت عرب رؤية متماسكة ال تقتصر يف ربليلها على اجلملة أو رلموعة 

. اجلمل فقط

:  مفهـو التماسك:أكال

لغة 

أمسكت بالشيء وسبّسكت : لساف العربيف  (مسك)فقد ورد اجلذر اللغوي 
ما ؽلسك األبداف من الطعاـ : وادلسك وادلسكة.. واستمسكت بو وامتسكت كلو دبعٌت اعتصمت

بادف متماسك أراد أنو مع " صلى ا عليو وسلم"والشراب ما يبتلغ بو منهما، ويف صفة النيب 
بدانتو متماسك اللحم ليس دبرخيو وال منفضحو أي أنو معتدؿ اخللق كأف أعضاءه ؽلسك بعضها 

 1.ال تنّشف ادلاء لصالبتها: بعضا وأمسك الشيء جبسو وأرض مسيكة

ومسك الرب، وِمسك اجلن ومسك بو وأمسك وسباسك وسبسَّك : المحيطوقد جاء يف قاموس 
 2احتبس واعتصم بو: واستمسك ومّسك

                                                   
  .490-488 ص10جـ،(ـ س ؾ)، مادةلساف العربابن منظور، 1 
دار : بال، القاىرة:أنس زلمد الشامي و زكريا جابر أمحد،ط: ،ربقيقالقاموس المحيط، (رلد الدين رلمد بن يعقوب)الفَتوز أبادي  2

  .1532ص(ـ س ؾ)،مادة2008احلديث،
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. االحتباس واالرتباط واالعتداؿ: وقد حصرت ادلعاجم العربية التماسك يف ثالث معاف
فالربط يعٍت يف النص أف تكوف ألفاظو ومعانيو متعلقة بعضها ببعض، واالحتباس يعٍت أف يكوف 

. للنص بداية وهناية والرسالة بينهما، واالعتداؿ يكوف للنص معٌت وىدؼ

اصطالحا 

التماسك أو التناسق الفٍت للكلمات الذي ربكمو رلموعة من ادلعاير وقد يستبدؿ يف 
اللغة بالربط الربادعلا وإمكانية إبداؿ احدعلا مكاف اآلخر حىت أننا نقوؿ يف تعريف التماسك ىو 

 وتباينت (Cohesion) ربط الكلمات بعضها مع بعض، وىو مًتجم من الكلمة االصلليزية
كما اختلفت ترمجاتو اختلفت مفاىيمو عند . ترمجاتو إذل العربية إذل تضاـ والتحاـ وسبك وحبك

أنو خاصية داللية »:العلماء منها ورغم ىذا االختالؼ إال أهنم أولوه عناية قصوى ويذكروف
للخطاب يعتمد على فهم كل مجلة مكونة للنص يف عالقتها دبا يفهم من اجلمل األخرى 

 1«.ويشرحوف العوامل اليت يعتمد عليها الًتابط

وىو من وجهة صالح فضل ىو سباسك دالرل بالدرجة األوذل فَتى أف النص إذا كانت 
وحداتو الداخلية مًتابطة ينعكس ذلك على الوحدات السطحية وبالتارل ربقيق سباسك النص 

التماسك النصي ذو طبيعة داللية مهما تدخلت فيها العمليات التداولية وىذا التماسك »: فيقوؿ
باإلضافة إذل ذلك يتميز خباصية خطية أي أنو يتصل بالعالقات بُت الوحدات التعبَتية ادلتجاورة 

 2«.داخل ادلتتالية النصية

وجود عالقة بُت أجزاء النص أو مجل النص أو فقراتو » :ومن ىذا يكوف التماسك ىو
 3«.لفظية أو معنوية وكالعلا يؤدي دورا تفسَتيا ألف ىذه العالقة مفيدة يف تفسَت النص

                                                   
.244، صبالغة الخطاب كعلم النص صالح فضل،  1  

.236 ادلرجع نفسو،ص 2  
.98،صنحو النص اتجاه جديد في الدرس النحوم أمحد عفيفي،  3  
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وىناؾ من يرى أف الًتاكيب اللغوية وحدىا غَت كافية لتحقيق الًتابط للنص بل غلب أف 
إف البحث يف كيفية سباسك النص ال »:يتعداىا إذل البنية الداللية وعالقة النص بالعادل اخلارجي

يقتصر فقط على دراسة وسائل الربط اللفظي بل يتعداىا إذل دراسة وسائل أخرى للتماسك 
تتجاوز الوسائل الصوتية وادلعجمية والنحوية إذل مستويات أعلى من التحليل كادلستوى الدالرل 

 ومن ىذا فاف سباسك النص يتحقق بارباد ادلستويات الثالث وىي ادلستوى النحوي 1«.والربامجايت
. والدالرل وأيضا التداورل عند بعض الكتاب

 فيفرؽ بُت الًتابط النحوي الذي ربققو الًتاكيب اللغوية أي سعيد حسن بحيرمأما 
اجلمل و الًتابط الدالرل الذي يتحقق على مستوى باطن النص أي البنية العميقة ويرى أف ىناؾ 

 2.نصوص غَت منسجمة سطحيا لكن اجلانب الدالرل يضمن ذلا سباسكها

ما يًتتب على »فالتماسك النحوي أو الشكلي كما يسمى عند بعض الكتاب ىو
 progressiveإجراءات تبدو هبا العناصر السطحية على صورة وقائع يؤدي منها إذل الالحق 

occurranceوىذا ما يعرؼ السبك وىو معيار يرصد 3«.حبيث يتحقق ذلا الًتابط الرصفي 
وسائل التماسك النحوي والدالرل يف الوقت ذاتو ويعمل على إغلاد الًتابط ادلفهومي وىذا ما 

 4.يعرؼ باحلبك

غلعلها كما يقوؿ زلمد »فتماسك اجلمل وترابط بعضها ببعض وذباورىا يف سياؽ النص 
محاسة عبد اللطيف مسؤولة عن تكوين سياؽ نصي معُت يساعد على تفسَت الًتكيب داخل 

                                                   
.184صعلم لغة النص النظرية كالتطبيق، عزة شبل،  1  

.122،صعلم لغة النص المفاىيم كاالتجاىاتسعيد حسن حبَتي، : انظر 2  
.103، صالنص كالخطاب كاإلجراء روبرت دي بوجراند،  3  

.ادلرجع نفسو: انظر  4  
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النص، وكل مجلة يف النص ال ؽلكن فهمها إال من خالؿ ترابطها بأخواهتا يف النص وتلك مسؤولية 
 1«.ضلو النص أف يكشف عن ىذا الًتابط

وقد ترجم سعد مصلوح التماسك إذل مصطلح السبك واحلبك، األوؿ معيار يهتم بظاىر 
والثاين ىو  اجلانب . 2النص حبيث تًتابط العناصر السطحية فيؤدي منها السابق إذل الالحق

الدالرل ونعٍت بو االستمرارية الداللية اليت تتجلى يف منظومة ادلفاىيم والعالقات الرابطة بُت ىذه 
  3.ادلفاىيم

فالتماسك إذف تكاتف ذلك احلبك ادلرتبط بادلعٌت مع ذلك السبك ادلرتبط باللفظ 
مشكلُت بذلك نصا متماسكا وىذا ما أكده دي بوجراند عندما وصف ضلو النص بأنو ضلو 

 4.ىجُت تتكاتف فيو الداللة النحوية وكذلك النحو الدالرل عن طريق العالقات التداولية

ونستنتج يف األخَت أف التماسك النصي ىو التحاـ عناصر النص بعضها ببعض بواسطة 
أدوات شكلية أو عالقات داللية ربقق للنص ترابطو الداخلي ومن جهة أخرى النص والبيئة 

. ايطة بو ليكوف يف النهاية رسالة موجهة دلتلق فيفهمها ويتفاعل معها

معايير التماسك النصي :ثانيا

 معايَت النصية يف كتابو النص واخلطاب واإلجراء ويرى أهنا أساس تكوين ديبوجراندأمجل 
 أساسا Textualityوأنا أقًتح ادلعايَت التالية جلعل النصية »النصوص وسباسكها يقوؿ 

                                                   
.97،صنحو النص اتجاه جديد في الدرس النحوم أمحد عفيفي،  1  

.227،ص2003رللس النشر العلمي،:، الكويت1:،طفي البالغة العربية كاألسلوبيات اللسانية آفاؽ جديدةسعد مصلوح ، :  انظر 2  
.228 ادلرجع نفسو،ص 3  

.300،صالنص كالخطاب كاإلجراءروبرت ديبوجراند، : انظر 4  
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السبك واحلبك والقصد :  ونلخص ىذه ادلعايَت يف1«.مشروعا إلغلاد النصوص واستعماذلا
 2.وادلقبولية واإلخبارية وادلقامية والتناص

وىذه ادلعايَت يصنفها الدكتور سعد مصلوح يف كتابو يف البالغة العربية واألسلوبيات 
 3:اللسانية إذل

 (السبك واحلبك)ما يتصل بالنص يف ذاتو .1
القصدية )ما يتصل دبستعملي النص سواء أكاف ادلستعمل منتجا أـ متلقيا .2
 (وادلقبولية

 (و ادلوقفية و اإلعالمية التناص)ما يتصل بالسياؽ ادلادي والثقايف ايط بالنص .3

: وؽلكن توضيح كل ذلك يف ادلخطط التارل

 

                         ما يتصل بمستعملي                          ما يتصل بالسياؽ               ما يتصل بالنص 

       ذاتو                                      النص                                 المادم كالثقافي 

التناص ادلوقفية اإلعالمية   السبك    احلبك                     ادلقصدية         ادلقبولة

يوضح المعايير النصية -2-شكل                             

ورغم توفر الكتابات وادلؤلفات اليت ازبذت من لسانيات النص موضوعا ذلا تنظَتا وتطبيقا 
واتفق جل العلماء على أساسيات ىذا العلم إال أننا صلدىم من جهة أخرى يقعوف يف مأزؽ 

" coherence"الًتمجة لبعض مصطلحات علم النص وكاف من أعلها ادلصطلحاف

                                                   
.103، صالنص كالخطاب كاإلجراءروبرت ديبوجراند،  1  

.105-103ادلرجع نفسو،ص: انظر 2  
.226،صفي البالغة العربية كاألسلوبيات اللسانية سعد مصلوح،  3  
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فقد ترجم : فنجم عن ىذه الفوضى صعوبة يف ربديد ادلفهـو الدقيق ذلما "  cohesion"و
 ادلصطلح األوؿ  عبد القادر قنيني وقد ترجم 1. األوؿ إذل السبك والثاين إذل االلتحاـتماـ حساف

 بًتمجة األوؿ إذل التضاـ الهاـ أبو غزالة كعلي خليل حمدوقاـ كل من 2.االلتئاـ والثاين االتساؽ
 4: لألوؿ والثاين ثالث مصطلحات وىيأحمد عفيفي ونقل 3.والثاين إرل التقارف

 التضاـ  احلبك 

Coherenceالسبك و  إذلcohesion إذل التماسك

 الربط                                     االنسجاـ 

ترجمة أحمد عفيفي لمصطلحي السبك كالحبك - 3-شكل             

 فقد ترجم األوؿ إذل السبك وادلصطلح الثاين إذل احلبك مشَتا إذل أف سعد مصلوحأما 
وضلن »فهو يقوؿ .السبك أقرب شيء إذل ادلفهـو ادلراد وأكثر شيوعا يف أدبيات النقد القدمي

  5«.معنيوف ىنا أصالة باختيار ادلعيارين ادلرتكزين على النصفي ذاتو وعلا معيار السبك واحلبك

ومن بُت الًتمجات ادلختلفة للمعايَت اليت تتصل بالنص ارتأينا ترمجة سعد مصلوح التماسك 
 .لوضوح ادلصطلح وشيوعو يف الدراسات العربية" السبك واحلبك"النصي الذي يضم معياري

        وسنتطرؽ ذلذه ادلعاير النصية بالتفصيل يف ما سيأيت مع اإلتياف بنماذج متفرقة من القرآف 
. والشعر

 

                                                   
.103، صالنص كالخطاب كاإلجراء روبرت ديبوجراند،  1  

.197،صالنص كالسياؽ فاف دايك،  2  
.11 ص1993، مطبعة دار الكتب، 1:، ط إلى علم لغة النصؿ مدخ إذلاـ أبو غزالة وعلي خليل محد، 3  

.90،صنحو النص اتجاه جديد في الدرس النحوم أمحد عفيفي،  4  
.227،صفي البالغة العربية كاألسلوبيات اللسانية سعد مصلوح، 5  
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معايير نصية تتصل بالنص ذاتو  :أكال

 

 يف ادلعاجم دبعٌت مجع األجزاء ادلتعددة، والعمل على تأليف ىذه  السبكمصطلح جاء
األجزاء حىت تصبح شيئا واحدا متماسكا جاء يف لساف العرب سبك الذىب والفضة وضلوه من 

 1.الذائب يسُبكو ويسِبكو سبكا وسبَّكو ذوبو وأفرغو يف قالب

: احلبكُ : أيضا يف لساف العرب دبعٌت الشد والتوثيق واإلحكاـ فنقوؿالحبك وورد مصطلح 
الشدُّ والتحبيك التوثيق، وقد حبَّكت العقدة أي وثقتها، واحلباُؾ أي غلمع خشب كاحلظَتة مث 

اكم اخللق من حبكت الثوب إذا : يشد يف وسطو حببل غلمعو، وابوؾ ما ُأجيد عملو وابوؾ
 2.أحكمت نسجو

 وأشرنا ديبوجراندؽلثل معيار السبك واحلبك أو التماسك النصي من ادلعايَت اليت وضعها 
فيما سبق إذل االختالؼ الذي حصل يف ترمجتو إذل العربية ومثلما اُختلف يف ترمجتو إال أهنم دل 

ؼلتلفوا كثَتا يف تعريفو وتوضيح أدواتو وإبراز شروطو  

خاصية داللية للخطاب تعتمد على فهم كل مجلة »ىو  (السبك)فالتماسك الشكلي 
 3«مكونة للنص يف عالقتها دبا يفهم من اجلمل األخرى

ومعيار السبك من الوسائل اليت تتحقق هبا خاصية االستمرارية يف ظاىر النص أي أف ىذا 
ادلعيار يًتتب بقواعد ووسائل تظهر يف العناصر السطحية فيؤدي السابق منها لالحق وينتظم 

                                                   
.438، ص10، مج(س ب ؾ):، مادةلساف العرب ابن منظور،  1  

.408-407، ص10، مج(ح ب ك)المرجع نفسه، مادة : انظر
2  

.44، صبالغة الخطاب كعلم النص صالح فضل،  3  
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إحكاـ عالقات اإلجراء ووسيلة ذلك إحساف » كما يعد أيضا 1.بعضها مع بعض يف مباين ضلوية
 2«.استعماؿ ادلناسبة ادلعجمية من جهة وقرينة الربط النحوي من جهة أخرى

:  إذل أف التماسك الشكلي ىو مصطلح السبك وقد عرفو بقولوسعد مصلوحويذىب 
 surfaceؼلتص معيار السبك بالوسائل اليت تتحقق هبا خاصية االستمرارية يف ظاىر النص »

Textوىذه ... ونعٍت بظاىر النص األحداث اللغوية اليت ننطق هبا أو نسمعها يف تعاقبها الزمٍت
 3«.األحداث أو ادلكونات ينتظم بعضها مع بعض تبعا للمباين النحوية

االستمرارية ادلتحققة يف »وعٌت بو " الحبك"أما التماسك الدالرل فقد مساه سعد مصلوح 
عادل النص ونعٍت بو االستمرارية الداللية اليت تتجلى يف منظومة ادلفاىيم والعالقات الرابطة بُت 

برصد الًتابط واالستمرارية يف »زاىر بن مرىوف الداكدم كما ؼلتص احلبك عند 4«ىذه ادلفاىيم
عادل النص، وىو يتطلب من اإلجراءات ما تنشط بو عناصر ادلعرفة إلغلاد الًتابط ادلفهومي 

 5«.واسًتجاعو أو بعبارة أكثر تفصيال يعٌت بالطرؽ اليت تكوف هبا مكونات العادل النصي

رلموعة من الُبٌت الداللية والًتكيبية »: أو التماسك ىو" السبك واحلبك"ومن ىنا فمعيار 
اليت تربط اجلمل على ضلو مباشر بعضها ببعض دوف الرجوع إذل ادلستوى األعلى للتحليل أي 

مستوى البنية الكربى فيتحقق الربط بوساطة عالقات داللية أساسية إذ يعتمد تفسَت احد العناصر 
 6«.يف النص على العنصر اآلخر لذا قد يقع الربط داخل اجلملة أو بُت اجلمل

                                                   
.103ص، النص كالخطاب كاإلجراء  روبرت ديبوجراند، 1  

.79-78،ص البديع بين البالغة العربية كاللسانيات النصيةمجيل عبد اجمليد،   2  
.227،صفي البالغة العربية كاألسلوبيات اللسانية سعد مصلوح،  3  

. ادلرجع نفسو، 4  
.66 ،ص2010دار جرير، : ، األردف1:، ط الترابط النصي بين الشعر كالنثر زاىر بن مرىوف الداودي، 5  

.99،صعلم لغة النص النظرية كالتطبيق عزة شبل زلمد،  6  
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 ىو ظاىرة داللية تربط اجلمل بعضها  حسن بحيرموالتماسك النصي عند سعيد 
 وىو يعٌت برصد 1.دبجموعة من الوسائل اللغوية اليت تقـو بوظيفة ربط العالقات ادلكونة للنص

 ألف النص يتألف 2.وسائل االستمرار الدالرل يف علم النص أو العمل على إغلاد الًتابط ادلفهومي
. من وحدات ربكمها شبكة من العالقات الداخلية، اليت تعمل على إغلاد نوع من التماسك بينها

التماسك »:  بُت التماسك الدالرل والبنية العميقة فالتماسك عنده ىوفاف دايكوقد ربط 
.  فقد أطلق فاف دايك مصطلح التماسك على احلبك3«.الدالرل بُت األبنية النصية الكربى

فالنص هبذا ادلفهـو ليس تتابعا عشوائيا وال رصفا اعتباطيا جملموعة من الكلمات والعبارات 
فقط، وإظلا ىو نتاج مًتابط ومتماسك ذو بنية مركبة ذات وحدة داللية كلية شاملة ذبسدىا 

العالقات النحوية الًتكيبية الكائنة بُت مجلة وقضاياىا فاحلبك ىو الكيفية اليت سبكن القارئ من 
 4.إدراؾ تدفق ادلعٌت الناتج عن تنظيم النص، وهبا يصبح النص وحدة اتصالية مًتابطة

ومن ىذا يعد النص شبكة من العالقات ادلعنوية ربقق ذلا سباسكها دبجموعة من األدوات 
ألف النص يتألف من عدد من العناصر اليت تقيم فيها شبكة من »: يقوؿ سعيد حسن حبَتي

العالقات الداخلية اليت تعمل على إغلاد نوع من االنسجاـ والتماسك بُت تلك العناصر، وتسهم 
 5«.الروابط الًتكيبية والروابط الزمنية والروابط اإلحالية يف ربقيقها

ويرى ديبوجراند أف احلبك يعتمد على العالقات الداخلية والعناصر ادلقامية السياقية اليت 
 6.يتم بواسطتها فهم النص

                                                   
.123،صعلم لغة النص المفاىيم كاالتجاىاتسعيد حسن حبَتي، :  انظر 1  

  2 .103، صنحو النص اتجاه جديد في الدرس النحوم أمحد عفيفي، :انظر 
  .220،صعلم لغة النص المفاىيم كاالتجاىات سعيد حسن حبَتي، 3

 .184،صعلم لغة النص النظرية كالتطبيقعزة شبل زلمد، : انظر4
 94 ص،2005مكتبة اآلداب، : ،القاىرة1:ط،في العالقة بين البنية كالداللة ةدراسات لغومسعيد حسن حبَتي،   5

.103، صكاإلجراء،النص كالخطاب روبرت ديبوجراند: انظر 6  
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ادلفاىيم األساسية اليت تكشف عن »وللتماسك أعلية خاصة يف علم اللغة النصي فهو من 
التالحم القائم بُت اجلمل والفقرات والنص بكاملو فقد اعترب ديبوجراند ودريسلر االنسجاـ معيارا 
ؼلتص باالستمرارية ادلتحققة يف عادل النص، وادلقصود باالستمرارية الداللية اليت تتجلى يف منظومة 

 1«.ادلفاىيم والعالقات الرابطة بُت ىذه ادلفاىيم ادلوجودة يف ذىن مستعمل اللغة داخل نص معُت

ويف األخَت نستخلص أف السبك واحلبك من الروابط اليت ربقق سباسك النص لغويا و 
: دالليا و تركيبيا دبجموعة من األدوات واليت نلخصها يف ادلخطط التارل

                          أدكات التماسك النصي 

       

 االستبداؿ        اإلحالة       الحذؼ        الوصل          التكرار          التضاـ      

 

                      تماسك نحوي                                  تماسك معجمً

 

 

 

 

 

 

 

                                                   
.141،صالبديع بين البالغة العربية كاللسانيات النصية مجيل عبد اجمليد،  1  
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 تحليل أدكات التماسك النصي

 

   Substitutionاالستبداؿ: أكال

 مفهوم االستبدال

عملية تتم داخل النص إنو » بأنو ىاليدام كرقية حسنوىو وسيلة من وسائل الربط يعرفو 
وىو يتم على ادلستوى النحوي وادلعجمي داخل النص 1«.تعويض عنصر من النص بعنصر آخر

فيساىم بذلك يف وحدة النص وسباسكو حبيث تذكر اللفظة مرة ويقـو الكاتب الحقا بتعويضها 
االستبداؿ عالقة قبلية بُت » ويسهم االستبداؿ يف ترابط النص وذلك أف 2.بعنصر آخر ػلل زللها

عنصر سابق يف النص وبُت عنصر الحق عليو وىذا من شأنو أف ػلقق نوعا من التالحم 
 3«.واالستمرارية على مستوى الكالـ

 ألنو 4«.وسيلة أساسية تعتمد يف اتساؽ النص»ويعترب االستبداؿ من وجهة نظر ُأخرى 
 .يعفي الكاتب من تكرار األلفاظ  ليصبح النص أكثر سباسكا 

سبكن كاتب النص من عرض أفكاره دوف تكرار »ومن اغلابيات ىذه الوسيلة اللغوية أهنا 
كلمات بعينها، ودوف االستعماؿ ادلفرط للضمائر، األمر الذي قد ينعكس سلبا على مقروئية 

  5«.النص
ذلذا ال بد أف يكوف الكاتب وسطيا يف استعماؿ ىذه الوسيلة فال يفرط يف التكرار ادلمل 

 .لأللفاظ وال يفرط من جهة أخرى يف استعماؿ الضمائر اليت ربل زلل الكلمات

                                                   
.27،ص2015عادل الكتب احلديث،: ، األردف1:، طالتماسك النصي لالستخداـ اللغوم في شعر الخنساءابراىيم زلمد عبد ا الفتاح،  1  

19،صلسانيات النص مدخل إلى انسجاـ الخطابزلمد خطايب، : انظر 2  

.20 ادلرجع نفسو،ص 3  
.19 ادلرجع نفسو،ص 4  

.92،صمدخل إلى علم النص كمجاالت تطبيقو زلمد األخضر صبيحي،  5  
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وقد فرؽ النصانيوف بُت االستبداؿ واإلحالة من جهة ومن جهة أخرى بينو وبُت احلذؼ، 
عالقة تتم يف ادلستوى النحوي ادلعجمي                                   »والفرؽ بُت االستبداؿ واإلحالة يف كونو 

 1«.بُت كلمات أو عبارات، بينما اإلحالة عالقة معنوية تقع يف ادلستوى الدالرل
 2:ومن أمثلة االستبداؿ ادلعجمي العبارة التالية

فكلمة أخرى عوضت كلمة سيارة و ." سياريت قدؽلة غلب أف أشًتي أخرى جديدة"
 .قامت مقامها، شلا زاد يف تعلق اجلملة الثانية باألوذل

وأما االستبداؿ الذي يتم على ادلستوى النحوي، فهو يتمثل يف جلوء ادلتكلم أو الكاتب 
 ﴿قولو تعاذل: إذل استعماؿ تركيب ضلوي بدؿ آخر ونذكر كمثاؿ على ذلك

   
    

   ﴾3 حصل االستبداؿ 
 فضرب احلجر : وىي من ادلفروض)بتعويض مجلة جواب الطلب 

 (.فانفجرت منو اثنتا عشرة عينا)جبملة أخرى(..بعصاه
وأما عالقة االستبداؿ باحلذؼ ىي عالقة تضمنية كما أشار ىاليداي ورقية حسن 

فاالستبداؿ يتضمن احلذؼ، دبعٌت أف احلذؼ ؽلكن تفسَته باعتباره شكال من أشكاؿ »
 4«.االستبداؿ حيث يكوف االستبداؿ صفر

 
 
 
 

                                                   
.19،صلسانيات النص مدخل إلى انسجاـ الخطاب زلمد خطايب،  1  

.92،صمدخل إلى علم النص كمجاالت تطبيقو زلمد األخضر صبيحي،  2  
.60:  البقرة 3  

.113صعلم لغة النص النظرية كالتطبيق، عزة شبل زلمد، 4  
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أنواع االستبداؿ 

 1:وسنوضح أقساـ االستبداؿ يف اجلدوؿ اآليت
 أنواع االستبداؿ

 المثاؿ التعريف النوع

 
 االستبدال االسمً

يتم بتعويض اسم السم آخر وتعرب 
واحد،نفس،ذات :عنو كلمات ضلو

  one ويف االصلليزية نستعمل

غلب أف فأسي غَت حاد
 . حادةواحدةأحصل على 

 

 

 

 

 االستبدال الفعلً

ويعرب عنو   بالفعل     
 و(فعل)((proverbالبديل

يقابلو يف االصلليزية الفعل 
do)) حيث يأيت إضمارا لفعل

أوحلدث معُت أو عبارة فعلية 
ليحافظ على استمرارية زلتوى 

 الفعل

األطفاؿ يعملوف جبدية يف 
 .غلب أف يفعلوا.احلديقة

إين أفهمك سباـ الفهم يا 
وىذا أكثر شلا أفعلو .سيدي
 .بنفسي

 
 

 االستبدال الجملً

ىذا النوع يستبدؿ فيو اجلملة 
بأكملها، وتقع مجلة االستبداؿ 
أوال، مث تقع الكلمة ادلستبدلة 

 مثل ةخارج حدود اجلمل
 (ذلكىذا)الكلمات 

ىل سيكوف ىناؾ زلزاؿ؟ىي 
 .قالت ىذا

؟أنا أعتقد اىل رحلت باربار
 .ذلك

يوضح أنواع االستبداؿ -1-جدكؿ

                                                   
.114/115 ،ص، علم لغة النص النظرية كالتطبيقعزة شبل زلمد: انظر  1  
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 نموذج لالستبداؿ 
 ﴿:وىو أف ػلل االسم زلل آخر مثاؿ يف قولو تعاذل:االستبداؿ االسمي .1

     
    

    
     

     
    

   ﴾1   فقد استبدلت االسم
 .واحدة"ب كلمة "النساء"

 ﴿وقولو تعاذل
  

    
     
     

  ﴾2    آخر"بكلمة " عمال"استبدلت كلمة." 
 ﴿:قاؿ تعاذل:  وىو أف ػلل الفعل زلل فعل آخر مثاؿ:االستبداؿ الفعلي .2

    
   

   
   

    
    

    
     

   
   

   
   

     

                                                   
.03: النساء 1  
.102: التوبة 2  
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   ﴾1   استبدؿ
 "يفعل:"بالفعل " تتخذوا" الفعل

     ﴿وقولو تعاذل أيضا 

    
    

   
      
    

   
   

   

﴾2   تفعلوا"بػػػػػ" فأتوا"استبدؿ الفعل." 
  ﴿:وجاء االستبداؿ اجلملي يف قولو تعاذل: االستبداؿ الجملي .3

  
   

    
      
     
    

    

﴾3    ال يتخذ ادلؤمنوف الكافرين أولياء من دوف "استبدلت مجلة
ومن يتخذ الكافرين أولياء من دوف ادلؤمنُت فليس من ا يف : واألصل فيها" يفعل"بكلمة "ادلؤمنُت

 .شيء

   ﴿ وقولو تعاذل أيضا

   
    

    
    

                                                   
.01: ادلمتحنة 1  

.24: البقرة 2  
.28: آؿ عمراف 3  
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﴾1  جاءت بدال من اآلية السابقة عليها مباشرة" ذلك" فكلمة. 
ومن خالؿ ما سبق نستنتج أف االستبداؿ وسيلة أساسية تعتمد يف اتساؽ النص، وىو 

ؽلثل شكال من أشكاؿ العالقات النصية القبلية أي عالقة بُت عنصر متأخر وبُت عنصر متقدـ، 
 فالعنصر ادلتأخر يأيت بديال لعنصر متقدـ، وؽلكن عده من العالقات النصية البعدية أي أف تكوف 
العالقة بُت عنصر متقدـ وعنصر متأخر ما غلعلها قادرة على ربقيق االتساؽ يف النص حُت تربط 

    2.بُت عنصرين متباعدين
 
 

 Reference اإلحالة : ثانيا

 مفهـو اإلحالة
 لإلحالة دور كبَت يف ترابط النص وسباسكو فهي تعد من أدوات الربط اللفظي وقد اختلف 

 3:يف ترمجتها إذل العربية ىي األخرى ومن بُت ىذه الًتمجات
 صاحب المصطلح المصطلح

 ىاليدام كرقية حسن مصطلح اإلحالة
 ديبوجراند كدريسلر مصطلح الصيغ الكنائية

 براكف كيوؿ مصطلح اإلحالة المتبادلة أك اإلحالة النصية
 يوضح االختالؼ في مصطلح اإلحالة بين العلماء- 2-جدكؿ

                                                   
.64- 63:الكهف  1  

.112،صالترابط النصي بين الشعر كالنثر زاىر بن مرىوف الداودي،  2  
.119،صعلم لغة النص النظرية كالتطبيقعزة شبل زلمد، :انظر 3  
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 اإلحالة بأهنا العالقة بُت العبارات من جهة وبُت األشياء ركبرت ديبوجرانديعرؼ 
 1.وادلواقف يف العادل اخلارجي الذي تشَت إليو العبارات

 ادلفهـو الدالرل لإلحالة فهو يرى أف العالقة القائمة  John lionsجوف ليونزوقد ذكر 
بُت األمساء وادلسميات ىي عالقة إحالية فاألمساء ربيل على مسميات، وزبضع ىذه العالقة لقيد  

 2.أساسي وىو وجوب تطابق اخلصائص بُت العنصر ايل والعنصر ااؿ عليو

إف »:  اإلحالة انطالقا ما تلعبو من دور مهم يف السياؽ يقوؿحمد عفيفيوقد عرؼ أ
اإلحالة عالقة معنوية بُت ألفاظ معينة وما تشَت إليو من أشياء ومعاف أو مواقف تدؿ عليها 

عبارات أخرى يف السياؽ أو يدؿ عليها ادلقاـ وتلك األلفاظ ايلة تعطي معناىا عن طريق قصد 
 3«.ادلتكلم مثل الضمَت وأمساء اإلشارة واسم ادلوصوؿ

وىي من منظور لسانيات النص وسيلة من وسائل االتساؽ  وربط مكونات النص فهي 
 4:زبلق عالقات معنوية من خالؿ العناصر اإلحالية ويتم ذلك بطريقتُت

 يكوف العنصر ايل وااؿ إليو بارزين: الطريقة ادلباشرة .أ 
 .وذلك يف حالة عدـ وجود ااؿ إليو: التأويل .ب 

 كظيفة اإلحالة 
 تقدـ ادلعلومات حبيث ترتبط بتقدمي سلسلة من ادلعلومات اجلديدة يف شكل جزئي ما 

 .يسهم يف تنظيم الفكرة األساسية للنص
 والوظيفة األخرى داخل النص أي أهنا تشَت إذل ما سبق والتعويض عنو بالضمَت ذبنبا   

 
                                                   

.332،ص النص كالخطاب كاإلجراءروبرت ديبوجراند،:انظر  1  
.116،صنحو النص اتجاه جديد في الدرس النحومأمحد عفيفي، : انظر 2  

،دت،ص: بال، القاىرة:،ط اإلحالة في نحو النص أمحد عفيفي، .13كلية دار العلـو 3  
.14ادلرجع نفسو،ص: انظر 4  
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 1.للتكرار فتحقق االقتصاد للغة

         أنواع اإلحالة

اإلحالة ادلقامية واإلحالة :  اإلحالة إذل قسمُت رئيسيُتىاليدام كرقية حسنقسم كل من 
 النصية وتتفرع الثانية إذل قبلية وبعدية فادلقامية ربيل دائما على أشياء وموجودات خارج النص 
 والثانية ىي اليت ربيل فيها بعض الوحدات اللغوية على وحدات أخرى سابقة عنها أو 

  فالنوع األوؿ من اإلحالة ال يتعلق بالتماسك النحوي بل ػلقق لو 2.الحقة ذلا يف النص
 

 3.ادلقبولية أما النوع الثاين فهو أكثر أعلية داخل النص ألنو يعد وسيلة من وسائل سباسكو

وىي تعود على مفسر سبق التلفظ بو، وىي أكثر األنواع دورانا يف  :اإلحالة القبلية
.  وتسمى إحالة على سابق4.الكالـ

 .وىي اليت يأيت ااؿ إليو بعدىا وتسمى إحالة على الحق: اإلحالة البعدية

 :وسنوضح دبخطط ألنواع اإلحالة فيما يأيت

 
                                                   

.120،ص، علم لغة النص النظرية كالتطبيقعزة شبل زلمد: انظر 1  
.89،صمدخل إلى علم  النص كمجاالت تطبيقو زلمد األخضر صيحي،  2  

.ادلرجع نفسو: انظر 3  
.117،صنحو النص اتجاه جديد في الدرس النحوم أمحد عفيفي،  4  
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يوضع أنواع اإلحالة -4-                               شكل

كسائل التماسك اإلحالي 

  كل وسيلة منها زبلق انسجاما داخل تنقسم وسائل التماسك اإلحارل إذل ثالث أقساـ

البنية النصية فًتبط اجلمل بعضها ببعض بشكل متناسق وسنرى ىذه الوسائل من خالؿ  

 1:اجلدوؿ اآليت

 

. يوضح كسائل التماسك االحالي- 3-جدكؿ

نموذج لإلحالة 

 :اإلحالة النصية .1
 اإلحالة النصية القبلية .أ 

                                                   
.19-18،صلسانيات النص مدخل إلى انسجاـ الخطابزلمد خطايب، :  انظر 1  

أمثلة كسائل التماسك اإلحالي 
كضمائر /ىن ./ ىم./ ىو/.نحن /أنت / أناالضمائر 

... كتابو/ كتابك/الملكية مثل كتابي 
ذاؾ / ىؤالء/ ىذا/ ىناؾ/ىنا / غدا/اآلف أسماء اإلشارة 

...  ىذا/ ىذه/تلك 
.... جميل مثل/ أجمل من/ مثلالمقارنة 
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    ﴿:قاؿ تعاذل

    
       

    
   

  
   

       
      

    
        

     
     

       
    

    
      

     
   

      
    

 ﴾1
ودبا أف البداية كانت حبمد ا تعاذل، فقد         

الذي، أنزؿ،عبده، غلعل،لدنو، بو،إنا،جعلنا، : "كاف ىناؾ ما ػليل على لفظ اجلاللة وىي
وذكرت بعدىا الضمائر متأخرة عن ااؿ " احلمد "فقد ذكر لفظ اجلاللة يف البداية ". لنبلوهنم

                                                   
.8-1:  الكهف 1  
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 1.إليو، وذلذا كانت اإلحالة إحالة نصية قبلية

 

 إحالة نصية قبلية- 5-شكل رقم 

ويف نفس اآلية صلد ااؿ إليو الثاين ىو الرسوؿ عليو الصالة والسالـ يف صفة من صفاتو 
 2:مث جاءت ألفاظ االة عليو وىي ينذر،يبشر، لعلك،نفسك، ينذر 

 

 

                                                   
قسم اللغة العربية  (شهادة ماجستَت)"االتساؽ كاالنسجاـ في سورة الكهف،رسالة ماجستير،كلية اآلداب كالعلـو اإلنسانية"زلمود بوستة،   1

  .69،ص2008/2009وآداهبا، جامعة احلاج خلضر باتنة،
 .71ص،"االتساؽ كاالنسجاـ في سورة الكهف"زلمود بوستة، :  انظر 2

هللا تعالى    
(المحال الٌه)

إنا

لنبلوهم

به
الذي

لدنهجعلنا

ٌجعل عبده

عبده        
(المحاؿ اليو)

ٌنذر
نفسك لعلك

ٌنذر
ٌبشر
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إحالة نصية قبلية -6-                           شكل

 اإلحالة النصية البعدية .ب 
   ﴿ :يف قولو تعاذل:1مثاؿ

     

﴾1  جاء ااؿ إليو بعد ااؿ عليو اسم اإلشارة "
 ".ذلك

 

اإلحالة النصية البعدية -7-شكل 

  قاؿ تعاذل﴿: 2مثاؿ 

 ﴾2    يف ىذه اآلية
إذف ىذه " تلك"الكرؽلة ااؿ إليو ىو اآليات، وقد وردت بعد ااؿ عليو اسم اإلشارة

                                                   
.2: البقرة 1  
.2:  لقماف 2  

الكتاب•

ااؿ اليو

ذلك•

اؿ عليوا
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بعدية إحالة نصية

 

إحالة نصية بعدية - 8-شكل

 اإلحالة المقامية .2

    ﴿:قاؿ تعاذل:1مثاؿ

    
   
       

      
     

   
     

   

  ﴾1   ػليل الضمَت ادلستًت أنت إذل ادلتلقي األوؿ 
 2.للنص القرآين وىو الرسوؿ صلى ا عليو وسلم ودل يذكر امسو صراحة يف السورة

                                                   
.12-11: األنعاـ 1  

قسم اللغة : ، كلية اآلداب(رسالة ماجستَت)،"السبك النصي في القرآف الكريم دراسة تطبيقية على سورة األنعاـ""، أمحد حسُت حياؿ2
  .66،ص2011العربية، اجلامعة ادلستنصرية،

اآليات•

اؿ اليوا

تلك•

ااؿ عليو
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    ﴿ :قاؿ تعاذل:2مثاؿ

   ﴾1   يعود
. على الرسوؿ صلى ا عليو وسلم" أنا"الضمَت ادلتكلم

ويف األخَت سواء كانت إحالة قبلية أو بعدية أو داخل النص أو خارجو فهي من دوف أي 
. شك أداة ربط مهمة تساىم يف سباسك وحدة النص

 

 Ellipsisالحذؼ : ثالثا

مفهـو الحذؼ 

احلذؼ ظاىرة لغوية تساىم يف سباسك النص اىتم بو القدماء دراسة وتطبيقا ووضعوا لو 
مصطلحُت علا احلذؼ واإلضمار ويكوناف متعاقبُت كأف ذلما داللة واحدة ومن بُت النحاة سيبويو  

 

فقد رادؼ بُت ادلصطلحُت يف حديثو عن احلذؼ يف األمساء واألفعاؿ وكذا اإلضمار يف 
 2.األفعاؿ

استبعاد العبارات السطحية اليت »:  بأنوديبوجراندأما من وجهة لسانيات النص فيعرفو 
 3«.ؽلكن تواىا ادلفهومي أف يقـو يف الذىن، أو أف يوسِّع أو يعدِّؿ بواسطة العبارات الناقصة

. ومن ىذا يستطيع القارئ أف يؤوؿ ادلعٌت الصحيح من خالؿ السياؽ اللغوي وادلوقفي

                                                   
.163:  األنعاـ 1  

.20-19،ص1998الدار اجلامعية للطباعة والنشر،: بال، اإلسكندرية:،طظاىرة الحذؼ في الدرس اللغوم طاىر سليماف محودة،  2 
 .301،صالنص كالخطاب كاإلجراءروبرت  ديبوجراند، 2
.21، صلسانيات النص مدخل إلى انسجاـ الخطابزلمد خطايب، 3  
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عالقة داخل النص، ويف معظم األمثلة يوجد » بأنو حسن ىاليدام كرقيةوػلدده الباحثاف 
 1«.العنصر ادلفًتض يف النص السابق وىذا يعٍت أف احلذؼ عادة عالقة قبلية

 شركط الحذؼ

أك وجود دليل على اذوؼ يتمثل يف قرينة أو قرائن مصاحبة حالية أو عقلية  .1
 .لفظية

 2.أال يؤدي احلذؼ إذل لبس ادلعٌت وغموضو حبيث يصعب على ادلتلقي تأويلو .2
ال يتم إال »أف احلذؼ :وصلمل شروط احلذؼ يف اللغة يف قوؿ زلمد محاسة عبد اللطيف

وقد ػلذؼ أحد . إذا كاف الباقي يف بناء اجلملة بعد احلذؼ مغنيا يف الداللة، كافيا يف أداء ادلعٌت
العناصر الف ىناؾ قرائن معنوية أو مقالية تومئ إليو وتدؿ عليو، ويكوف يف حذفو معٌت ال يوجد 

 3«.يف ذكره
وتكمن أعلية احلذؼ يف سباسك النص بوجود دليل مقاليا أو مقاميا  ػلقق ادلرجعية بُت 

وكذلك ػلقق التكرار باللفظ وادلعٌت،وقد يكوف بادلعٌت فقط .ادلذكور واذوؼ يف أكثر من مجلة
دوف اللفظ شلا يساىم يف استمرارية النص وسباسكو ومن ىذا يقـو التماسك يف تراكيب احلذؼ 

 4.ادلرجعية والتكرار:على زلورين علا
أقساـ الحذؼ 

 5:ينقسم احلذؼ إذل ثالثة أقساـ
ويعٍت احلذؼ داخل اجملموعة االمسية، وال يقع احلذؼ إال يف :الحذؼ االسمي .1

 .الرجاؿ رجعوا منتصف الليل،كل كاف متعبا: األمساء ادلشًتكة، وقد مثل الباحثاف بادلثاؿ التارل
                                                   

 .116، صلغة النص النظرية كالتطبيقعزة شبل زلمد،علم : انظر4
 259ص2003دار غريب للنشر والتوزيع، : بال، القاىرة:، ط الجملة العربيةءبنازلمد محاسة عبد اللطيف، 5.

.116،صعلم لغة النص النظرية كالتطبيقعزة شبل زلمد،  3 
.28 صالتماسك النصي لالستخداـ اللغومإبراىيم زلمد عبد ا مفتاح،  4 
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ويعٍت احلذؼ داخل اجملموعة الفعلية، ضلو ىل كنت تسبح؟ نعم، :الحذؼ الفعلي .2
 .وماذا كنت تعمل؟ السباحة. فعلت

ويكثر عادة يف األسئلة اليت غلاب عليها بنعم أو ال، : الحذؼ الجملي أك القولي .3
. مثاؿ مىت وصل جوف؟ أمس

نموذج عن الحذؼ 
 الحذؼ االسمي .1

  ﴿:ومن أمثلة حذؼ االسم قولو تعاذل

   
  

   ﴾ 1        

والدليل عليو ىو كلمة ملكوت السابقة، فقد تكررت بلفظها  (ادللكوت)االسم اذوؼ
 2.ومعناىا

  ﴿:وادلثاؿ الثاين للحذؼ االمسي ىو يف قولو تعاذل

 ﴾ 3  

ويف نفس السورة " أعثرنا"والدليل عليو" عثورا:"االسم اذوؼ ىو
﴿    

   

﴾ 4  سنُت األوذل"والدليل عليو" سنُت"فاذوؼ ىو "

 

                                                   
.75:  األنعاـ 1  

.91ص، "السبك النصي في القرآف الكريم" أمحد حسُت حياؿ،  2  
.21: الكهف 3  
.25:  الكهف 4  
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الحذؼ الفعلي  .2

    ﴿:قاؿ تعاذل

   
   

    ﴾1  

" خلقهن ا"وتقدير الفعل اذوؼ ىو

   ﴿:وادلثاؿ الثاين للحذؼ الفعلي

    
    

 ﴾2أوحي إذل الذين من "   وتقدير الفعل اذوؼ ىو
". قبلك

 الحذؼ الجملي أك القولي .3
ومن احلذؼ اجلملي حذؼ مجلة القسم مثال ومجلة جواب الشرط، وىو موزع يف القرآف 

 ﴿: من احلذؼ سورة الكهف وىو يف قولو تعاذلبشكل كبَت ومن السور اليت فيها ىذا النوع
    

   
    
    
      

    

﴾3والتقدير فاستجبنا دعاؤىم فضربنا، وىذا   
 

                                                   
.61: العنكبوت 1  

.3: الشورى 2  
.11-10 الكهف 3  
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احلذؼ حقق االتساؽ بُت اآلية العاشرة واليت بعدىا، أي بُت مجلة الدعاء ومجلة إجابة 
 1.الدعاء

  ﴿:وادلثاؿ الثاين للحذؼ اجلملي قولو تعاذل

  
    

      
    
  

    
      

      
     

   

    ﴾2 اجلملة 
 39.3يا صاحيب السجن يف اآلية "والدليل عليو " يا صاحيب السجن:"اذوفة ىي

 

 Junctionالوصل أك الربط : رابعا

مفهـو الوصل 

ربديد » يعد الوصل ادلظهر الرابع من مظاىر السبك وىو ؼلتلف عن الوسائل السابقة فهو
ومن ىذا يعد النص عبارة عن مجل أو 4«للطريقة اليت يًتابط هبا الالحق مع السابق بشكل منتظم

 5.متتاليات متعاقبة خطيا، ولكي تدرؾ كوحدة متماسكة ضلتاج إذل عناصر رابطة بُت أجزاء النص
                                                   

.99،ص"االتساؽ كاالنسجاـ في سورة الكهف"  زلمود بوستة، 1  
.40-39: يوسف 2  

،رللة "الحذؼ في سورة يوسف أنموذجا–من مظاىر التماسك النصي في القصص القرآني " ،ؼيوس  زيد شهاب العامري وىشاـ سليماف3
  .173،ص2014جامعة ادللك سعود، :اآلداب، الرياض

.23،صلسانيات النص مدخل إلى انسجاـ الخطاب زلمد خطايب،  4  
.23 ادلرجع نفسو،ص 5  
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وبُت 1«.إذل العالقات بُت ادلساحات أو بُت األشياء اليت يف ىذه ادلساحات»ويشَت الربط 
 ادلقصود بالربط انو الطريقة اليت يًتابط هبا الالحق مع السابق بشكل ىاليدام كرقية حسن

 2.منتظم

أىمية الوصل 

تكمن أعلية الوصل يف ربط مجل النص بعضها ببعض مشكلة وحدة نصية متماسكة 
ولتحقيق ىذه الغاية ال بد من توفر أدوات رابطة تفرض كل نوع منها طبيعة العالقة بُت اجلمل 

لدورىا يف ربديد أنواع الًتابط بُت الًتاكيب " األدوات ادلنطقية"ويطلق على ىذه الروابط مصطلح 
 3.وإلسهامها كذلك يف بناء النص بناءا سليما منطقيا

فُيوصف الربط هبذه األدوات بأنو خطي ألنو يربط مجل النص بعضها ببعض دبجموعة من 
وذلذا النوع من الوصل دالالت أخرى يتحدد هبا نوع العالقة بُت .الروابط كحروؼ العطف مثال

فاف معانيها داخل النص سلتلفة، فقد يعٍت الوصل تارة معلومات مضافة إذل  »4.اجلملة واألخرى
معلومات سابقة أو معلومات مغايرة للسابقة أو معلومات نتيجة مًتتبة عن السابقة السبب اذل 

 5«.غَت ذلك من ادلعاين

أدكات الوصل 

 : على أربعة عناصر ألدوات الوصل اإلضايف وىيىاليدام كرقية حسناعتمد كل من 

                                                   
.29،صالتماسك النصي لالستخداـ اللغومابراىيم زلمد عبد ا مفتاح، 1  

.29 ادلرجع نفسو،ص 2  
.94،صمدخل إلى علم النص كمجاالت تطبيقوزلمد األخضر صبيحي، :  انظر 3  
. نفسوعادلرج:  انظر 4  

.24،صلسانيات النص مدخل إلى انسجاـ الخطاب زلمد خطايب،  5  
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يربط األشياء اليت ذلا نفس احلالة فكل منهم صحيح يف عادل :الوصل اإلضافي .1
والستخداـ ىذه األدوات ال  (و أيضا كذلك أو دل)النص وغالبا ما يشار إليو بواسطة األدوات 

معنى كما يندرج ربتها عبارات ربمل .بد من مراعاة اجلانب البالغي والوظيفي ذلذه األدوات
 كعبارات المقارنة المنفية(بنفس الطريقة/مثل ىذا/على ضلو مشابو) مثلالتشابو الداللي

بكلمات /أعٍت)،وعبارات الدالة على التفسَت مثل(وبادلقابل/وعلى العكس/ومن ناحية أخرى)مثل
والكلمات  (مثال/على سبيل ادلثاؿ): مثلكالكلمات الدالة على التمثيل (ما أقولو ىو/أخرى

 1اخل...(خاصة على ضلو خاص):الدالة على التخصيص مثل
يستخدـ ىذا ادلصطلح للداللة على العالقة بُت األشياء :الوصل االستدراكي .2

 وعند ديبوجراند ما يربط على سبيل السلب صورتُت من صور 2.ادلتنافرة أو ادلتعارضة يف النص
 ويستعمل ديبوجراند ودريسلر مصطلح الربط التخالفي الذي 3.ادلعلومات بينهما عالقة التعارض

 .(على النقيض، ومع ذلك ،إال أف، بيد)ويف األقل من خالؿ "لكن"يشار إليو غالبا من خالؿ 
يساىم يف سباسك النص وذلك بربط العالقة الزمنية بُت األحداث :الوصل الزمني .3

ويعرب عن ىذه العالقة . من خالؿ عالقة التتابع الزمٍت أي التتابع يف زلتوى ما قيل
 /أو/و/قبل/مبكرا/حاال/يف ذات الوقت/على ضلو تاؿ/وبعد ذلك)،وأيضا بعبارات(بعد/مث)باألداة

 فهذا الًتابط ػلقق التماسك النصي فهو غلسد العالقة بُت مجلتُت 4(....سابقا/ىذا
 .متتابعتُت زمنيا

الشكل البسيط للعالقة السببية ىو التعبَت عنها من خالؿ : الوصل السببي .4
 5(لسبب /لنتيجة )و(ألف/لذلك/هبذا/ذلذا)الكلمات

                                                   
111،ص علم لغة النص النظرية كالتطبيقعزة شبل زلمد، 1  

. ادلرجع نفسو 2  
.346،ص النص كالخطاب كاإلجراء روبرت ديبوجراند، 3  

.112،صعلم لغة النص النظرية كالتطبيقعزة شبل زلمد،:  انظر 4  
.112 ادلرجع نفسو، 5  
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 نموذج للوصل
 :الوصل اإلضافي كالوصل السببي .1

ىذا النوع من الربط لو وظيفة يف ربقيق التماسك النصي ومثالو يف القرآف الكرمي قولو عز 
  سورة يوسف﴿وجل يف 

   
   

    
   
    

  
     

     

  ﴾1   فقد ربط اآليات " بالفاء"ربقق الربط اإلضايف
 2"أرسلت"والنتيجة " مسعت"بُت السبب " دلا"أما الربط السبيب  فكاف باألداة. بعضها ببعض

فلما )وعملت أيضا أداة الوصل اإلضايف مع الوصل السبيب يف اجتماعهما مع العطف وذلك يف
أما السبيب فكاف " الفاء والواو"الربط اإلضايف كاف ب (رأينو أكربنو وقطعن أيديهن وقلن حاشا 

 ." قطعن أيديهن"والنتيجة " رأينو"بُت اسبب 
   ﴿:ومن أمثلة الوصل اإلضايف بعالقة التشابو الدالرل قولو تعاذل

    
      

     

 ﴾3 أي تأمُت يعقوب على بنيامُت مع 
 4.إخوتو مثل تأمينهم على يوسف باستخداـ أداة التشبيو دبفهـو ادلقارنة

                                                   
.31: يوسف 1  

،قسم اللغة العربية (رسالة ماجستَت)،"أثر عناصر االتساؽ في تماسك النص دراسة نصية من خالؿ سورة يوسف" زلمود سليماف اذلواوشة، 2
  .88،ص2008جامعة مؤتة،:وآداهبا

.64: يوسف 3  
.89،ص"أثر عناصر االتساؽ في تماسك النص"  زلمود سليماف اذلواوشة، 4  
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  ﴿:ومثاؿ آخر عن الوصل السبيب يف قولو عز وجل

   
    

     

 ﴾1خشية اإلمالؽ"  والربط كاف بُت السبب "
 "ال تقتلوا أوالدكم" والنتيجة

 الوصل االستدراكي أك العكسي .2
    ﴿:وظلثل لو بقولو تعاذل

    
    
    
     

     

 ﴾2تنزع "و" تؤيت ادللك" ويظهر من خالؿ اآلية التقابل بُت
 "وتذؿ من تشاء" تعز من تشاء" ، ومن جهة أخرى يظهر الوصل االستدراكي بُت"ادللك

    ﴿ويف قولو تعاذل 

      
     

     

﴾3 فيعقوب أضرب عن حجة أبنائو اليت قدموىا عن سبب عدـ 
  4.(بل)وىذا اإلضراب من خالؿ أداة الوصل العكسي. عودة أخيهم بنيامُت معهم

 الوصل الزمني .3
   ﴿:مثاؿ قولو تعاذل

     

                                                   
.31: اإلسراء 1  

 .26: آؿ عمراف2
.83: يوسف 3  

.90ص،"أثر عناصر االتساؽ في تماسك النص" زلمود سليماف اذلواوشة،  4  
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﴾1 فربط أوال بالواو ألف الطعاـ واإلسقاء ليس فيهما ترتيب 
إذ ال مهلة " بالفاء" أوذل، ولذلك أخره يف الذكر، وربط ثانيا ءواجب، مع أف تأخَت اإلسقا
 2.دلا بُت اإلماتة واإلحياء من ادلهلة" مث"بُت ادلرض والشفاء، وربط ب

 

        Recurrenceالتكرار :خامسا

مفهـو التكرار 

شكل من » وىو نوع من أنواع الًتابط ادلعجمي يقـو على إعادة لفظة يف النص، وىو 
أشكاؿ االتساؽ ادلعجمي يتطلب إعادة عنصر معجمي، أو ورود مرادؼ لو، أو شبو مرادؼ أو 

:  وادلثاؿ الذي يوضح التعريف ىو3«.عنصر مطلقا أو امسا عاما

 الصعود 

 التسلق 

شرعت يف الصعود إذل القمة العمل 

 الشيء 

 ىو 

 

                                                   
.81-79:  الشعراء 1  

.47، صعلم لغة النص كاألسلوب نادية رمضاف النجار،  2  
.24،صلسانيات النص مدخل إلى انسجاـ الخطاب زلمد خطايب،  3  
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الصعود تكرار للكلمة يف اجلملة والتسلق مرادؼ ذلا، والعمل اسم مطلق أو اسم مركب 
 1.يدرج فيو الصعود، والشيء كلمة عامة تندرج ضمنها أيضا كلمة الصعود

وىو أيضا وسيلة من وسائل تدعيم ادلعٌت، ووسيلة للتوكيد أيضا فهو يؤكد ادلعٌت من خالؿ 
. تكرار أكثر من إطار أو قضية كربى 

 أنواع التكرار

ادلقصود بو تكرار لفظ أو عدد من األلفاظ يف بداية :تكرار اللفظ كالمعنى متحد .1
منشورات )ومثاؿ ذلك يف قوؿ نزار قباين من قصيدة . كل مجلة من مجل النص قصد التأكيد

 2:فدائية على جدراف إسرائيل
  على صدوركم كالنقش يف الرخاـباقوفو ضلن 
  يف صوت ادلزاريب ويف أجنحة احلماـباقوف
  يف ذاكرة الشمس ويف دفاتر األياـباقوف
  يف شيطنة األوالد، ويف خربشة األقالـباقوف
  يف شعر امرئ القيس ويف شعر أيب سباـباقوف

سائل اللئيم :" فيو يتكرر الفظ وؼلتلف ادلعٌت مثاؿ:تكرار اللفظ كالمعنى مختلف .2
 3:مثاؿ ذلك قوؿ أبو نواس. يرجع ودمعو سائل، فقد تكررت لفظة سائل مع اختالؼ معناىا

 الفضػػػػػػػػل وأي فىت يف الناس أرجو مقامػػػػػػػػو          إذ أنت دل تفعل وأنت أخو 
 الفضػػػػػػػػػلفقل أليب العباس إف كنت مذنبػا         فأنت أحق الناس باألخذ ب
 الفضػػػػػػػلوال ذبحدوا ود عشرين حجػػػػػػػػػػػػػػػػػة        وال تفسدوا ما كاف منكم من 

                                                   
.24، صلسانيات النص مدخل إلى انسجاـ الخطابزلمد خطايب، 1 

، قسم اللغة العربية وآداهبا، كلية اآلداب (رسالة ماجستَت)،"البنية اإلحالية في ديواف قصائد مغضوب عليها لنزار قباني" بوباكر بوترعة، 2
 . 78،ص2008والعلـو  اإلنسانية، جامعة احلاج خلضر، باتنة،

.108، صنحو النص اتجاه جديد في الدرس النحومأمحد عفيفي، : ، نقال عن200 ديواف أيب نواس، ص 3  
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 1:مع اختالؼ دالالهتا وكانت كاآليت" الفضل"تكررت لفظة 
 الفضل بن الربيع أخو جعفر: يف البيت األوؿ .أ 
 السماحة: يف البيت الثاين .ب 
 ضد الكماؿ أي ضد النقص: يف البيت الثالث .ج 
 وقد عرؼ عند القدماء بالًتادؼ وىو تسمية لفظة :تكرار المعنى كاللفظ مختلف.  3

وينقسم إذل قسمُت ....دبجموعة من ادلسميات كلها مرادفة ذلا مثل السيف واحلساـ وادلهند
     2:مثاؿ قوؿ ادلتنيب (السيف والصاـر )التكرار التاـ مثل

                                                                      رقادي فهو حلظ احلبائب                                             كردكاصباحي فهو عند الكواعب           أعيدك 
عالقة التكرار .. شبو التكرار فيقصد بو تكرار ادلعٌت مع وجود فروؽ بُت ادلعنيُت يف داللة اللفظ

ومن أمثلتو 3.ويتحقق غالبا يف مستوى التشكل الصويت وىو اقرب إذل اجلناس الناقص. اض
 4:(ادلمثلوف)قوؿ نزار قباين يف قصيدة 
 يشكوففال يثوروف وال 
 يبكوفوال يغنوف وال 

 وال ؽلوتوف وال ػليوف
 وفيو يعمد ادلخاطب إذل توجيو خطابو يف شكل مجل متناسقة : التكرار التركيبي .4

 6:يقوؿ أليب القاسم الشايب:  مثاؿ5.تركيبيا من حيث مكوناهتا
  فم الشعػػػػػػػػػػػ                  ػور وصرخة الروح الكئيبيا شعر أنت

                                                   
 .109، صنحو النص اتجاه جديد في الدرس النحوم أمحد عفيفي، 1

.225، ص1983دار بَتوت لطباعة والنشر، :تبال، بَتو:ط، ديواف المتنبي ادلتنيب،  2  
.107،نحو النص اتجاه جديد في الدرس النحوم أمحد عفيفي،  3  

.90ص،"البنية اإلحالية في ديواف قصائد مغضوب عليها لنزار قباني"بوباكر بوترعة،   4  

.50/54،ص لغة النص كاألسلوبـ علنادية رمضاف النجار،:  انظر 5  
.15،ص2005دار الكتب العلمية،: ، لبناف4:أمحد حسن، ط: ، قدـ لو وشرحوديواف أبو القاسم الشابي أبو القاسم الشايب،  6  



 التحليل اللساين النصي وأدوات بناء النص  ..............................................الفصل الثاين
 

 
83 

 صدى ضليػػػػ                 ب القلب الغريػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػبيا شعر أنت 
 مدامػػػػػػػػػػػػػػػػػػع                 علقت بأىداب احليػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػاةيا شعر أنت 
 دـ تفجػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ                  ر من كلـو الكائنػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػاتيا شعر أنت 

إعادة عنصر  :وقد اختلفت صور التكرار بُت العلماء فمحمد خطايب قسم التكرار إذل

معجمي، وتكرار ادلرادؼ لو، أو تكرار شبو مرادؼ أو تكرار بعنصر مطلق،أو تكرار باسم 
 1.عاـ

،التكرار اجلزئي،  (الكلي)التكرار اض:أما أمحد عفيفي فقد قسم التكرار إذل سبعة أقساـ 

 2.ادلرادؼ، شبو التكرار، تكرار لفظة اجلملة، التضاـ

تكرار نفس الكلمة، الًتادؼ أو :أما عزة شبل زلمد فقد قسم التكرار إذل أربعة أقساـ وىي
 3.شبو الًتادؼ، الكلمة الشاملة، الكلمة العامة

و كلها اختالؼ يف ادلصطلح فقط إال أهنم يتفقوف يف مواضع كثَتة يف داللة ىذه 
. ادلصطلحات

 

 

 

 

                                                   
.24،صلسانيات النص مدخل إلى انسجاـ الخطاب زلمد خطايب،  1  
.107-106ص،نحو النص اتجاه جديد في الدرس النحوم  أمحد عفيفي، 2  

.106،ص علم لغة النص النظرية كالتطبيقعزة شبل زلمد، 3  
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 Collocationالتضاـ أك المصاحبة المعجمية :سادسا

مفهـو التضاـ 

ويطلق عليو ادلصاحبة ادلعجمية وىو عالقة بُت زوج أو رلموعة أزواج من ادلفردات 
ادلعجمية اليت تتحدد بطريقة ما فيما بينها وتعتمد على خلفية ادلتلقي بالكلمات يف سياقات 

متشاهبة وتسهم يف سبك النص،عن طريق توارد ىذه األزواج بالفعل أو بالقوة الرتباطها باحلكم 
 1.اخلاص ذلذه العالقة

مصدرا » العالقات ادلعجمية بُت الكلمات باعتبارىا ىاليدام كرقية حسنوشلا سبق يقدـ 
للربط، حيث يوجد ربط لفظي بُت أزواج من العناصر ادلعجمية اليت تظهر مع بعضها البعض يف 

 2«.عالقة معجمية داللية ؽلكن إدراكها

وادلصاحبة ادلعجمية ىي عالقة أفقية ذبمع بُت لفظُت متجاورين،أو متباعدين، لوجود 
ادلناسبة بينهما، وىذه العالقة يعتادىا أبناء اللغة الواحدة، حبيث ؽلكن توقع ورود كلمة زلددة يف 

 3.فذكر لفظة قطيع يقًتف بالغنم، والسرب بالطيور.النص من خالؿ كلمة أخرى فيو

 أىمية التضاـ

تكوف حال ناجعا لكثَت من اإلشكاليات اللفظية يف العربية، من ضلو ادلشًتؾ  .1
فهي تعٍت الليل والصبح، لكوف كل واحد منهما ينصـر عن  (الصرمي)اللفظي، فإذا نظرنا إذل لفظة 

 4.صاحبو، فيتأتى دراسة كل مفردة منهما على أهنا كلمة مستقلة وذلك بانتمائها إذل قائمة سلتلفة

                                                   
.110-109،صعلم لغة النص النظرية كالتطبيقعزة شبل زلمد، : انظر 1  

.110 ادلرجع نفسو،ص 2  
.56، ص علم لغة النص كاألسلوب نادية رمضاف النجار، 3  

.62  ادلرجع نفسو،ص 4  
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ؽلكن أف يكوف التضاـ مربرا لتعدد معاين اللفظ الواحد طبقا لتعدد السياقات ضلو  .2
الذي ال ملح فيو، ومن :من الرجاؿ الذي ال مالحة لو ومن الطعاـ:(ادلسيخ)قوؿ العرب يف لفظة 

تعدد ادلعاين من خالؿ تعدد السياقات لتعدد احلقوؿ الداللية كاف ذلك . ماال طعم لو: الفواكو
 1.مسوغا لتعدد ادلعاين

 عالقات التضاـ 
 2:تنقسم وسائل التضاـ إذل

يتم الربط بُت العناصر ادلعجمية نتيجة الظهور يف : االرتباط بموضوع معين .1
-النكتة)، (الطبيب-ادلرض): مثل (التالـز الذكري)سياقات متشاهبة، ومساه زلمد خطايب عالقة 

  ﴿:ومثالو قولو تبارؾ وتعاذل. (الضحك

 ﴾3( الصراط-
     ﴿كأيضا قولو تعالى (ادلستقيم

     
     
   

     

﴾4 (مشاؿ-ؽلُت) 
حيث تًتابط الكلمات مع بعضها البعض من خالؿ أشكاؿ : التقابل أك التضاد .2

وادلقلوبات  (يكره-ػلب)، وادلتعارضات مثل(بنت-ولد)ادلكمالت مثل: التقابل بأنواعها ادلختلفة
     ﴿: مثاؿ قولو تعاذل  (يطيع-يأمر)مثل

    
    
     

                                                   
.63 صعلم لغة النص كاألسلوب،نادية رمضاف النجار، :  انظر 1  

 . 110-109ص علم لغة النص النظرية كالتطبيق، عزة شبل زلمد،2
.06: الفاربة 3  

.15:  سبأ 4  
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 ﴾1  (ؼلرج-يلج)(يعرج-ينزؿ)و 
      ﴿:وقولو تعاذل أيضا

    
     

      
      

    

 ﴾2  (البصَت-األعمى) 
مثاؿ .(ادلنزؿ-احلجرة )و(غطاء الصندوؽ-صندوؽ):مثل: عالقة الجزء بالكل .3
   ﴿قولو تعاذل

   

 ﴾3 (اجلذع والرطب:النخلة، اجلزء:الكل) ويف قولو ،
   ﴿:تعاذل أيضا

    
  

   

﴾ 4 ( أفئدة-الذين ال يؤمنوف) 
مثاؿ قولو تعاذل يف سورة ( عُت- انف)و  (ذقن–فم )مثل : عالقة الجزء بالجزء .4

     ﴿:ادللك

   
   

  ﴾5  (األفئدة-األبصار-السمع) 

                                                   
.02: سبأ 1  

.50:  األنعاـ  2  

.25:  مرمي 3  
.113: األنعاـ 4  
.23: ادللك 5  
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كلهما تشتمل عليهما كلمة  (منضدة-كرسي)مثل :االشتماؿ المشترؾ .5
   ﴿:ومثاؿ قولو تعاذل.(أثاث)

 ﴾1  (اللؤلؤ-
 ﴿وقولو تعاذل. تشتمل عليهما كلمة اجلواىر (ادلرجاف

 ﴾2  (موسى-إبراىيم)  تشتمل يف
 كلمة رسوؿ
وشهور  (... االثنُت– األحد –السبت  )مثل:االنتماء إلى مجموعة منتظمة .6

 .السنة
ة الكلمات الدالة ع مثل رلمو:الكلمات التي تنتمي إلى مجموعة غير منتظمة .7

  ﴿:مثاؿ قوؿ مثاؿ قولو تعاذل (...األمحر- األخضر)على األلواف 

   ﴾3 رلموعة نبات  
  ﴿:، وأيضا يف قولو تعاذل(رماف-طلل-فاكهة)

    
   
    

    
   
    

       
   
    

   
   

    
    

     
                                                   

.22:  الرمحاف 1  
.19:  األعلى 2  
.68:  الرمحاف 3  
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 ﴾1 رلموعة األنعاـ  ( 
 (البقر- اإلبل-ادلاعز-الضأف

 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 معايير نصية تتصل بمستعملي النصوص: ثانيا
 

 Intentionalrryأكال القصدية  

                                                   
.144-143:  األنعاـ 1  



 التحليل اللساين النصي وأدوات بناء النص  ..............................................الفصل الثاين
 

 
89 

 وىي مجيع الطرؽ اليت يتبعها منتجو النصوص يف إعداد النصوص، إليصاؿ مقاصدىم 
 1.للمتلقُت وربقيقها

ودلا كاف النص مظهرا من مظاىر السلوؾ اللغوي وشكال من أشكاؿ اللغة، فإنو ػلتوي 
الزلالة عن قصد معُت وتكمن أعلية ىذا اجلانب يف أنو ؽلثل جزءا مهما من داللة اخلطاب، وىذا 

 2.ما غلعل النص ال يكتسب داللة إال بفعل قصد ادلتكلم
و القصدية تعٍت قصد »و ىناؾ من قدـ تعريفا ذلا انطالقا من معياري السبك واحلبك 

  3«.منتج النص من أي تشكيلة لغوية ينتجها أف تكوف قصدا مسبوكا زلبوكا
ىناؾ من ال يشًتط وجود السبك واحلبك لتحقيق ادلقبولية فال يؤدي »ومن جهة أخرى 

 4«.خلل يف السبك أو احلبك إذل فقداف النص للتقبلية
 :مثل قوؿ أبو الطيب ادلتنيب ؽلدح هبا كافورا ببقولو

 5كفى بك داء أف ترى ادلوت شافيا              وحسب ادلنايا أف يكوف أمانيا
 :ويقوؿ أيضا

 ولكن يالفسطاط حبرا أزرتو                      حيايت ونصحي واذلوى والقوافيػػػػػػػػػػػا
 

 6قواصد كافور توارؾ غيػػػػػػػػػػػػره                      ومن قصد البحر استقل السواقػػػػػػيا
فظاىر األمر أف الًتابط غَت متحقق يف قصيدة أيب الطيب ، ولكن تتدخل ادلعايَت األخرى 

لتثبت نصية ىذا اخلطاب وسباسكو، وىي القصدية وادلقبولية، فالشاعر ؼلاطب نفسو يف البيت 
األوؿ ويهدؼ منها تشخيص حالتو النفسية اليت يعيشها بعد ما حصل لو يف رللس الدولة من 

                                                   
.157، صمدخل إلى علم لغة النصإذلاـ أبو غزالة وعلي خليل محد، : انظر 1  
.96، صمدخل إلى علم النص كمجاالت تطبيقوزلمد األخضر صبيحي، :  انظر 2  

.28،صعلم اللغة النصي النظرية كالتطبيق عزة شبل زلمد،  3  
.ادلرجع نفسو:  انظر 4  

441 ،صديواف المتنبي ادلتنيب،  5  
.443-442، صديواف المتنبيادلتنيب،  6  
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إىانة، فقد أصبح بعد ىذا ادلوقف يتمٌت ادلوت ويراه، ويف لوقت الذي يكن ىذه ادلشاعر يوجو 
 1.كالمو ضلو األمَت بقصد معُت وىو نيل العطاء

إف عملية إنتاج النصوص ليست عملية عشوائية بل ىي مرتبطة هبدؼ وقصد معُت ألجل 
 .ربقيق ادلقبولية

 
 Acceptablltyالمقبولية : ثانيا

، فاألوؿ مرتبط بادلنتج (القصدية)يعد معيار ادلقبولية مرتبط ارتباط وثيق بادلعيار السابق
وإلدراؾ ادلقصود من . والثاين مرتبط بادلتلقي، وتشَت ادلقبولية إذل تلقي ادلخاطب للرسالة وفهمها

 2:الرسالة البد من ربقيقها لشرطُت
 االلتزاـ بداللة اللفظ من حقيقة ورلاز على أنواعو بالدالالت اإللزامية واإلشارات :األكؿ

 .وغَت ذلك من الدالالت ادلصطلح عليها
مستوى الوعي لدى ادلتكلم وإمكاناتو الثقافية، فال ؽلكن محل الكالـ مفهوما : الثاني

 .يفوؽ معرفتو ودرجة انتباىو
أف يتضمن موقف مستقبل النص إزاء كوف صورة ما من صور اللغة ينبغي » وادلقبولية ىي 

 3«.ذلا أف تكوف مقبولة من حيث ىي نص ذو سبك والتحاـ
 4:وىناؾ رلموعة من ادلبادئ اليت تقـو عليها القصدية نلخصها فيما يلي

العالقة وىو الًتابط ادلستمر بُت أجزاء ادلوضوع، وؽلكن أف تكوف الصلة على  .1
 :وجهُت

                                                   
.89،صالترابط النصي في ضوء التحليل اللساني النصيخليل بن ياسر البطاشي، :  انظر 1  

.95 ادلرجع نفسو،ص 2  
.127، ص العالقات النصية في لغة القرآف الكريم أمحد عزت يونس، 3  

.93-91، صالترابط النصي في ضوء التحليل اللساني للخطابخليل بن ياسر البطاشي، :  انظر 4 
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مثاؿ أف صورة األنعاـ تعاجل : على مستوى أنواع ادلعرفة ادلتصلة بادلوضوع األساسي .أ 
: قضية العقيدة من بدايتها إذل هنايتها، وىذا ال ؽلنع أف يكوف معزوال عن موضوعات أخرى مثل

 اخل....دالئل قدرة ا
على مستوى أنواع ادلعرفة الالزمة لتحقيق ىدؼ النص، ومثالو سورة األنعاـ اليت  .ب 

تناولت قصص األمم الغابرة وما ناذلا من عذاب، إضافة إذل ما جاء يف قصة سيدنا إبراىيم إلقناع 
 .قومو، فهذه معرفة سبقت يف ىذا ادلوضع لتحقيق ىدؼ زلدد

 .ألف الغموض يبطل مفعوؿ القصد: ذبنب الغموض يف التعبَت .2
ألنو يساعد على وصوؿ مقصد ادلنتج إذل ادلتلقي عكس اإلطالة واحلشو : اإلغلاز .3

 .الذي يؤدي إذل تشتت وضعف االستجابة
اليت  (مطابقة القاعدة يف ضلو اجلملة)ادلقبولية يف ضلو النص معٌت مقابل لػ»وهبذا تكوف 

" المتقاربة أحب زيارة المدف"  ومثاؿ ذلك 1«تسمح باالحتماؿ الدالرل وتعدد األوجو اإلعرابية
ىل تكوف ادلتقاربة صفة للزيارة أـ صفة للمدف، فنحو اجلملة يعطي احتماالت دوف أف ؼلتار 

واحدا منها، أما ضلو النص فتقـو ادلعايَت النصية بادلساعدة على قبوؿ موقف دالرل زلدد من خالؿ 
استبعاد ادلتلقي للداللة غَت ادلرتبطة بالنص وإؽلانو بالداللة اليت تنسجم وتتسق مع بقية دالالت 

 2.النصوص

ومن ىذا ال بد للمنتج أف يتخَت أساليبو وألفاظو بدقة لتحقيق ادلراد وىو فهم القصد من 
الرسالة 

 

 

                                                   
.88، صنحو النص اتجاه جديد في الدرس النحوم أمحد عفيفي،  1  
.88، صنحو النص اتجاه جديد في الدرس النحومامحد عفيفي،  2  
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معايير نصية تتصل بالسياؽ المادم كالثقافي  : ثالثا

 

 Intertextualityالتناص : أكال
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مفهـو التناص 

تعددت تعريفات التناص بُت النقاد وكلها ربيل إذل العالقة بُت نص ونصوص أخرى فهو 
يتضمن العالقات بُت نص ما ونصوص أخرى مرتبطة بو وقعت يف حدود ذبربة سابقة سواء »

 1«.بواسطة أو بغَت واسطة

رلموعة من طرائق اإلنتاج الفٍت اليت يثبت من خالذلا تفاعلو مع »و يُعرؼ أيضا بأنو 
نصوص سابقة عليو أو متزامنة معو، أو ىو عبارة عن عالقة تفاعلية بُت نص سابق ونص حاضر 

 2«.إلنتاج نص الحق

الطريقة اليت يتماس هبا »فالتناص إذف ىو استحضار نص غائب يف نص حاضر فهو 
النص مع نصوص أخرى سابقة، أو وضع النصوص السابقة بطريقة أخرى يف النص، أو كيف 

 3«.تطعم النصوص وتتصل بنصوص أخرى

فسيفساء من نصوص أخرى أدرلت فيو بتقنيات سلتلفة، شلتص ذلا غلعلها »أو أنو 
منسجمة مع فضاء بناءه ومع مقاصده، زلوال ذلا بتمطيطها أو تكثيفها، بقصد مناقضة  

 4«.خصائصها أو دالالهتا أو هبدؼ تعضيدىا

فللتناص دور مهم يف سباسك النص و تعالقو فهو يضفي مجالية عليو فهو ليس فقط نقل 
للًتاث بل ىو إدراج النص يف الًتاث من خالؿ التجاوب والتحاور وإعادة بناءه للوصوؿ إذل بناء  

 1.جديد حبيث يصبح النص لوحة فسيفسائية من االقتباسات

                                                   
.127، صالعالقات النصية في القرآف الكريمأمحد عزت يونس،   1  

.97،صالترابط النصً فً ضوء التحلٌل اللسانً للخطاب خلٌل بن ٌاسر البطاشً، 
2  

.75صعلم لغة النص النظرية كالتطبيق، عزة شبل زلمد،  3  
..75،صعلم لغة النص النظرية كالتطبيقعزة شبل زلمد،  4  
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أشكاؿ التناص 

ىو اجًتاء قطعة من النص أو النصوص السابقة، ووضعها يف :التناص المباشر .أ 
   2.النص اجلديد، بعد توطئة ذلا مناسبة ذبعلها تتالءـ مع ادلوقف االتصارل اجلديد وموضوع النص

 3.وىو الشكل البسيط الذي يتحقق بنقل التعبَت كما ىو
 "قلة أدب"يقوؿ أمحد مطر، يف قصيدتو :مثاؿ 

 :قرأت يف القرآف
 "تبت يدا أبي لهب"

 فأعلنت وسائل اإلذعاف
 أف السكوت من ذىب

 :أحببت فقري ودل أزؿ أتلو
 "وتب"
 "ما أغنى عنو مالو كما كسب"

 ﴿نالحظ من ىذا ادلقطع تناص ديٍت مباشر مع القرآف الكرمي من سورة ادلسد
        
     

﴾4 
فهو الذي يستنبط من النص استنباطا، ويرجع إذل تناص : التناص غير المباشر .ب 

األفكار أو ادلقروء الثقايف، أو الذاكرة التارؼلية اليت تستحضر تناصها بروحها أو دبعناىا، ال حبرفيتها 
 1: مثاؿ قوؿ ادلتنيب5.أو لغتها، وتفهم من تلميحات النص وإؽلاءاتو وشفراتو وترميزاتو

                                                                                                                                                          
.ادلرجع نفسو: انظر 1  

.79 ادلرجع نفسو،ص 2  
.241 ص، علم لغة النصمدخل إلى  إذلاـ أبو غزالة وعلي خليل محد،  3  

.2-1:  ادلسد 4  
.80،صعلم لغة النص النظرية كالتطبيق عزة شبل زلمد،  5  
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 أنا الذي نظر األعمى إذل أديب             وأمسعت كلمايت من بو صمم
 أناـ ملء جفوين عن شواردىا                ويسهر اخللق جراىا وؼلتصم

فالشاعر ىنا يستحضر بطريقة غَت مباشرة قصة عيسى عليو السالـ ومعجزتو حيث قاؿ 
   ﴿:ا تعاذل على لسانو

  

   ﴾2 فادلتنيب  
استشعر سبيزه عن غَته من أىل األدب وامتالكو للمجد األدبُت فراح يرسم صورة ظلوذجية لذاتو 

فأدبو عظيم ومؤثر يعقلو األعمى، وقادر على ...الشاعرة ادلتعالية دبا ػلويو شعره من طاقات خالقة
عليو -اخًتاؽ مسع األصم، دبا سبلكو كلماتو من سحر فهو ىنا يشبو معجزتو الشعرية دبعجزة عيسى

 3.يف شفاء ادلرضى- السالـ
 

 

 

 

 Informativityاإلعالمية : ثانيا
مفهـو اإلعالمية 

  يف احلكم Uncertaintyالعامل ادلؤثر بالنسبة لعدـ اجلـز » عرفها روبرت ديبوجراند
  يف مقابلة البدائل ادلمكنة، فاإلعالمية  Textualعلى الوقائع النصية، أو الوقائع يف عادل نصي 

                                                                                                                                                          
.367،ص ديواف المتنبي  ادلتنيب، 1  

.49:  آؿ عمراف 2  
 العربية،عمادة الدراسات ة، قسم اللغ(رسالة ماجستَت)،"حركة التراث في شعر أبي تماـ كالمتنبي"نداء زلمد عز الدين زلمود احلرباوي، :  انظر3

  .78-77،ص2009العليا،جامعة اخلليل،



 التحليل اللساين النصي وأدوات بناء النص  ..............................................الفصل الثاين
 

 
96 

تكوف عالية الدرجة عند كثرة البدائل وعند االختيار الفعلي لبديل من خارج االحتماؿ، ومع ذلك 
 1«صلد لكل نص إعالمية صغرى، على األقل تقـو وقائعها يف مقابل عدـ التوقع

تشتمل »وقد نقل ديبوجراند ودريسلر يف كتاهبما مدخل إذل علم لغة النص بأف اإلعالمية 
 2«.على عنصر اجلدة

العامل ادلؤثر بالنسبة لعدـ اجلـز يف احلكم على الوقائع النصية أو الوقائع يف عادل »و ىي 
 3«.نصي يف مقابلة البدائل ادلمكنة

 4:و قد حدد علماء النص لإلعالمية ثالث مفاىيم وىي بإغلاز
اإلعالمية بادلعٌت العاـ، تدؿ على أف أي نص غلب أف يقدـ خربا ما، فلنصوص  .1

 .كلها تشًتؾ يف ىذه الوظيفة
اإلعالمية دبعٌت اجلدة وعدـ التوقع، وتدؿ على ما غلده ادلتلقي يف النص من جدة  .2

 .وإبداع، وسلالفة الواقع، على مستوى صياغة النص أو مضمونو، وػلدث ىذا يف النصوص األدبية
 .اإلعالمية دبعٌت الدعاية، إغلابا أو سلبا، لشخص ما أو لفكرة ما، أو دلذىب ما .3

 
 

أىمية اإلعالمية في الترابط النصي 
لإلعالمية أعلية كربى يف ربقيق الًتابط بُت أجزاء النص بعضها ببعض، فقد تكوف يف 

بعض ادلواضع درجة اإلعالمية عالية، وال ؽلكن للمتلقي استقباؿ النص رلردا عما حولو، لذلك 
يبدأ بالباحث عن مفاتيح دلا استغلق عليو من مفاىيم فيبدأ دبا ىو داخل النص فإما أف يعود 

                                                   
.105،صالنص كالخطاب كاإلجراء روبرت ديبوجراند،  1  

.12،صمدخل إلى علم لغة النصاذلاـ أبو غزالة، علي خليل محد،   2  
.127، صالعالقات النصية في لغة القرآف الكريمأمحد عزت يونس،  3  

، قسم اللغة العربية،كلية (رسالة ماجستَت)،"أصوؿ المعايير النصية في التراث النقدم كالبالغي عند العرب" عبد اخلالق  فرحاف شاىُت، 4
  .74،ص2012اآلداب،جامعة الكوفة،
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أدراجو إذل ما قبل ىذا ادلوضوع الغامض ويبحث فيو عما ؽلكن أف يساعده على فك شفرة اجلزء 
احلارل أو ينتظر اجلزء القادـ من النص عسى أف يكوف ىو ادلفتاح دلا غمض ومن ىنا يتحقق 

الًتابط النصي أي البحث الالشعوري عن معاين ودالالت جزء من النص يف باقي أجزائو 
 1.األخرى

اإلعالمية ترتبط بإنتاج النص واستقبالو لدى ادلتلقي ومدى »وبناءا على ما تقدـ فإف 
 2«توقعو لعناصره

 
     Situationality  (سياؽ الموقف)  الموقفية: ثالثا

وقد وصف الباحثوف .وقد وجدت ترمجات أخرى للموقفية منها ادلقامية ورعاية ادلوقف
بأف دراسة النص، »واحدة من أىم العناصر اليت تقـو عليها النصية وذلك لرؤيتهم » ادلوقفية بأهنا

لن تكوف كافية بالوقوؼ فقط عند بنيتو النحوية أو الداللية الداخلية، بل ال بد من دراستو على 
 3«.مستوى اخلطاب، وىذا يعٍت االىتماـ ببنية السياؽ والعالقات بينها وبُت النص

جانب العالقات الداخلية ىناؾ عالقات بُت النص وزليطو ادلباشر وغَت »وعليو فإرل 
ادلباشر، ويؤدي الفصل بُت ىذه العناصر الداخلية أو إسقاط أي منها أو إغفاؿ عالقة سواء 

كانت داخلية أـ خارجية إذل العجز عن إثبات الوحدة الكلية أو التماسك أو االنسجاـ 
 4«الدالليُت

تتضمن العوامل اليت ذبعل النص مرتبطا دبوقف سائد، ؽلكن اسًتجاعو، »وذلذا فإف ادلوقفية 
 5«.ويأيت النص يف صورة عمل ؽلكن لو أف يراقب ادلوقف، واف يغَته

                                                   
.103،صالترابط النصي في ضوء التحليل اللساني للخطابخليل بن ياسر البطاشي، : انظر 1  

.86،ص، نحو النص اتجاه جديد في الدرس النحوم أمحد عفيفي 2  
.99،صمدخل إلى علم النص كمجاالت تطبيقو زلمد األخضر صبيحي،  3  
.98،صمدخل إلى علم النص كمجاالت تطبيقو زلمد األخضر صبيحي،  4  

.104،ص النص كالخطاب كاإلجراء روبرت ديبوجراند،  5  
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مالئمة النص للسياؽ الذي يرد فيو سبثل احد أىم مقومات النصية فاف من »وذلذا كانت 
علماء النص من يدعوا إذل ضرورة إف يتجاوز التحليل البنية الداخلية للنص ليشمل بنية السياؽ 

  ﴿: ومن ذلك قولو تعاذل1«والعالقة القائمة بُت البنيتُت

   
   

      
   

     
     

      
  

     

   ﴾2  من " أذاىم"فلفظة
وجهة ضلو اجلملة ىي اسم مصدر مضاؼ إذل الفاعل أو ادلفعوؿ بو، أما من وجهة ضلو النص فقد 

ادلصدر مضاؼ للفاعل ودع أذاىم " أذاىم"حسم األمر من خالؿ رعاية ادلوقف أو ادلقامية بأف 
أي ال تباؿ بإيذائهم إياؾ بسبب إنذارؾ إياىم فكاف للمعارؼ السابقة دور يف ربديد ادلوقف 

 3.وربليل اخلطاب
وذبدر بنا اإلشارة ىنا إذل مفهـو السياؽ وأنواعو دلا لو من أعلية يف ربديد داللة احلدث 

: الكالمي
 

 
 مفهـو السياؽ

                                                   
.99،صمدخل إلى علم النص كمجاالت تطبيقو زلمد األخضر صبيحي،  1  

.48-45:  األحزاب 2  
.85، صنحو النص اتجاه جديد في الدرس النحومأمحد عفيفي،: انظر 3  



 التحليل اللساين النصي وأدوات بناء النص  ..............................................الفصل الثاين
 

 
99 

لقد كاف موضوع السياؽ زلل اىتماـ العلماء قدؽلا وحديثا، ليس يف لسانيات النص فقط 
. بل عند علماء اللسانيات بصفة عامة

وألعليتو يف كشف ادلعٌت فقد أصبح زلل اىتماـ ادلدارس اللغوية على ادلستوى العادلي، ومن 
، اللغوي االصلليزي الذي وضع نظرية مساىا Firthبُت ادلدارس اليت اىتمت بو مدرسة فَتث 

أف ادلعٌت ال ينكشف إال من خالؿ تسييق الوحدة اللغوية، أي »: نظرية السياؽ وذلذا يصرح فَتث
فمعظم الوحدات الداللية تقع رلاورة وحدات أخرى، وأف معاين ... وضعها يف سياقات سلتلفة

 1«.ىذه الوحدات ال ؽلكن وصفها أو ربديدىا إال دبالحظة الوحدات األخرى اليت تقع رلاورة ذلا

يكوف متميزا سياقيا فما يعنيو النص يعتمد على من تلفظ »لذلك فمعٌت النص 
 2«.فالعالقة متبادلة بُت النص والسياؽ إذ يكوِّناف معا شبكة عمل....بو

السياؽ والنص متالزماف مع بعضهما فهما » ىو أف ىاليدام كرقية حسنوالسياؽ عند 
 context يوجد نص آخر مصاحب لو ىو السياؽ Textمظهراف لنفس العملية فلكل نص 

وتشمل فكرة ما يصاحب النص على العوامل اللغوية وغَت اللغوية يف البنية العامة اليت يظهر فيها 
 3«.اخلطاب

اخلطاب فهو يتشكل لديهما / يلعب دورا كبَتا يف تأويل النصبراكف كيوؿفالسياؽ عند 
 4.من ادلتكلم، الكاتب، ادلستمع والزماف وادلكاف

:  أفبراكف كيوؿإذف فللسياؽ دور يف ربديد داللة النص وربقيق الًتابط النصي فَتى 
السياؽ من أبرز مبادئ االنسجاـ يف اخلطاب، فمجموع العناصر اخلارجية اليت تساعد يف نقل »

                                                   
.69-68، ص1998عادل الكتب، : ، القاىرة5:، ط علم الداللة أمحد سلتار عمر، 1  
.10،صعلم لغة النص النظرية كالتطبيق عزة شبل زلمد،  2  
.8،صلسانيات النص مدخل إلى انسجاـ الخطاب زلمد خطايب،  3  

.52ادلرجع نفسو،ص:  انظر 4  
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ادلعلومة أو تنشيط التفاعل ضمن مفهـو التعاوف بُت ادلرسل وادلرسل إليو فعلى زللل اخلطاب أف 
 1« .يأخذ بعُت االعتبار السياؽ الذي يظهر فيو اخلطاب

خصائص السياؽ 

 2:أشار ىاؽلس إذل خصائص السياؽ وىي كالتارل

 وىو ادلتكلم أو الكاتب الذي ينتج القوؿ :المرسل. 
 الكالمي وىم مستمعوف آخروف حاضروف ساىم وجودىم يف زبصيص احلدث: رالحضو. 
 وىو مدار احلدث الكالمي: الموضوع. 
 ادلتفاعلُت بالنظر  فهو زماف ومكاف احلدث التواصلي، وكذلك العالقات الفيزيائية من: المقاـ

 .إذل اإلشارات واإلؽلاءات
 كالـ، كتابة إشارة:  كيف مت التواصل بُت ادلشًتكُت يف احلدث الكالمي:ةالقنا. 
 اللغة أو اللهجة أو األسلوب ادلستعمل: النظاـ. 
 دردشة، جداؿ، عظة، خرافة، رسالة غرامية: ما ىو الشكل ادلقصود: شكل الرسالة. 
 ويتضمن التقومي، ىل كانت الرسالة موعظة حسنة، شرحا مثَتا للعواطف: المفتاح. 
 أي أف ما يقصده ادلشاركوف ينبغي أف يكوف نتيجة للحدث التواصلي:الغرض. 

  انطالقا من صدؽ وكذب اجلملة وتقسيمو للسياؽ ؼلتلف عن  لفيسلوصلد تقسيم أخر 
 
العادل ادلمكن، الزمن، ادلكاف، ادلتكلم، احلضور، اخلطاب السابق، :  وقد تناوؿ فيوىايمستقسيم 

 3.التخصيص

                                                   
.90،صنحو النص نقد النظرية كبناء أخرلعمر أبو خرمة،   1  
.53،ص انسجاـ الخطابإلىلسانيات النص مدخل زلمد خطايب،   2  

.54-53ص،، لسانيات النص مدخل إلى انسجاـ الخطابزلمد خطايب:  انظر 3  
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وىذه اخلصائص تسهل عل الباحث عملية ربليل النصوص ادلختلفة ألف النص ػللل 
انطالقا من التفاعل الذي يكوف بُت ادلنتج والقارئ وبُت بنية النص ومدلوالتو، فهو بذلك يكوف 
كائن حي ينمو ويتشكل مع القراءة الواعية والتحليل اذلادؼ الذي يلعب السياؽ فيو دورا مهما 

 1.وىو الذي ػلدد مكونات النص ويوحدىا
 أنواع السياؽ

 : السياؽ إذل أربعة أقساـ وسنوضحها يف ادلخطط األيتAmmerقسم 

 

يوضح أنواع السياؽ -8-شكل                      

 

 

 

 وظلثل 2.يشرؼ على تغيَت داللة الكلمة تبعا لتغيَت ؽلس الًتكيب اللغوي: السياؽ اللغوم
 1: اليت ترد يف سياقات متنوعة(يد)لو بكلمة 

                                                   
.47،ص نحو النص اتجاه جديد في الدرس النحومأمحد عفيفي،:  انظر 1  

  .88 ص، 2001، منشورات ارباد الكتاب العرب: بال، دمشق: طعلم الداللة أصولو كمباحثو في التراث العربي، منقور عبد اجلليل، 2

أنواع السياؽ

سياؽ ادلوقف

السياؽ الثقايف

السياؽ اللغوي

السياؽ العاطفي
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ػلدد داللة الصيغة أو الًتكيب من معيار ضعف أو قوة االنفعاؿ، شلا :السياؽ العاطفي
 رغم (يبغض) ىي ليست نفسها (يكره)مثاؿ كلمة . يقتضي تأكيدا أو مبالغة أو اعتداال

 2.اشًتاكهما يف أصل ادلعٌت

 وىي القيم الثقافية واالجتماعية اليت ربيط بالكلمة، إذ تأخذ ضمنو :السياؽ الثقافي
داللة معينة، وقد أشار علماء اللغة إذل ضرورة وجود ىذه ادلرجعية الثقافية عند أىل اللغة الواحدة 
لكي يتم التواصل واإلبالغ، وزبضع القيم الثقافية للطابع اخلصوصي الذي يلوف كل نظاـ لغوي 

 3.بسمة ثقافية

يعٍت ادلوقف اخلارجي الذي ؽلكن أف تقع فيو الكلمة، فتتغَت : (الموقفية)سياؽ الموقف
الداللة "داللتها تبعا لتغَت ادلوقف أو ادلقاـ، وقد أطلق اللغويوف على ىذه الداللة مصطلح 

 4".ادلقامية

                                                                                                                                                          
.70،صعلم الداللةأمحد سلتار عمر، : انظر 1  

.71-70صادلرجع نفسو،  2  
.90،صعلم الداللة منقور عبد اجلليل،  3  
.90،صعلم الداللةمنقور عبد اجلليل،  4  

اليد

 يد مارل
اي قوة

الفأس  يد
مقبضها

سقط يف 
أي يده 

ندـ

الطائرة يد 
جناحها
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وىكذا كانت .فلسياؽ النص دور بارز يف ربديد معٌت النص وبانعدامو يفقد النص نصيتو
ادلوقفية واحدا من ادلقومات الفاعلة يف سباسك النص وأصبحت ادلوقفية مدى مالئمة النص 

 1للسياؽ الذي يرد فيو، من معايَت احلكم على النص بالقبوؿ

 خالصة الفصل
التماسك النصي ىو معيار يتصل بالنص ذاتو فهو الذي ػلقق لو وحدتو على ادلستوى 

وذلك بتظافر "السبك واحلبك"الشكلي وعلى ادلستوى الدالرل، وقد ترمجو سعد مصلوح إذل 
رلموعة من الوسائل النحوية وادلعجمية اليت زبلق للنص وحدة متالمحة اجلمل وادلعاين باإلضافة 

اإلحالة واحلذؼ واالستبداؿ والوصل و التكرار : اجلمالية اليت تظهر على النص وىذه الوسائل ىي
 .وىي موجودة بشكل كبَت سواء يف النص القرآين أو الشعر. والتضاـ

 إذل جانب ذلك ىناؾ معايَت زبص مستعملي النص وىو معيار القصدية وىو معيار 
خاص دبنتج النص ػلاوؿ من خاللو إنتاج نص متماسك إليصاؿ ىدؼ معُت، ويقابلو معيار 
ادلقبولية وىو رأي ادلتلقي إزاء نص معُت ليحصل القبوؿ فال بد أف يتوفر على معياري السبك 

 واحلبك
وىناؾ معايَت أخرى تتصل بالسياؽ الثقايف وادلادي وىي التناص وىو العالقة بُت نص 

وادلعيار اآلخر ىو ادلوقفية وىي اليت تربط النص . ونصوص أخرى ويكوف بشكل مباشر أو ال
و أخَتا اإلعالمية ويفيد ىذا ادلعيار ادلتلقي ويشار بو إذل ما ػلملو النص من . بسياؽ معُت

.معلومات هتم ادلتلقي

                                                   
.98،ص مدخل إلى علم النص كمجاالت تطبيقوزلمد األخضر صبيحي،:  انظر 1  
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 الخاتمػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػة
من ضلو اجلملة إذل ضلو النص دراسة يف التحليل "توصلت يف هناية ىذا البحث ادلوسـو بػػ 

 :إذل رلموعة من النتائج نذكرىا فيما يلي"اللساين النصي

  لقد كاف لعلماء العرب إسهاما غَت مباشر يف الدراسة النصية، فوجد يف الًتاث
البالغي والنحوي وعلم التفسَت  شلارسات نصية دل يسبقهم إليها أحد، إذ كانت ذلم أوؿ شلارسة 

نصية مع القرآف الكرمي غَت أنو دل يكن ليصبح علما قائما بذاتو إال مع أطروحات ونظريات علماء 
 .الغرب 

  لسانيات النص ىي منهج جديد لدراسة اللغة وربليلها، يتضمن أعلية ذباوز حدود
اجلملة يف التحليل اللغوي ويهتم بتماسك العالقات النصية الشكلية والداللية، ولكن ىذا ال يلغي 

 .أعلية ضلو اجلملة حبسب ما يراه بعض ادثُت ألف ضلو النص ال يغفل يف ذاتو اجلملة
  حيث اكتسى دالالت سلتلفة نتيجة "النص"ىناؾ اختالؼ كبَت يف ربديد مفهـو ،

تعدد االذباىات والنظريات وادلدارس اللسانية، شلا أدى بالباحثُت إذل التباين يف إمكانية وضع 
 .مفهـو للنص غلتمع عليو

  ضلو اجلملة ىي الدراسات اللسانية اليت درست اجلملة وعالقات اإلسناد فيها
واعتربهتا أكرب وحدة يف التحليل اللغوي دوف الرجوع إذل السياؽ الذي وردت فيو، وضلو النص ىو 

العلم احلديث الذي نشأ يف الستينات مع ثلة من اللغويُت الغربيُت وىو يسعى إذل ذباوز اجلملة إذل 
ما ىو أكرب منها وىو النص، ويلجأ يف تفسَتاتو إذل قواعد داللية إذل جانب القواعد الًتكيبية 

 .وػلاوؿ ربط النص بسياقو اخلارجي
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  يلتقي ضلو اجلملة وضلو النص يف معياري السبك واحلبك، وؼلتلفاف يف أف ضلو
النص لو معايَت خاصة بو ال توجد يف ضلو اجلملة وىي القصد والقبوؿ و التناص و اإلخبارية 

 .وادلوقفية
  بتعريف زلدد لو فاختلف يف ربديده فهناؾ من ساوى بينو وبُت " اخلطاب"دل ػلظ

الكالـ من جهة وبينو وبُت ادللفوظ من جهة أخرى، وىناؾ أيضا من فرؽ بينو وبُت النص ولكن 
اتفق العلماء على أف اخلطاب ىو ادللفوظ ادلوجو إذل الغَت إلفهامو قصدا معينا، وأنو الشكل 

 .اللغوي الذي يتجاوز اجلملة 
  يتفق اخلطاب والتداولية يف أف كليهما يدرساف استعماؿ اللغة يف سياؽ معُت

ادلتكلم وادلتلقي واخلطاب : لتحقيق الوظيفة التواصلية، ويشًتكاف يف رلموعة من ادلفاىيم وىي
 .والسياؽ

  ىناؾ من العلماء من فرؽ بُت النص واخلطاب انطالقا من أف اخلطاب مرتبط
ولكن ىناؾ من يرى انو ال فرؽ بينهما إذ البد أف تشمل . بظروؼ إنتاجو، أما النص معزوؿ عنها
 .الدراسة البنية النصية وظروؼ إنتاجها

  التماسك النصي أو الًتابط النصي وىو الروابط اليت تظهر على سطح النص
 .باإلضافة إذل العالقات الداللية اليت تسهم يف توحيد النص داخليا

  ربكم النص رلموعة من ادلعايَت اليت ربقق نصية النص و يتسلط كل منها على
جانب من جوانب النص فاألوؿ السبك أو عالقات الًتابط ادلفهومي، والثاين احلبك أو التماسك 
الدالرل، والثالث القصدية يكوف على مستوى اذلدؼ الذي ػلققو النص، والرابع  ادلقبولية يكوف 

على مستوى ادلتلقي واخلامس ادلوقفية ويتعلق بالسياؽ اليت تولد عنها النص، والسادس التناص 
وىو ادلتمثل يف تداخل النصوص واستحضار نص غائب يف نص حاضر، والسابع اإلعالمية 

 .ويتعلق بالكم الذي ػلملو النص من معلومات وحقائق
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 قائمة المصادر كالمراجع
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 .1978مكتبة األصللو ادلصرية، : ، القاىرة6: ، من أسرار اللغة، ط إبراىيم أنيس .1
، التماسك النصي لالستخداـ اللغوي يف شعر اخلنساء،  إبراىيم محمد عبد اهلل مفتاح .2

 .2015عادل الكتب احلديث للنشر والتوزيع، : ، األردف1: ط
، 4: أمحد حسن، ط: ، ديواف أيب القاسم الشايب، قدـ لو وشرحو أبو القاسم الشابي .3

 .2005دار الكتب العلمية، : لبناف
دار اآلفاؽ : ، القاىرة1:  العالقات النصية يف لغة القرآف الكرمي، طيونس  أحمد عزت .4

 .2014العربية، 
  :أحمد عفيفي  .5

 دت: بال، القاىرة: اإلحالة يف ضلو النص، ط ،  .كلية دار العلـو
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 .2001دار األماف للنشر والتوزيع، : بال، الرباط: النص، ط
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إفريقيا : بال، ادلغرب:، سلطة اللغة بُت فعلي التأليف والتلقي، طخديجة غفيرم .17
 .2012الشرؽ، 
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 فهرس األشكاؿ

 رقم الشكل الموضوع الصفحة

 1 يوضح أقساـ اخلطاب 12

 2 يوضح ادلعايَت النصية 52

 3 يلخص ترمجة أمحد عفيفي للسبك واحلبك 53

 4 يوضح أنواع اإلحالة 65

 5 إحالة نصية قبلية 67

 6 إحالة نصية قبلية 68

 7 إحالة نصية بعدية   68

 8 إحالة نصية بعدية 69

 10 يوضح أنواع السياؽ 98
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 فهرس الجداكؿ

 رقم الجدكؿ الموضوع الصفحة

 1 يوضح أنواع االستبداؿ 60

 2 االختالؼ يف مصطلح اإلحالة 63

 3 يوضح وسائل التماسك اإلحارل 66
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 فهرس الموضوعات

 الصفحة الموضوع
 أ مقدمة

 اللسانيات النصية دكاعي التأسيس كاألىمية: الفصل األكؿ
 5 نشأة اللسانيات النصية وأعليتها: ادلبحث األوؿ

 5 نشأة اللسانيات النصية:              أوال
 13 أعلية اللسانيات النصية:              ثانيا

 17 الفرؽ بُت ضلو اجلملة وضلو النص: ادلبحث الثاين
 17 مفهـو اجلملة:              أوال

 23 مفهـو النص:             ثانيا
 29 أوجو االختالؼ بُت ضلو اجلملة وضلو النص:              ثالثا

 31 أوجو االتفاؽ بُت ضلو اجلملة وضلو النص:             رابعا
 33 لسانيات النص وربليل اخلطاب: ادلبحث الثالث

 33              ربليل اخلطاب
 33 مصطلح التحليل:              أوال
 33 مصطلح اخلطاب:              ثانيا

 37 مصطلح ربليل اخلطاب:              ثالثا
 37 ربليل اخلطاب والتداولية 

 37              مفهـو التداولية
 38              أعلية ادلنهج التداورل يف دراسة اخلطاب  

 42 مجلة/        خطاب
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 42 ملفوظ/        خطاب

 43 نص/       خطاب

 46 خالصة الفصل

 التحليل اللساني النصي كأدكات بناء النص: الفصل الثاني

 48 سبهيد

 48 مفهـو التماسك:     أوال

 51 معايَت التماسك النصي:     ثانيا

 54 معايَت نصية تتصل بالنص ذاتو:          أوال
 

 58              ربليل أدوات التماسك النصي

 58 االستبداؿ:                 أوال

 63 اإلحالة:                ثانيا

 70 احلذؼ:                ثالثا

 74 الوصل أو الربط:                 رابعا

 78 التكرار:                 خامسا

 82 التضاـ أو ادلصاحبة ادلعجمية:                 سادسا

 86 معايَت نصية تتصل دبستعملي النصوص :          ثانيا

 86 القصدية:                 أوال

 87 ادلقبولية:                 ثانيا
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 90 معايَت نصية تتصل بالسياؽ ادلادي والثقايف:         ثالثا
 

 90 التناص    :                   أوال
 93 اإلعالمية:                ثانيا

 94 ادلوقفية:                 ثالثا
 100 خالصة الفصل
 102 الخاتمة
 105 قائمة المصادر كالمراجع

 113 فهرس اآليات
 119 فهرس األشكاؿ
 120 فهرس الجداكؿ
 121 فهرس الموضوعات

 


