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ا ه نص� : َرفُْعَك اليشء، نَص� احلدیث یَنُص�
ةِ  ٔ�ي �ىل �ایة الفِضی�ة : وُوِضَع �ىل اِملنَص�

صیغة ال�م »«كام ٔ�ّن النّص �راد به ٔ�یًضا 

ه وجتلیته بوضوح حىت یفهمه املتلقي   ).ٕاشارة ٕاىل ٕاظهار الاكتب نص�
  ).ٕاشارة ٕاىل ��ساق احلاصل بني �ٔجزاء النّص

 .(  

ا ممومعناها �سج  Texereٔ��ذت من فعل نص� 
 عن ابعیدً  ل�س املفهوم وهذا 3.�للكامت
 نصه یقول ما املقدمة يف ��ون ا�ن

 ف�ه یفرغ ا�ي القالب ٔ�و ا�یبالرتّ 
 يف البناء یفع� كام ا،رص�  ف�ه هافريصّ 

  4.»ال�م مبقصود

 لسانيات الّنص/ الّنصية
 

1 

                                                                 قسم ا�لّغة وأ�دب العريب
  2ماستر /    لسانيات الّنص: مقياس

                                            1 حمارضة

ا: النّص«ٔ�نّ  )هـ711ت( ال�ن م�ظور�اء يف لسان العرب  ه نص� َرفُْعَك اليشء، نَص� احلدیث یَنُص�
ت ... ولك ما ��ْظهَِر فقد نُص�  ةِ . رفََعته: الظیبُة ِج�َدهاونَص� وُوِضَع �ىل اِملنَص�

كام ٔ�ّن النّص �راد به ٔ�یًضا  1.»ما تُْظهَُر �لیه العروُس لُرتَى: واملَنَّصةُ 
  2.»ة اليت وردت من املؤلف

  : ویتّضح مما ورد ٔ�ّن �لنّص معاين تدور حول احملاور ا�ٓتیة

ه حىت یفهمه املتلقي   ).ٕاشارة ٕاىل رفع الاكتب نص�
ه وجتلیته بوضوح حىت یفهمه املتلقي ٕاشارة ٕاىل ٕاظهار الاكتب نص�

ٕاشارة ٕاىل ��ساق احلاصل بني �ٔجزاء النّص(ء ء ٕاىل الّيش 
ّ (ء وم�هتاه  ). ة ميكن الوصول ٕا�هيالكونه ٔ�كرب و�دة لغوی

ٔ��ذت من فعل نص�  texteوورد يف معجم الروس العاملي ٔ�ّن لكمة 
�للكامت س�یج ملا ف�ه من �سلسل يف أ�فاكر وتوايل

ا�نفهذا  نفسه، املفهوم هذا �س�تعمل من هناك ٔ�نّ  
الرتّ  ف�ه ی�سج ا�ي املنوال عن عبارة – عرالشّ  صنا�ة
فريصّ  والبیان، إالعراب �عتبار العرب عن حی�ةا�یب الّص 

مبقصود الواف�ة ا�یبالرتّ  حبصول القالب ی�سع حىت املنوال،

الّنصية/في مفهوم الّنص : مدخل

  مفهوم الّنص لغة واصطالحا

قسم ا�لّغة وأ�دب العريب          

حمارضة
  

  

  
  :النّص لغةً   . �ٔ 

�اء يف لسان العرب 
ولك ما ��ْظهَِر فقد نُص� . رفََعه
واملَنَّصةُ . هورهرة والظّ والشّ 

ة اليت وردت من املؤلفأ�صلیّ 

ویتّضح مما ورد ٔ�ّن �لنّص معاين تدور حول احملاور ا�ٓتیة

ه حىت یفهمه املتلقي(الرفع  )1 ٕاشارة ٕاىل رفع الاكتب نص�
ه وجتلیته بوضوح حىت یفهمه املتلقي(إالظهار  )2 ٕاشارة ٕاىل ٕاظهار الاكتب نص�
ء ٕاىل الّيش مض الّيش  )3
ء وم�هتاه ٔ�قىص الّيش  )4

وورد يف معجم الروس العاملي ٔ�ّن لكمة 
ّ یعين ٔ�ّن النّ  س�یج ملا ف�ه من �سلسل يف أ�فاكر وتوايلص هو ال�

 جند ٕاذ ة،العربیّ  قافةالثّ 
صنا�ة یقصد – أ�هنّ  ٔ��مل:«

ا�یب الّص الرتّ  ی��قي مث ...
املنوال، يف ال�ساج ٔ�و القالب

مفهوم الّنص لغة واصطالحا .1
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 ّ س�یج واحلیاكة ملا یبذ� الاكتب من �د يف مض ٕان ما �س�ت���ه �ٔن النّص مرتبط مبفهوم ال�
بط ب�هنا مبا �كّون ّ� ملا یبذ� من �د يف تنظمي ٔ�جزائه، والرّ  وكذ�. وامجل� اىل امجل� ،اللكمة اىل اللكمة

  .ا �ىل حنو �شّلك و�دته اللكّیةا مرتابطً م�سجمً 

  : النص اصطال�ا  . ب
: ، وقد ٔ��ش�ت حو� �لوم �دیدة م�لیةٔ��د املفاهمي ا�لسانیة أ�ساس� " النّص"یعّد مصطلح 

وتوظیفه واس�ت�الص النتاجئ  ،ٔ�ّن هذه العلوم ختتلف يف حتلیلهيا � ٕاالّ ...صیةنظریة النّص، والس�ميیائیات النّ 
ا و�ري ذ� من القضا� وإالشاكالت هو ص ٕانتا�ه وفهمه ومتثّ� وحتلی� ومعاجلته �ٓلی� ومعلوم ٔ�ّن حتدید النّ «.م�ه

ا�لسانیات  :�لم  ةدة م�عدّ  حمط اه�م �دد من العلامء والباح�ني املنمتني ٕاىل حقول معرف�ّ مما ٔ�صبح �شّلك 
داولیة والتّ  ،ميیائیاتاكء �صطناعي والس�ّ وا�ّ  ،فس املعريفو�مل النّ  ،وإال�الم�ات ،والر�ضیات، واملنطق
  5.»ا�ینام�ة

ّ و �متثّل مفهوم النّص يف ا�لسانیات احلدیثة يف مجموع امللْفوظات ا�لّ  ة اليت ميكن ٕاخضاعها غوی
  .فالنّص عّینة من الّسلوك ا�لّغوي ا�ي ميكن ٔ�ن �كون مك�وً� ٔ�و م�طوقًا �لت�لیل،

ّ ، 6و�دة املوضوع يف النّص Schmidt مشیثو�شرتط  ة م�طوقة من �دث اتصايل فقد �ّده ب�ٔنّه �شك�� لغوی
ق ٕاماكنیة ة ميكن ٕایضا�ا؛ ٔ�ي حيقّ ، ویؤدي وظیفة اتصالیّ املضمون، حمدد من �ة اتصالیةيف ٕاطار معلیة 

ٔ�ّن التّواصل  ص من القضا� املنطق�ة، وذ�واصلیة �لنّ والت�ٔ�ید �ىل  الوظیفة التّ . 7واحضة و�لیة قدرة ٕاجناز
غة الوس�ی� ا�لّ  واصل وجود مرسل ومس�تق�ل، وال تعدّ غات، و�س�تلزم التّ هيا مجیع ا�لّ فهو �اصیة �شرتك 

  . الوح�دة لالتصال بني بين ال�رش

ة ة مقطعیّ ل�س النّص ب��ّ « :Jean- Marie Schaeffer �ان ماري سشایفرص یقول ومن تعریفات النّ 

لك�ّه هيمل  Communicationٔ�ي هيمت مبس�ٔ� التّواصل . 8»ىل نظام تواصيلإ ة ت�متي مالزمة، ولكن و�دة وظیف�ّ 
  .معایري نصّیة ٔ�خرى تتعلّق �لّشلك املادي �لنّص

مجموع أ�لفاظ من الفهم والوضوح و��س�ام  ٔ�ووجند بعض الباح�ني جيعل ما ی�هت�ي ٕالیه ا�لفظ 

 9.ٕاذ �ّد النّص ردیًفا �لقول التّام  Dressler در�سلرهو أ�ساس يف تعریف النّص، ویتّضح ذ� يف رٔ�ي 
ً والقول التّام هو ال�م ا�ي عّرفه ا�لّ    10.كوت �لهياي یف�د فائدة حيسن السّ ا ب�ٔنّه ا�لفظ املر�ب ا�غویون قدمي

ّ ب�ّٔن الو�دة ا�لّ  Van Dijk فان دایكویعّرفه    .11 يف ٔ�قوالق �عتبارها خطا�ً ة أ�ساس�یة اليت تتحقّ غوی

لكمة   L.H.jelmslev هلمسلیفی�ٔ�ذ . ویفهم من قو� ما یفهم من معىن القول التّام يف التّعریف الّسابق
هبا ٕاىل ٔ�ّي ملفوظ، م�طوقًا اكن ٔ�و مك�وً�، طویًال ٔ�و خمتًرصا، �دیًدا ٔ�و نص يف معناها الواسع، و�شري 

  Le Roman de la rose.12" روایة الوردة"تعّد نّصا م�لها م�ل  Stop قفقدميًا؛ فلكمة 



3 
 

ّ  Hartmann هارمتانفالنّص عند  ح�ث ربط النّص  ميیايئ؛ة، تربز اجلانب االتصايل والس�ّ ة ٔ�صلیّ �المة لغوی
ّ د تفسري العالمة ا�لّ ة تعدّ ة؛ �ٕالضافة ٕاىل ٕاماكنیّ �لوظیفة االتصالیّ    13.ةغوی

ق النّصیة �امًعا �لنّص زّوده �س�بعة معایري حتقّ  اتعریفً  De Beaugrande دي بوجراندوصاغ 
ا يف ا�لفظ ا�لغوي فهو �رى �ّٔن النّص �دث تواصيل، یلزم لكوّ  ن تتوافر � س�بعة معایري �لنّصیة �ٔ نه نص�

  :جممتعة، ويه

بعة حتّدد  فهذه املعایري الس�ّ
  14.النّص من الالنص �ىل رٔ�ي دي بوجراند

ص د، فقد تبّني هلام ٔ�ن لكمة النّ ٔ�ّن النّص ل�س � ام�داد حمدّ  هالیداي ورق�ة حسنو�رى  

ام � Spokenor Writtenم�طوقة ٔ�و مك�وبة  ،�Any passageس�ت�دم يف �مل ا�لّغة لٕالشارة ٕاىل ٔ�ي فقرة 
   .ؤ�ّن النّص هو و�دة ا�لّغة املس�تعم�، ؤ�فضل نظرة ٕاىل النّص ٔ�نّه و�دة داللیّة. طالت ٔ�و ام�دت

وهذه الو�دة ل�ست   A Sémantique Unitؤ��ل ذ� فقد اه� بطرائق متاسك ت� الو�دة اّ�اللیّة

ة لها معىن يف س�یاق فهام یعتربان النّص و�دة داللیّ Meaning  و�دة معىنلكّهنا   Formeو�دة شلك
النّص ميكن ٔ�ن �كون � «ص ٔ�ن یؤدي وظیف�ه واملقصود من ذ� ٔ�ّن امسك ميكن �لنّ من �الل التّ و  15.معّني 

 ٔ�ي طول؛ ٔ�نّه ل�س سلس� ق�اس�یة من الو�دة النّحویة، ول�س حمتو� �ىل مجل ٕانّه ال �رتبط �مجل� ٕاالّ 
من مج� وا�دة  وبعض النّصوص ت�شابه يف احلق�قة من ح�ث ٕاّهنا ميكن ٔ�ن �كون ٔ�قلّ  د القانوندّ بوصفه حم

مبعىن ٔ�ّن معیار المك ل�س . 16»التّ�ذ�رات، العناو�ن، إال�ال�ت، إالهداءات: �یب النّحوي م�ليف الرتّ 
، ميكن ٔ�ن �كون  ام�داد طویل من امجلل مع وجوب توفّر روابط شلكّیة وداللّیة، كام ميكن �ٔن  رضور��

  .ا�كون لكمة وا�دة �ٔو مج� وا�دة ٔ�و معًال ٔ�دبی� 

 يف Benveniste  بنف��ستمع  فقانیتّ  �لنّص، ح�ث ا�دیدً  اطر�ً  حسن ورق�ة هالیدايیقّدم و 
ّ  و�دة ل�س النّص القول ب�ٔنّ   �ٓخر نوع من و�دة بل هو من امجلل، م�تالیة مجمو�ة ول�س امجل�، م�ل ةحنوی
 یتحقّق وٕانّام یتعلّق �مجلل ال حسن ورق�ة هالیدايعند   النّص فٕانّ  و�لیه معىن، و�دة ة؛ ٔ�يداللیّ  فهو و�دة
 ة�لوظیف�ّ  ونعين ة،الوظیف�ّ  �لقول ٕانّه ا�لّغة م�سطة بطریقة حنن �س�تطیع حتدید النّص«: ف�قوالن بوساطهتا؛
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كام ركّزا �ىل الوظیفة  17.»ةداللیّ  و�دة أ�ساسً  والنّص یاقات،الس�ّ  بعض يف الوظائف بعض تؤدي اليت ا�لّغة
ّ �ج�عي لوظائف ا�لّ  صل �لبعدة �لنّص واليت تتّ التّواصلیّ    .ةغة التّعبريی

ّ «ویذهب ّلك مهنام ٕاىل ٔ�ّن النّص مما یث�ت ارتباط النّص  18.»)�جناز(ة يف طور �س�تعامل و�دة لغوی
روف واملال�سات اخلارج�ة يه اليت �سهم يف ٕانتاج النّص، فالنّص یاق فهام و�ان لعم� وا�دة؛ ٔ�ّن الظّ �لس�ّ 

  . شلك لساين لتفا�ل اج�عي

ّ   J. M. Adamجون م�شال �ٓدامر وقد قرّ  ة م�اكم� �لمرشوع ا�لساين النّيص ة نصیّ ٕارساء نظری
 ن من فقرات �شّلك عبارة عن تتابع خطي یتكوّ «صن النّ ا�لسانیات النّصیة �وّ يف كتابه املهم عن 

�ٔو   Unité Sémantiqueجتمعه و�دة داللّیة  Séquencesم�تالیات ٔ�و  Périodesدورات

وامجلل ؤ�ش�باه  ا �لمفراداتا عشوائی� ول�س رصفً  Configurationnelle«19 ٔ�و متثیلیة  �Pragmatiqueراغامتیة
فالنّص قطعة وا�دة م�تالیة أ�جزاء مرتبطة ف� ب�هنا بعدد من العالقات، اليت تعمل . امجلل ؤ�فعال ال�م

  .�ىل ا�ساق وا�س�ام النّص

  .عریفات �صطالح�ة �لنّصفهذه مج�  احملاور أ�ساس�یة اليت دارت �لهيا التّ 

  

، كام ٔ�ّهنا متثّل املباحث Non- Texteالالنصعن  النّصيه املقّومات اليت �متّزي من �اللها 
 ��ساق من ت�ٔيت �لنّص ةاّ�اللیّ  ٔ�ّن الو�دةٕاىل  هالیداي ورق�ة حسن�رى و . أ�ساس�یة �لسانیات النّص

ويه  معىن ذ� ّلك م�تالیة من امجلل �ربط بني عنارصها �القات معینة مهنا؛ نیتكوّ  اليت امجلل بني املوجود
، ٔ�و بني عنرص وبني م�تالیة �رّمهتا سابقة �القات ت��وّع بني عنرص و�ٓخر وارد يف مج� سابقة ٔ�و مج� الحقة

وميكن ٔ�ن منثل . بَْعدیة، وتعلقه مبا یلحقه �القة قَْ�لیةق عنرص مبا س�بقه �القة �سمي الباح�ان تعلّ . ٔ�و الحقة
  20:لهاتني العالق�ني مبا یيل

  
  �القة قَْ�لیة= ص                       س                      
  �القة بَْعدیة= ص                        س                      

ال یعين  �ري ٔ�ّن التّمثیل �لعالقة بني عنارص مجل سابقة وبني عنارص مجل الحقة، ٔ�و العكس،
ٔ�ّن النّص مجمو�ة من امجلل، وذ� ٔ�ّن النّص ميكن ٔ�ن �كون م�طوقًا ٔ�و مك�وً�، نرثا ٔ�و شعًرا، حواًرا ٔ�و 

ٕاّن النّص و�دة داللّیة، ول�ست امجلل «ا،ن من مجل، فٕانّه خيتلف عهنا نوعی� وٕاذا اكن النّص یتكوّ ...مونولوً�ا
  .  الوس�ی� اليت یتحقّق هبا النّصٕاّال 

  La textualité النّصیّة. 2
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�لهيا ا ميكن ٔ�ن یُطلق ر �ىل �اصیة �ونه نص� ٕاىل هذا ٔ�ّن ّلك نص یتوفّ ٔ�ضف 

اوهذا ما ميزيّ   Textualitéالنّصّیة فليك �كون ٔ�ّي نص نصّیة ی��غي ٔ�ن یعمتد �ىل مجمو�ة من . ه ّمعا ل�س نص�
لتوضیح هذا ال�م  21.»الوسائل ا�لّغویة اليت ختلق النّصیة، حبیث �سامه هذه الوسائل يف و�دته الّشام�

  : یرضب املؤلفان املثال التايل

Wash and core six cooking apples. Put them into a fireproof dish.  
  .ضعها يف حصن یقاوم النّار. اغسل وا�زع نوى ست تفا�ات

وما جعل امجللتني م�سق�ني . يف امجل� أ�وىل )ست تفا�ات(ٕاىل  ايف امجل� الثّانیة حيیل ق�لی� )ها(مري ٕاّن الضّ 
يه ) ست تفا�ات(وبني ) ها(مري ، فعالقة ��ساق القامئة بني الضّ )ها(هو وظیفة إال�ا� الق�لّیة �لّضمري 

، ول�س بوجود ٔ��دهام احملیل واحملال ٕالیه: �ىل ٔ�ّن ��ساق م�جز بوجود العنرص�ن. النّصیةاليت هی�ٔت 
وال یعين هذا ٔ�ّن . ء، ومن ّمث تعترب ٕا�ا�هتام م�طابقةواملقصود بذ� �ّٔهنام حيیالن ٕاىل نفس الّيش  حفسب؛

 ّ ، م�ال )امعجمی� (ركراالتّ �ع�د  ة الوح�دة اليت تّمت هبا النّصیة ٕاذ ميكن ٔ�ن تمتّ تطابق إال�ا� هو العالقة املعنوی
  :ذ�

Wash and core six cooking apples, Put the apples into fireproof dish. 
  .�لنّار مقاوميف حصن  التّفا�اتضع . تفا�اتاغسل وا�زع نوى ست 

 ّ   22).التّفا�ات(ت النّصیة بتكر�ر عنرص ففي هذا املثال مت

  

  

حقًال معرف�ّا �دیًدا بني احلقول املعرف�ة أ�خرى  Linguistique textuelleالنّص لسانیات تعدّ 
ت��یات من القرن العرش�ن، و�اء لیكون بدیال ملناجه التّ�لیل اليت س�بق�ه، حموال بذ�  ظهر يف هنایة الس�ّ

و�دة �لت�لیل  امجل�جمرى اّ�راسة ا�لسانیة من لسانیات امجل� ٕاىل لسانیات النّص؛ فأ�ّول یت�ذ من 
الو�دة  النّص، يف �ني جتعل الثّانیة من )الفونمي، املورفمي، املقطع(ا�لساين مبختلف مكّو�هتا الّصغرى 

  .ا�لسانیة الكربى �لت�لیل

 Grammaire de Texte، ويف الفر�س�یةText Grammarویطلق �ىل هذا العمل يف إالجنلزيیة 
 ذ� ویعود �ٓخر، ٕاىل �حث من مصطل�اهتم ف�بای�ت وا�د، اصطلح �ىل ا�لّغة �لامء مل یتفقويف العربیة 

 �لمصطلح قّدمت اليت لساين، ومن املصطل�ات �امل لكّ  مهنا ینطلق اليت والفلسف�ة الفكریة �ل�لف�ات

  Linguistique textuelle صالنّ  لسانیات  .3
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ص حنو النّص، ولسانیات النّص، ونظریة النّص، ؤ�جروم�ة النّ : جند  linguistique textuelleأ�ج�يب
   .و�مل النّص، و�مل لغة النّص، و�مل ا�لغة النّيص ولغو�ت النّص،

  :وقد �شّعبت تعریفات �مل النّص ٕاىل �ٓراء كثرية، نذ�ر مهنا

هو فرع من فروع �مل ا�لّغة، یدرس النّصوص املنطوقة واملك�وبة، وهذه : Richard  ری�شاردتعریف  .1
 23.ٔ�جزاء النّص و�رتبط ف� ب�هنا لت�رب عن الّلك املف�د اّ�راسة تؤكد الطریقة اليت ت��ظم هبا

ویذ�ر ٔ�ّن . هو اّ�راسة ا�لّغویة لب��ة النّصوص اليت تدّل �ىل ا�ساقها: Crystal �ر�س�تالتعریف  .2

 Texte analyseالنّص حتلیلبت�لیل ا�لّغة املنطوقة، ب��  �رتبط Discourse Analysis حتلیل اخلطاب
املك�وبة، لك�ّه ٔ�كّد ٔ�ّن التّ�لیل سواء اكن نًصا ٔ�م خطاً� فٕانّه �شمل ّلك الو�دات ا�لّغویة ��لّغة  �رتبط

 .ٕاّال ٔ�نّه ٔ�غفل ��س�ام اّ�اليل القامئ بني ٔ�جزاء النّص 24.املنطوقة واملك�وبة مع حتدید الوظیفة التّواصلیة

ة الّشلكي واّ�اليل، مع الت�ٔ�ید ٔ�مهیّ  هو دراسة أ�دوات ا�لّغویة �ل�سك النّيص،: Nils نیلستعریف  .3
یاق، ورضورة وجود �لف�ة �ى املتلقي عند حتلیل النّص مدرًاك ملقاصده وثقاف�ه  25.الس�ّ

غة، ا�ي هيمت بدراسة النّص الفرع من فروع �مل ا�لّ «: هو ذ� صبحي ٕا�راهمي الفقيتعریف ا�كتور  .4
امسك ووسائ�، ؤ�نوا�ه ابط ٔ�و التّ ها الرتّ انب �دیدة ٔ�مهّ غویة الكربى، وذ� بدراسة جو �عتباره الو�دة ا�لّ 

یاق Référence ة وإال�ا� ٔ�و املرجعیّ  ، ودور املشاركني يف Textuel Contexteالنّيصؤ�نواعها، والس�ّ
  26.»ن النّص املنطوق واملك�وب �ىل �ّد سواءوهذه اّ�راسة تتضمّ ). املرسل واملس�تق�ل(النّص

  
 توضع مل ٔ�خرى وصفه وحتلیالته عنارص يف �راعي« لسانیات النّص مهنج لساينوما �س�ت��ج ٔ�ّن 

الّرت�ی��ة، وحياول  �ٔن  القوا�د جوار ٕاىل وم�طق�ّة ،داللیّة تفسرياته ٕاىل قوا�د  يف ویل��ٔ  ق�ل من �عتبار يف
�ام بعیهنا ال ميكن  �لنّص �ّددت قد موجزة وبعبارة �رابطها، وقوا�د النّصیة ةلٔ�ب��ّ  دق�قة ةلكیّ  یقّدم صیا�ات

 مس�توى �ىل التّ�لیل بوتقة من اخلروج برضورة داءاتالنّ  انطلقت«فقد  27.»ٔ�ن ینجزها بدقّة �ّد امجل�
  28.»النّص مس�توى �ىل التّ�لیل هو ٔ�كرب مس�توى ٕاىل امجل�

 :ٔ�مر�ن ٔ�ساس�یني هام اك�ٓيت يف لسانیات النّص) وظیفة(�ام وتنحرص 

دراسة اجلانب الّشلكي �لنّص من �الل وسائل  به ویقصد texte description:  النيص الوصف .1
  . بط واحلذف و�س��دال و�ريه��ساق، اكٕال�ا� والرّ 

       فقط اّ�ا�لیة �لنّص الّروابطن بیا التّ�لیل النّيص �ىل  یق�رص ال  Text analysis : النّيص التّ�لیل .2
اجلانب اّ�اليل �لنّص من �الل وسائل ��س�ام، �عالقات إالس�ناد والعالقات  توضیح ٕاىل هيدف بل 

 .ة يف ٕاطار الو�دات النّصیة الّصغرى والكربىاّ�اللیّ 
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 الوقوف �الل وذ� من �لتّواصلویضیف بعض الباح�ني ٔ�ّن هاتني الوظیف�ني ی��غي ربطهام 
 املس�توى �ىل الوقوف ٔ�ي القراءة �لنّص وت�ٔوی�؛ ٔ�ي التّفك�كواملتلقي �لنّص ٔ�ثناء معلیة  املنتج ٔ�حوال �ىل

 ، هذا)التّنغميي املس�توى (الّصويت واملس�توى ،اّ�اليل واملس�توى ،املعجمي املس�توىو  ،�یيبالرتّ  النّحوي
  29.�لخطاب اخ�یار اسرتاتیجیة معّینة يف لاملمتثّ  �سرتاتیجي املس�توى ٕاىل �ٕالضافة

أ�مه  العمل ٔ�ّن Robert De Beaugrand بوجراند دي رو�رت غويا�لّ  �رى وبناء �ىل ذ�

 ٔ��ل من �ذةاملتّ  صالیةاالتّ  إالجراءات عن �جت �امل هو ح�ث من النّصیة مفهوم دراسة هو النّص �لسانیات

  م�شا�كة لغویّة ب��ّة النّص �عتباره اس�تعامل
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ع نفسه، ص  -  7   .81املرج
ّ العالماتیّ م�ذر عیايش،  -  8 لن ريب، ص ص ، املركز الثّ 2004: بريوت. 1، طصة و�مل ا   .119/120قايف الع
لنّ محمد الشاوش، / ع -  9 ب يف ا ٔصول حتلیل اخلطا لنّ � ّ ظریة ا س حنو النّص"ة حویة العربی و�س. 1، ط"ت�ٔس� ؤسسة العربیة �لتّ 2001: ت   .106ص  وزیع،امل

10 واعها�الل ا��ن عبد الرمحن �ن �ٔيب �كر الس�یوطي، : ینظر -   ٔن ّغة و�   .35/ 1، دار الك�ب العلمیة، 1998: بريوت. 1فؤاد �يل م�صور، ط : ، حتاملزهر يف �لوم ا�ل
11 لنّ محمد الشاوش، / ع -   ب يف ا ٔصول حتلیل اخلطا لنّ � ّ ظریة ا س حنو النّص"ة حویة العربی   .106، ص "ت�ٔس�
Dubois Jean et autr   :ینظر -12 es, Dictio nnaire de linguistiqu e , 2émé éd,. Larou sse Bordas/           VUEF,2002 , p 48 2. 

13 ت �مل لغة النّص،سعید حبريي،   -     .106، ص املفاهمي و�جتاها
14 خلطاب واالٕجراءرو�رت دي بوجراند، : ینظر -   لنّص وا 200: القاهرة. 2متام حسان، ط : ، �را   .، �امل الك�ب7
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نة اجلامعیّة                                                     2021/ 2020: الس�ّ

  نوال زاللي/ د: األستاذة                                            

ته بـ لسانیات ح �ىل �سمیّ لمن القرن العرش�ن مهنج لساين اصط

وذ� من . اش�تغالها و�یف�اتصوص 
 ّ ة مزيهتا ة نوعیّ م�طلق مسلمة م�طق�ة تقيض ب�ّٔن النّص ل�س جمرد تتابع مجمو�ة من امجلل؛ وٕانّام هو و�دة لغوی

  ة فعل خمالفة �لمناجه اليت قرصت دراس�هتا �ىل امجل� الوا�دة
�لسانیات امجل� يف ٔ��ىل  غوي، ویبدو هذا املوقف أ�ساس

هم موز، ؤ�ّن ّلك رمز �سّ من تعریف امجل� �ىل ٔ�ّهنا تتابع من الرّ 
 يفتابع رمز دا�ل امجل� �رتبط مبا ق�� ومبا بعده، وقد ٔ�طلق �ىل هذا التّ 

الو�دات  من مجمو�ة یقابلها اليت دة
 و�سمعه املتلكم ی���ه مما خطاب 

 �لقا�دة فرتتبط امجل� أ�مّ  �اطب

 Leonard Bloomfield امجل� �ىل 
 بلومف�� اكن وقد« امجل�، تتعدى

  3.»امجل� من
ورمغ ٔ�ّن هذا �جتاه اهمت مبس�توى امجل� فقط، فاحلق�ق�ة اليت �رزت عنده، هو نظره ٕاىل مكّو�ت امجل� وفق 

و�شلك ، ال��زظم ترتابط مع بعضها البعض عن طریق 

  

1 

                                                                 قسم ا�لّغة وأ�دب العريب
  2ماستر /    لسانيات الّنص: مقياس

                                            2 حمارضة

من القرن العرش�ن مهنج لساين اصطت��یات ظهر يف هنایة الس�ّ 

La linguistique textuelle» ّصوص ة النّ یتكفل هذا املهنج بدراسة ب��
 ّ م�طلق مسلمة م�طق�ة تقيض ب�ّٔن النّص ل�س جمرد تتابع مجمو�ة من امجلل؛ وٕانّام هو و�دة لغوی

ة فعل خمالفة �لمناجه اليت قرصت دراس�هتا �ىل امجل� الوا�دةوقد �اء ردّ  1.»ابطة ��ساق والرتّ 
غوي، ویبدو هذا املوقف أ�ساس�لیل ا�لّ والتّ ٔ�كرب و�دة قاب� �لوصف 

من تعریف امجل� �ىل ٔ�ّهنا تتابع من الرّ  De Sausure دو سوسري
رمز دا�ل امجل� �رتبط مبا ق�� ومبا بعده، وقد ٔ�طلق �ىل هذا التّ  ، لهذا فلكّ 

Syntagmatique.2 دةا�رّ  غویةا�لّ  الو�دة يه فامجل�
 �ا� لكّ  �ارج امل�ٔخوذة ا�مو�ة أ�مّ  الّرت�یب، قوانني
�اطبالتّ  ب�ٔحوال یتّصل فالقول. �مجل� ول�س �لقول یدعى

 Leonard Bloomfieldبلومف�� لیو�رد �ز�امة أ�مر�ك�ة لو�یةالسّ  املدرسة
ّ  ٔ�ب��ة دراسة أ�ساس من ورفضت .أ�مر بدایة تتعدى ةلغوی
من اام�دادً  ا�ٔكرث �س�تداللیة الو�دات �اتقه �ىل ی�ٔ�ذ

ورمغ ٔ�ّن هذا �جتاه اهمت مبس�توى امجل� فقط، فاحلق�ق�ة اليت �رزت عنده، هو نظره ٕاىل مكّو�ت امجل� وفق 
ظم ترتابط مع بعضها البعض عن طریق نائیة �ىل ٔ�ّهنا مجمو�ة من النّ 

   4.وصف هذه النّظم وصًفا �لنّظام ا�لّغوي ب�ٔرسه

  والّتطّور    أةشالنّ      
  

      

قسم ا�لّغة وأ�دب العريب          
مقياس

حمارضة

  

ظهر يف هنایة الس�ّ 

La linguistique textuelleالنّص 
 ّ م�طلق مسلمة م�طق�ة تقيض ب�ّٔن النّص ل�س جمرد تتابع مجمو�ة من امجلل؛ وٕانّام هو و�دة لغوی

ة ��ساق والرتّ �ساس�یّ 
ٔ�كرب و�دة قاب� �لوصف  ويه من مثّ 

دو سوسريمه صوره ما قدّ 
، لهذا فلكّ �يشء من معىن اللكّ 

Syntagmatiqueٕاطار امجلل مصطلح 
قوانني حسب املر�بة ا�لّغویة

یدعى ما ف�شّلك  ا�اَطب
  .السانی�  ةاملثالیّ 

املدرسةزت ركّ و 
بدایة يف ال�ا�ّ  ؤ�قصت

ی�ٔ�ذ ٔ�ن �رفض �ته من
ورمغ ٔ�ّن هذا �جتاه اهمت مبس�توى امجل� فقط، فاحلق�ق�ة اليت �رزت عنده، هو نظره ٕاىل مكّو�ت امجل� وفق 

نائیة �ىل ٔ�ّهنا مجمو�ة من النّ عارضات الثّ نظریة التّ 
وصف هذه النّظم وصًفا �لنّظام ا�لّغوي ب�ٔرسه
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وقد سعى من �الل تفریقه بني ا�لّسان وال�م ٕاىل الفصل بني اخلصائص العاّمة اليت �شّلك 
بذاته   قامئا نظاما لّسانا�  سوسري اعترب. واخلصائص الفردیة اليت �شّلك التّفّرد وا�متّزي  الو�دة والنّظام،

 �� اكن عنرص تغّري  فٕاذا .ببعض بعضها �ربط العالقات من �دد ب�هنا یقوم الو�دات من والنظام مجمو�ة
  .اكمالً  النّظام �ىل ٔ��ر التّغري

 قمية توضیح يف الفضل واكن � .واحلر�یّة العمل مفهوم النّظام نیتضمّ  الو�دات بّني  التّامسك مفهوم �انب ٕاىل
قابلناها مبا خيالفها من الو�دات  ٕاذا ٕاالّ  ةلسانیّ  و�دة ٔ�ي قمية ال تت�ّدد ٕاذ ظام،النّ  غویة دا�لالو�دة ا�لّ 

ة من اّ�ا�ل؛ ٔ�ّن �� اكن لتفریقه بني ا�لسان وال�م ٔ��ر يف حتلیل النّصوص أ�دبیّ  5.غویة امللموسةا�لّ 
حتلیلها ٕاىل و�دات لغویة دنیا ق�ل دراسة املر�كزات أ�ساس�یة بنائیة النّصوص ختضع �مو�ة من النّظم جيب 

 .اليت تقرهبا من بعضها البعض

 س�بقت اليتNoam Chomsky  شومسيك نعوام حویلیةالتّ  ولیدیةالتّ  املدرسة ٕاسهامات ومن
م البحث املنظّ �هتا القا�دیة ٕاىل ومكوّ  مجل�ص فقد اكن لها ٔ��ر م�ارش يف �نتقال من مس�توى االنّ  �مل ظهور

 البنویة �ىل بنّاء نقد من �شومسيك �جسّ  لها النّص، ومماة كربى ميثّ يف العالقات بني امجلل يف ٕاطار ب��ّ 
 م��اه� ةشلكیّ  بطریقة وحتلیلها ا�لّغویة الّرتا�یب بوصف غة؛ ح�ث اكتفت�لّ  طحیةالسّ  �جلوانب اكتفاؤها

 املتلكّم ٕا�هيا یل��ٔ  اليت القوا�د لت�دید �د ٔ�ي تبذل ومل ا�لّغات، مس�توى �ىل املعىن یلعبه ا�ي اّ�ور بذ�
ّ  ومن حمدودة، �ري مجل �كو�ن عند ّ ا�لّ  �لكفاءة اه�م ٔ�ي تعط مل افٕاهنّ  ةمث ّ  ٔ�نّ  ذ� ٕاىل یضاف ة،غوی  مل ةالبنوی
 �الل من امجل� دراسة ٕاىل املدرسة هذه فقط؛ ولهذا اّجتهت ةطحیّ السّ  ة�لب��ّ  اله��ا الالزم �احالنّ  تلق

 لغویة عنارص من اانطالقً  امجلل من � حرص ال �دد ٕانتاج ٔ�و تولید �ىل ومقدرته املتلكم كفاءة يف البحث
 ول�س امجلل يف ا�تلفة التّحویالت ٕالجراء �سعى حتویيل تولیدي ب�ٔنّه عندها النّحو عرف مثّ  ومن 6.حمدودة

  .النّصوص يف
ا من امجل�، وٕانّام نظرت التّحویلیة ٕاىل النّص �ىل ٔ�نّه و�دة  ٔ�كرب جحمً  مل تنظر املدرسة التّولیدیة

 دي بوجراندحبسب رٔ�ي  اك�ز وفودورٕالیه �ىل ٔ�نّه سلس� م�تابعة من امجلل الّصحی�ة، و�ىل الرمغ من ٔ�ّن 
وابط واسطة الرّ وال ترتابط ب ،ةمة ٕاىل مسافات زم�یّ قد ذهبا ٕاىل اعتبار النّص يف ٔ�ّول أ�مر مج� طوی� مقسّ 

هوم النّص، فل�س هناك ما یدّل �ىل ٔ�ّهنام اقرت� من مفهوم النّصیة ف املعروفة، فٕاذا اكن هذا هو حتدیدهام مل 
 صالنّ  حيض مل وهكذا 7.وذ� �س�ب وجود كثري من النّصوص اليت ختالف هذا املفهوم بوجراندا�ي قّدمه 

  .سوسري دي بعد �اءت ا�لّسانیة اليت  املدارس ق�ل من اه�م ب�ٔي

 ٔ�و�ه ٔ�نّ  «ة هوالنّصیّ  راسةا�ّ  ٕاىل ا�لجوء ٔ�س�باب من ٔ�نّ  الفقي ٕا�راهمي صبحي ا�كتور و�رى
فعىل س��ل  8 .»النّص مس�توى لتغطیة اكف�ة تعد مل امجل� فقط مس�توى �ىل التّ�لیالت ٔ�فرزهتا اليت الّرتابط
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یاق ضوء يف بعدها ٔ�و ق�لها ٔ�خرى مجل ٕاىل حنتاج ما مج� وفهم �راسة ٕانّ  املثال جفم�        واملقايم، غويا�لّ  الس�ّ
 :م�ل جبم� س�بقت ٕاذا معناها یتّضح مهبمة، م�الً )ا�لون ٔ�زرق اكن(

ً  دوال�ً  اشرتیت .1  .ٔ�زرق ا�لون اكن ا،قدمي
 .ا�لون زرقاء اكنت امء،السّ  ٕاىل �س�تحسان الب�ار نظر .2
 .ا�لون ٔ�زرق اكن ائق،السّ  دم من عینة ٔ��ذت .3

 س�بقهتا، وهذا اليت امجلل من وا�دة �ىل یتوقف اداللی�  ووصفها )ا�لون ٔ�زرق اكن( مج� فهم ٕانّ 
ٕاىل  النّظر عند یربز وهذا. یت�اوزها بت�لیل واملطالبة مهنا، ٔ�وسع لغویة و�دات ٕاىل امجل� تعدي حمتیة یعين
 مبفهو�ا يه كام صیةالنّ  ظرةالنّ  بل امجل�، حنو �الل من ابط� والرتّ الّص  هذه ٕادراك ميكن فال القر�ٓنیة، ورالسّ 

 سا�دت اليت العوامل من عروالشّ  قدوالنّ  والبال�ة حوالنّ  �عمل وتظافرها العلوم بني االتصال ٕانّ  مثّ . الواسع
 �لقصیدة ةنصیّ  دراسة یتطلب العضویة �لو�دة سمی�ّ  ا�ي عرالشّ . صالنّ  ٕاىل راسةا�ّ  جمال توس�یع يف ةبقوّ 

ّ  هذا ومعىن«... 9.مهنا مج� ٔ�و اب��ً  ول�س �اكملها  القائ� الب��ویني غوینيا�لّ  ٔ��لب نظرة لت�اوز الوقت �ان هٔ�ن
  10.»غويا�لّ  ظام�لنّ  القا�دیة الو�دة يه امجل� ب�ٔن

 ّ  1952س�نة ففي ة القامئة �ىل حنو امجل� يف ٔ�مر�اك؛ة الوصف�ّ و�ت لسانیات النّص من رمح البنوی

 Zelligهار�س زالیغ غوي أ�مر�يكا�لّ  العامل مقدّ  �ني ال�ّشلك، يف العمل لهذا أ�وىل إالرهاصات بدٔ�ت
Harris  ًاخلطاب حتلیل(ة مهنجیة يف �رخي ا�لسانیات احلدیثة حيمل عنوان ا اك�سب ٔ�مهیّ حبث( Analyse de 

discours  ًلت�لیل اخلطاب املرتابط ا رس ا�لساين، كام قّدم مهن�ً ��ا ، فهو ٔ�ّول لساين یعّد اخلطاب موضو�
  11.وابط بني النّص وس�یاقه �ج�عيبتوزیع العنارص ا�لسانیّة يف النّصوص، والرّ  واهمتّ 

یتحقّق  وليك النّص، ب��ة هبدف اك�شاف الوصف�ّة ا�لّسانیات ٕاجراءات ار�سهاس�ت�دم  وقد
ة، وهام �ىل والّسلو�یّ  ةالوصف�ّ  ةا�لّسانیّ  راساتا�ّ  فهيام مشلكتني وقعت من جتاوز هذا الهدف رٔ�ى ٔ�نّه البدّ 

 :النّحو ا�ٓيت
ٔ�عام�  يف هار�س اهمت ح�ث ٔ�جزاء امجل� الوا�دة؛ بني ف� والعالقات �ىل امجلل راسةا�ّ  قرص :أ�وىل

 .امجل�  �ارج ما هو ٕاىل ا�لساين الوصف �دود بتوس�یع وذ� بت�لیل اخلطاب

حتلیل  يف مهن�ه اعمتد مث ومن .الّصحیح الفهم مما حيول دون �ج�عي واملوقف ا�لّغة بني الفصل: ةالثانی
 :اخلطاب �ىل ركزيتني

 .امجلل بني ةوزیعیّ التّ  العالقة )1
  12.�ج�عي غة املوقفا�لّ  بني بطالرّ  )2
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غوي املس�تقل �ٕالفادة �ٔو وقد خرج يف حبثه �ىل تقلید بلومف�� ا�ي اكن �رى �ّٔن التّعبري ا�لّ 
  .غوي �ري قابل �لت�دیدهيمت به ا�لساين، ٔ�ّما النّص فل�س ٕاال مظهًرا من مظاهر �س�تعامل ا�لّ امجل� هو ما 

 ببعضها املرتبطة القضا� من نو�ني من اانطالقً  اخلطاب بت�لیل نقوم ٔ�ن ميكن«:هار�سیقول  ذ� ويف
 بني العالقات متس :و��هيام الوا�دة، امجل� �دود �ارج ٕاىل ةالوصف�ّ  ا�لسانیات جمال توس�یع هو :ٔ�والهام
  13.»ا�لّغوي والّسلوك ا�لّغوي �ري الّسلوك بني ٔ�ي وا�لّغة الثّقافة

ة اكنت نبّه ٕاىل العالقة بني النّص وس�یاقه �ج�عي، ٕاّال ٔ�ّن �نطالقة الفعلیّ  هار�سورمغ ٔ�ّن 

ث عن مفهوم ا�ي حتدّ   Malinwiskiومالینوفسيك Himboldt هميبو�ت: ا مع �لامء لغویني ٔ�م�الحتدیدً 
  ا �ٓخر هو مفهوم س�یاق الثّقافةس�یاق املوقف وا�ي عىن به الب��ة اليت یدور �لهيا النّص، وقد �ٔد�ل مفهومً 

 فريث مع س�یاق املوقف رضوریني لفهم ا�لّغات والثّقافات، وقد ٔ��ذ هذا املفهوم ف� بعد وطّورهاه ر ا�ي �

Firth.14  

 هو �ري مبا ربطه جيب وٕانّام ذاته ال �كفي، �دّ  يفاملتتابع القول حتلیل عند الوقوف ٔ�نّ  هار�سٔ�درك 
 من ٔ�خرى ؤ�شاكل ا�لّغة بني التّعالقات بعض عن« مبعلومات التّ�لیل هذا ميد� ٔ�ن ميكن ٔ�نّه ؛)اخلارج(لغوي

  15.»معّني  مقام يف م�تج م�تابع خطاب لكّ  ٔ�نّ  ٕاىل ذ� ومرد الّسلواكت،

ا من التّطّور، والّضبط املهنجي مزیدً ) بعی��اتيف الس�ّ ( النّصیة بعد ذ� راساتولقد عرفت ا�ّ 

�ىل النّحو  بعض مالمح حنو النّص، ح�ث ا�رتض يف كتابه )Van Dijk )1972 دایك فان و�اّصة �ىل ید
التّقلیدي، ود�ا �ىل اتباع طرق �دیدة يف حتلیل النّص، والتّعامل مع النّص �ىل ٔ�نّه ب��ة كربى، وحماو� 

   16.حتدید القوا�د اليت حتمك ب��ة املعىن اللكي �لنّص
 س�نة مل یفرق يف هذا الك�اب بني النّص واخلطاب، ومل یتدارك ذ� ٕاّال حوايل«فان دایكمع إالشارة ٕاىل ٔ�ّن 

 ملحنو �ویقرتح ف�ه ت�ٔس�س . Le texte et le contexte" النّص والس�یاق"يف مؤلف �ٓخر بعنوان  1977
. �لنّص ی�ٔ�ذ بعني �عتبار ّلك أ�بعاد الليت لها ص� �خلطاب، مما يف ذ� أ�بعاد البنویة والس�یاق�ة والثقاف�ة

مبعىن ٔ�نّه  17.»"مد�ل م�دا�ل �خ�صاصات: النّصمل �"وهو أ�مر ا�ي جّسده ف� بعد يف كتب هام بعنوان 
 مفاهمي ��ساق النّيص وم�ادئ ��س�ام و�رت�ب اخلطاب، وحبث يف الظواهر اّ�اللیة والتّداولیةركّز �ىل 

. لسانیات اخلطابومسیّت نظریته بنظریة . واخلطاب التّام واخلطاب النّاقص، وموضوع اخلطاب والب��ّة اللكّیة
 ا�لّغویني من الك�ري كتب وقد ...صالنّ  لعمل الفعيل املؤسس هو دایك فان ٔ�نّ  ٕاىل العلامء ٔ��لب وذهب

 بوجراند ٔ�دام، �رینكر،، در�سلر مشیدت، �ل�سون هارجف، ش�متبل، :م�ل النّص �مل يف املعارص�ن
  18.»و�ريمه
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 واهرالظّ  بعض ٕا�راز �ىل قادرة تصبح حىت قلیديالتّ  حو�لنّ  أ�ساس�یة القوا�د حتو�ر متّ  وهكذا
ّ اكلو�دات ا�لّ  امجل� �دود عند بتفسريها الوقوف �سمح ال اليت وابط ؤ�زم�ة الفعل ام�ر والرّ الضّ : ة م�لغوی

 Le Contexteالتّلفظ مقامال ميكن ٔ�ن یّمت ٕاالّ �لرجوع ٕاىل ) العنارص إالشاریة(وحتدید بعض الو�دات 
énonciatifمسي �لمر�ب م��اوزة القا�دیة التّولید �ٓلیة و�لتايل تصبح .، ٔ�ي الّظروف احملیطة ٕ�نتاج النّص� 

ا م�عطًفا التّصّور �شّلك  وهذا .حمدود �ري بعدد مر�بة ٔ�و �س�یطة مجل تتابع ٕاىل الفعيل واملر�ب  �رخي يف هام�
  .امجل� من ا�ٔكرب املس�توى يف ا�لّغة حتلیل

��ساق يف :  بعنوان�رشا كتا�ً ، هالیداي ورق�ة حسن جند فان دایك وهار�سوٕاىل �انب 

�اجلا ف�ه مفاهمي  يف �رخي ا�لسانیات احلدیثة، ح�ثة قفزة نوعیّ  ا�ي یعدّ ، Cohesion in English إالجنلزيیة
یاق و�ري ذ�، وحبثا وسائل ��ساق ويه والوصل  ،واحلذف ،و�س��دال ،إال�ا�: النّص والس�ّ

  .و��ساق املعجمي
ح�ث �ّدد  مر�� م�قدمة من �مل النّص "وإالجراء واخلطاب صالنّ " )1980( بوجرانددي ویعّد كتاب 

 19.املعایري اليت �شرتط لتوافر صفة النّصیة يف النّص، وبّني �ّٔن الّص� املمّزية �لنّص يه اس�تعام� يف االتصال

 العلامء واه�م النّص دراسة ٕاىل امجل� دراسة من النّق� ة هذهٔ�مهیّ  مصلوح سعد ویوّحض أ�س�تاذ
 فاكن نصّیة، دراسة ا�لّغة دراسة یوجب ا�لّسانیة �لظاهرة احلق الفهم ٕانّ «: اّ�اليل واملقايم بقو� �جلانبني

  20.»ا�لساين احلدیث ��رس العلمیة الّطبیعة مع �ّساقا ا واّجتاًها ٔ�كرث م�وقًعا �جتاه ٕاىل حنو النّص ٔ�مًرا
كام ال �سوغ �ٔن ) لسانیات النّص/ لسانیات امجل�(ٕاّن هذه احلا�ة ال �سوغ انفصام العالقة بني العلمني  

؛ مبعىن ٔ�ن �ش�متل ٔ��دهام �ىل ا�ٓخر فالعالقة ب�هنام جيب ٔ�ن �كون �القة �اكملّیة، ح�ث العلامنیتدا�ل 
اث لسانیات النّص من م�طلق �دید جيب ٔ�ن ینظر ٕاىل ٔ�حباث لسانیات امجل� �ىل ٔ�ّهنا متهید رضوري ٔ�حب

    21".النّص"عامل ا�لّغوي بني املتلكّمني ٔ�ال ويه ة �لتّ موضو�ه الو�دة الّطبیعیّ 

 اكنت أ�مر حق�قة يف يه كربى �و�دة النّص ٕاطار يف تعاجل اليت الّظواهر من كثًريا نفإّ  مثّ  ومن
 يف یل��ٔ  النّص حنو ٔ�نّ  �ري التّ�لیل، يف و�دة ٔ�كرب امجل� تعترب اكنت اليت النّحویة البحوث من كثري حمور

 ةلٔ�ب��ّ  دق�قة لكیّة صیا�ات میقدّ  ٔ�ن وحياول الّرت�ی��ة، القوا�د جوار ٕاىل ةوم�طق�ّ  ةداللیّ  قوا�د ٕاىل تفسرياته
   22.�رابطها وقوا�د النّصیة
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13 ّص واخلطاببوجراند،  دي رو�رت -   لن   .120 حسان، ص متام :�ر ،واالٕجراء ا
  كرب من امجل� مسّى هذه الو�دة �رة النّص �دة �ٔ Te ح�� حتدث هار�س عن و xteب Disco ، و�رة اخلطا urs   و�رة القول املتتابعénon cé suivi.  

14
ّ یوسف نور عوض،  -   ّص ونظری لن   .29، ص مجةة الّرت �مل ا

   سس عالتّ مبس�ٔ� هار�س�ٔ ه تاب قوم  وزیعي،التّ �لیل�لتّ یعرف ما هذ   :�ىلی

 ماكنیة �متزي وهو امجل� دا�ل �لو�دات توزیع �ادة �ٕ نتقال م�ل ف�ه، �رت�هبا إ لبناء من � لبناء إىل �لمعلوم ا  .�لمجهول ا

 لثّ  ةخباصیّ  �متزي وهو النص دا�ل امجلل وتوزیع نّ  یعين ما نصٍ  مجل �رت�ب يف تغیري �ٔي فإنّ  مثّ  ومن بات،ا ٔ ٔصبح ه�   .�ٓخر انص� �
لنّ  بوجراند، دي رو�رت -15   .121 حسان، ص  متام :�ر ،واالٕجراء ص واخلطابا
بنعامن بوقرة،  -16 ل اخلطا لنّص وحتلی نیات ا 200: عامن. 1، طةدراسة معجمیّ  ،لسا   .51، �امل الك�ب احلدیث، ص 9
قهمحمد ا�ٔخرص الصبیحي،  -17 لنّص وجماالت تطبی   .62، ص مد�ل إىل �مل ا
18

لنّص اجتاه حنو�ٔمحد،  عف�في - ي ا�ّرس يف �دید ا لنّحو 200: القاهرة. 1، طا ص ص1   .33- 32 ، مك�بة زهراء الّرشق، 
19

بنعامن بوقرة،  - اخلطا لنّص وحتلیل  نیات ا ٔساس�یة يف لسا   .30، ص املصطل�ات ا�
ّصمجیل عبد ا�ید،  -20 لن نیات ا لسا لبال�ة و لبدیع بني ا   .66، ص ا
هيف�جر،  -21 ل إىل �ملفولف�اجن هاینه من ودیرت ف ّ  مد� ّيصا�ل لن   .57فاحل ش�ب�ب العجمي، ص: ، �رغة ا
22
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  2ماستر 

  نوال زاللي/ د: األستاذة                                            

من ٔ�وائل �لامء النّص ا��ن �ّددوا  بدقّة م�ناهیة معایري نصّیة حبیث �اءت 
   :ح�ث یقول )النّص واخلطاب وإالجراء

  1.»مرشو�ًا ٕالجياد النّصوص واس�تعاملها

يص �ىل امسك النّ ة �لتّ ص اخلاصّ ٔ��د املفاهمي أ�ساس�یة يف لسانیات النّ 
 والعنارص ا�یبالرتّ  ابط بنيالرتّ  توفري

 مبعىن هيمت. البدی� أ�شاكل من و�ريها
بني أ�جزاء  دیدامسك الشّ ذ� التّ 

 اليت تصل بني العنارص املكّونة جلزء من

 ت� يف ��ساق یربز«ح�ث صیة،
 ال ٕاذ ا،مس�بقً  ا�ٓخر مهنام لكّ  یفرتض
 تبعیةويه �القة  4.»ا�ساق �القة

ق ذ� بتوفّر مجمو�ة ویتحقّ  .ٕالیه حيیل
: ا �ك�نونته واس�متراریته، مهناة اليت جتعل النّص حمتفظً 

1 

                                   

                                                                 قسم ا�لّغة وأ�دب العريب
ماستر /    لسانيات الّنص: مقياس

                                            3 حمارضة

من ٔ�وائل �لامء النّص ا��ن �ّددوا  بدقّة م�ناهیة معایري نصّیة حبیث �اءت  دي بوجراند
النّص واخلطاب وإالجراء(وقد مضن ذ� كتابه . شام� لّلك تعاریف النّص �ىل اخ�الفها

مرشو�ًا ٕالجياد النّصوص واس�تعاملها ٔ�ساًسا ایري التّالیة جلعل النّصّیة

  :ؤ�ّما هذه املعایري فه�ي

 Cohésion: 
ٔ��د املفاهمي أ�ساس�یة يف لسانیات النّ ) بكالس�ّ (یعد ��ساق 

توفري يف املس�تعم� ٕالجراءاتا �ىل ، ح�ث �ش�متل2لكي
و�ريها ام�رالضّ  واس�تعامل وامجلل العبارات �بناء غةا�لّ 

ذ� التّ «: ب�ٔنّه محمد خطايبویعرفه أ�س�تاذ . �لجمل حویة
اليت تصل بني العنارص املكّونة جلزء من) الّشلكیة(غویة خطاب ما، هيمت ف�ه �لوسائل ا�لّ 

  3.»و خطاب �رم�ه

صیة،النّ  ا�لسانیة راساتا�ّ  �ه�م Cohésion مصطلح
یفرتض �ٓخر عنرص بت�ٔویل العنارص من عنرص ت�ٔویل فهيا
�القة تت�ٔسس هذا حيدث وعندما لأ�وّ  ٕاىل �لرجوع ٕاّال 
حيیل ا�ي العنرص �ىل �ع�د دون عنرص ت�ٔویل 

ة اليت جتعل النّص حمتفظً النّحویة واملعجمیّ : الّروابط والوسائل الّشلكیة
  خلإ   ...الّضام�ر، إال�االت، احلذف، التّكرار، ؤ�دوات الّربط

 معایري النّصیة      

قسم ا�لّغة وأ�دب العريب          

حمارضة

  

دي بوجراندیعّد 
شام� لّلك تعاریف النّص �ىل اخ�الفها

ایري التّالیة جلعل النّصّیةٔ�قرتح املع ؤ��«

ؤ�ّما هذه املعایري فه�ي

Cohésion ��ساق .1
یعد ��ساق 

لكياملس�توى البنايئ الشّ 
ا�لّ  لنظام ا�تلفة غویةا�لّ 

حویةوالنّ  لكیةالشّ  �لبىن
خطاب ما، هيمت ف�ه �لوسائل ا�لّ / املشلكة لنص

و خطاب �رم�ه�ٔ خطاب 

مصطلح وحظي
فهيا قیتعلّ  اليت املواضع

ٕاّال  اينالثّ  حيل ٔ�ن ميكن
 �س�تحیل �ني ة�اصّ 
الّروابط والوسائل الّشلكیةمن 

الّضام�ر، إال�االت، احلذف، التّكرار، ؤ�دوات الّربط
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  :نو�ني ٕاىل ��ساق وینقسم

 �س��دال  Coréférence املتباد�   إال�ا� و�شملGrammatical Cohésion  حويالنّ  ��ساق: ٔ�وهلام

Substitution  والربطJunction   واحلذفEllipsis.    

ا�لغویة  واملصاح�ة Réitérationكرار التّ  �القيت �ىل و�ش�متل Lexical Cohésion ��ساق املعجمي: و��هيام

  .Collocationٔ�و التّضام 
ّ  ��ساق مصلوع سعدوحيّدد أ�س�تاذ   �س�متراریة ة�اصیّ  هبا قتتحقّ  اليت �لوسائل«ه خيتصب�ٔن

 تعاقهبا يف �سمعها ٔ�و هبا ننطق اليت غویةا�لّ  أ��داث :صالنّ  ، ونعين بظاهرSurface texteص النّ  ظاهر يف
 بعضها ی��ظم �ت،املكوّ  ٔ�و أ��داث وهذه الورق، صف�ة �ىل م�صل مك يه مبا �راها ٔ�و خنطها واليت مين،الزّ 
 صالنّ  جيعل ما بك،الس�ّ  وسائل من لها قحتقّ  ٕاذا ٕاّال  انص�  �شّلك  ال اولكهنّ  حویة،النّ  �لمباين اتبعً  بعض مع

 grammatical حوي النّ  هو �ع�د �ام مصطلح الوسائل هذه وجيمع واس�متراریته، ا �ك�نونتهحمتفظً 

dépendance«.5  

  :Cohérence ��س�ام .2
 ابط�لرتّ  صالنّ  لوصف غویونا�لّ  اشرتطها اليت النّصیة معایري ٔ�مه من )�لت�ام(��س�ام یعدّ 

ص فٕاّن معیار ��س�ام قة يف ظاهر النّ ا �رصد �س�متراریة املتحقّ وٕاذا اكن معیار ��ساق خمتًص . امسكوالتّ 
 6.ةص؛ ٔ�ي املفاهمي والعالقات، ونعين هبا �س�متراریة اّ�اللیّ خيتص �رصد �س�متراریة املتحقّقة يف �امل النّ 

ّ التّ  ةاملنطق�ّ  لعالقاتا به ویقصد  ةدا�لیّ  �القات �ىل ��س�ام ویعمتد. امرتابطً  صالنّ  جتعل اليت ةصوری
  .النّص فهم بواسطهتا یمتّ  ةمقام�ّ  وعنارص

  :Intention  القصد .3
 مرسوم هدف ٕاىل الوصول یمت ليك ومرتابط؛ م�سك نص ٕالنتاج صالنّ  م�تج موقف هبا ویعين

ّ ا �لجمل واللكامت ٕانّه ب��ّ ی� اعتباط ا ول�س رصفً  ،7دةحمدّ  يف خطة  يف ا،نً حس� : (القائل قول ذ� ة، ومنة لغوی
 من املنتج هدف تتضمن أ�هنّ  ٕاّال  ٕالقايئ يف �دیث صیغت العبارة ٔ�نّ  من ف�الرمغ )�سكن؟ ٔ��ن ب�، ٔ�ي

  8.واحلبك بكعنارص الس�ّ  توافر من ذ� ت�ٔيت وقد ا�اطب، عنوان معرفة

 :Acceptabilité الق�ول .4
 غةا�لّ  ٔ�شاكل من ما صورة �ون ٕازاء صالنّ  مس�تق�ل موقف) �س�تحسان(ویقصد �لق�ول 

 ا�ي �ذ�رالتّ  ذ� وم�ال 9.واحلبك بكالس�ّ  عنارص ف�ه توفر نص يه ح�ث من مق�و� �كون ٔ�ن لها ی��غي
 فاملثال )بعد ف� ذ� عن تعجزون فقد احلفر، م�ارشة ق�ل اس�تدعو�: (یقول ٕاذ �لهواتف )بیل( رشكة قدم�ه
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 ٕاىل جوعالرّ  دون جس�مية ٔ�رضار من �حلفر الق�ام �ىل بیرتتّ  قد ما م�ه �س�ت��ج ٕاذ املتلقي؛ عند ةفعالیّ  ٔ�كرث
  10.ب�ٔنفسهم حمتواه بزتوید ق�ا�م عند ةقوّ  ٔ�كرث س�یكون ص�لنّ  �اع املس�تق�لنياق  ٔ�نّ  كة؛الّرش 

  :Situation   املقام�ة .5
 11.لالسرت�اع قابل مبوقف ٔ�و �ايل، مبوقف ص� ذا صالنّ  جتعل اليت العوامل �ىل و�ش�متل

  .)ریقالطّ  يف ٔ�طفال متهل،: ( قو� ذ� ومن

 یفهم ا�ي اجلان��ة، وارعالشّ  ٔ��د ٕاىل مو�ه سهم وجود مع ریقالطّ  �ىل وضعت الف�ة ٕاىل �شري هنا فاملوقف 
 ختف�ف بوجوب ائقنيالسّ  ٕا�الم املراد ف�كونالعام  ریقالطّ  ٕاىل ٔ��دمه جيري وقد یلعبون ٔ�طفاًال  هناك ٔ�نّ  م�ه

  12.صادمالتّ  خطر من لٔ�طفال حامیة �ةالّرس 

ق �لنّص نصیته؛ وذ� اليت حتقّ  العنارص ة ٕا�دىاملقام�ّ  جيعلوا ب�ٔنّ  مما دفع �لامء لسانیات النّص
 بد ال بل ا�لیة،ا�ّ  اللیةا�ّ  ٔ�و النّحویة بن��ه عند فقط اكف�ة �ملوقف ن�كو لن النّص، دراسة ب�ٔنّ  «لق�اعهتم

  13.»النّص وبني ب�هنا یاق والعالقاتالس�ّ  بب��ة وهذا یعين �ه�م اخلطاب، مس�توى �ىل دراس�ته من

 صالنّ  فهم معلیات يف اهام�   ادورً  تلعب كام النّص، ٕانتاج معلیة عن الكشف«يف یاقٔ�مهیة الس�ّ تت�ىل  ��
وماكن  زمان يف )القارئ(واملس�متع )الاكتب(املتلكّم  فهيا اتصالیة �شارك واقعة النّص اعتبار ٔ�نّ  �ىل وتفسريه،

 موضوع وما هو املس�متع، ومنْ  به، یتلفظ منْ  �ىل یعمتد النّص یعنیه مفا ا،س�یاق��  اممتزيً  �كون �� .معینني
ّ  واصل،التّ    14.»)إالق�اع /علميالتّ  /إالخ�ار(واصلالتّ  وظیفة وما ،)م�طوقة /مك�وبة(واصلة وس�ی� ّمت التّ وب�ٔی

  :Information إال�الم�ة .6
 هدف هبا ویتحقّق القارئ، ٔ�و الّسامع هتم اليت املعلومات من صالنّ  حيم� ما ٕاىل هبا و�شار

 معینة ةإال�الم�ّ  من در�ة نص لكّ  حيمل ح�ث در�ات، إال�الم�ّة وملعیار. وم�لق�ه صالنّ  م�تج بني التّواصل
  .امعً  وم�لق�ه حيّددها م�ت�ه

 صیةالنّ  الوقائع املؤ�ر �ل�س�بة لعدم اجلزم يف احلمك �ىل ب�ّٔهنا العامل« بوجراند دي رو�رت وعّرفها
 وعند البدائل، كرثة عند ر�ةا�ّ  �الیة �كون ةفإال�الم�ّ  املمك�ة، البدائل مقاب� يف نيص �امل يف الوقائع ٔ�و

 وقائعها تقوم أ�قل �ىل صغرى ةٕا�الم�ّ  نص للكّ  جند ذ� ومع �ح�ل، �ارج من �لبدیل الفعيل �خ�یار
  15.»وقعالتّ  �دم مقابل يف

 بذ� ة، ويهاملعتاد وأ�لوف، زادت الكفاءة إال�الم�ّ  وكرثة الواقع عن ابتعاد لكام اكن هناك«مما یعين ٔ�نّه 
 بل امللل، ٕاىل یؤدي قد ةإال�الم�ّ  ضعف ٔ�نّ  كام...اس�تق�ا� �لنّص ختتلف �خ�الف املتلقي، ومعلیات �س��ة
  16.»ةٔ�مر ٔ�كرث ٕا�الم�ّ  لتو�ید انطالق بدور البدهيیة ٔ�و احلق�قة وقعالتّ  یقوم وقد .أ�ح�ان بعض يف صالنّ  رفض
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وقّع ا�ي توصف به املعلومات اليت �شّلك �جلّدة والتّ «ا وثیقً  اإال�الم�ّة ارتباطً  معیار و�رتبط
ة إال�الم�ّ  در�ة تق�د اليت النّص يه يف عرض املعلومات  طریقة ؛ مما یعين ٔ�نّ 17»حمتوى االتصال يف النّص

يف  معتادة النّص، دا�ل املعلومات/ العنارص املدى ا�ي �كون ف�ه«ٕاىل ٔ�ّن  بوجراند دو ٔ�شار ح�ث ف�ه،
 �كون ٔ�و ر�ة،ا�ّ  م�خفضة ةٕا�الم�ّ  متثّل كفاءة عندئذ  فه�ي عرضها، وطریقة عبري عهناالتّ  �ٔسلوب معناها ويف

  .شویق واملتعةهنا ٔ��دثت ال�ّ ، �وّ 18»اّ�ر�ة �الیة ٕا�الم�ّة كفاءة فمتثّل معتادة �ري

  :ة ثالثة مفاهمي ويه ٕ�جياز�� �ّدد �لامء لسانیات النّص ملصطلح إال�الم�ّ 

  .إال�الم�ة �ملعىن العام .1
  .إال�الم�ة مبعىن مبعىن اجلّدة و�دم التوقّع .2

  19.إال�الم�ة مبعىن ا��ایة .3

؛ ٔ�ّن املعلومات الواردة يف ة م�خفضةٕا�الم�ّ ل والثّالث ب�ّٔهنا ة �ملفهوم أ�وّ إال�الم�ّ ميكن وصف 
ة �الیة ٕا�الم�ّ : ة �ملفهوم الثّاين وصفت ب�ّٔهناب�� إال�الم�ّ . �ایة فقطالنّص تق�رص وظیفهتا �ىل إالخ�ار واّ� 

ٕ�نتاج النّص «ة النّص؛ �� �رتبط إال�الم�ّ ؛ ح�ث یت�ىل من �اللها اجلانب إالبداعي وامجلايل يف اّ�ر�ة
  20.»واس�تق�ا� �ى املتلقي، ومدى توقعه لعنارصه

  :Intertextualité التّناص .7
فا�ل ها تظهر هذا التّ ا لكّ بني النقاد وا�لّغویني �ري ٔ�هنّ  -�شلك �ام -"ناصالتّ "د تعریفات تتعدّ 

بني نص ما ونصوص ٔ�خرى س�بق�ه اس�تفاد مهنا هذا النّص ) ا�لفظي �ٔو املعنوي(عالق و�لتقاء والتّدا�ل والتّ 
 ذات ٔ�خرى ما ونصوص نص بني العالقات به ویعين. دة وم�نّو�ةاملراد دراس�ته بقمي داللیة وشلكیة م�عدّ 

  . سابقة، حبیث یصبح النّص ب��ة مق�طعة من ب��ات ٔ�خرى خبربة ٕا�هيا عرفالتّ  مت ص�،

صوص وتدا�ل نيص، ففي نص معني تتقاطع هو �ر�ال �لنّ «�ر�س��فاجولیا ٕاّن التّناص كام تقول 
ن الواحض ٔ�ّن التّناص واقع بني نص ما، ومجمو�ة مو . 21»وت��اىف ملفوظات �دیدة مق�طعة من نصوص ٔ�خرى

بتوظیف �ٓلیات خمتلفة وم�باینة، �رشط ٔ�ن ال �كون هناك قطیعة بني  ٔ�خرى من النّصوص الّسابقة �لیه
  .ةلنّصوص املوّظفة ف�ه حىت ت�سجم مع بن��ه اّ�ا�لیة وتتالءم مع دالالته العامّ ص املك�وب واالنّ 

ت� الك�ف�ات تنحرص يف  22.»تعالق نصوص مع نص �دث �ك�ف�ات خمتلفة« ومعىن هذا ٔ�ّن التّناص هو 
  :محمد عبد املطلبمنطني ٔ�ساس�یني �شري ٕا�هيام  ف� یيل  ا�كتور 

 مق�طفات، وهو ا�ي ت�ّرسب ف�ه ٕاىل النّص أ�صيل مالمح ٔ�و العفویة و�دم القصدیقوم �ىل : ا�منط أ�ّول
  .من نصوص ٔ�خرى



5 

 

وهو ا�ي یعمد ف�ه الاكتب ٕاىل إالشارة �لنّص املس�تعار ٕاشارة  ،الوعي والقصدیعمتد �ىل : ا�منط الثّاين
  23...وقد �كون �� �ا�ت �دیدة، اكالس�شهاد ٔ�و املناقشة. واحضة

. ناص حسب در�ة حضور ووضوح نصوص ٔ�خرى يف خطاب معّني ف التّ نصنّ ميكن ٔ�ن و 
ناص املبارش ٔ�و التّام، والتّناص التّ «: ميّزي فهيا بني لعبد املا� مر�ضو�س�تعري �� مقو� موجزة وبلیغة 

  24.»الّضمين ٔ�و النّاقص والتّناص العامئ ٔ�و املذاب، وهو ا�ي ال �اكد یعرفه ٔ�ي حملّل لٕالبداع

قايف حفسب، ٔ�و اس�تعادة ��ا�رة الثّقاف�ة، ٔ�و ّمث ال یعّد التّناص اسرت�ا�ًا �لمخزون الثّ ومن 
�لنّصوص يف العمل أ�ديب دون فلسفة ٔ�و هدف، ٕانّام هو معلیة مقصودة ٔ�هداف، ٔ�ّمهها حتق�ق  تدا�الً 

�بري يف لسانیات النّص  و�ىل هذا فٕاّن �لتّناص دور 25.العملیة أ�دبیة �لتواصل الناحج بني املبدع والقارئ
   26.»وابط �ىل مس�توى النّص الوا�دیؤكد وجود الرّ «ح�ث ٕانّه

  27.»اللیة، ٔ�و ربّام حتدید املعىن ا�ي یغمض �ىل املتلقيخيدم املعىن يف تقلیل �ح�لیة ا�ّ «كام ٔ�نّه

  :ؤ��ًريا ميكن ٕادراج ت� املعایري النّصیة يف ثالثة جوانب رئ�س�یة، ويه اك�ٓيت

حویة اليت تضمن �لنّص الت�امه ٔ�ي أ�دوات النّ  ٔ�دوات ��ساقویمت ف�ه دراسة : اجلانب أ�ّول .1
  .كرار، إال�ا�، و�س��دال واحلذفالتّ : و�رابطه ومهنا

  .م�ادئ ��س�اموذ� بواسطة  هيمت �ّ�ال�هو �انب : اجلانب الثّاين .2

املتلقي واملوقف وهدف النّص واملقام ونوع املعلومات ف�ضم دور  اجلانب التّداويل«: اجلانب الثّالث .3
یاقات و�یف�ة التّواصل  28.»املطرو�ة، ؤ�نواع التّفا�ل ؤ�شاكل الس�ّ

 ميك�نا النّصیة بصفة ما لغویة �شك�� اتصاف تعني ليت ا التّ�ٔس�س�یة املعایري هذه عن وفضال
  :نظميیةهذه املعایري التّ  وتق�ميه، ومن النّص نوعیة لتعني �س�تعمل تنظميیة معایري تعریف

 مردود، ٔ�كرب حتق�ق مع االتصال يف اس�تغال� من النّص جودة وتنجم  Efficience  اجلودة 
  ؛النّص معاجلة سهو� تتوافر حبیث �د ؤ�قلّ 

 املعاجلة معق یتوافر حبیث املس�تق�ل يف وت�ٔثريه النّص وقع شّدة ٔ�يEffectivité  ةالفعالیّ  
  ؛املنتج هدف حتق�ق يف القوي وإالسهام

 النّص �ىل النّصیة معایري انطباق در�ة مع املوقف مق�ضیات تناسب هبا یقصد اليت املالءمة ا
 29.احمللل
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 والعقل ا�لّغة: يه احلس�بان يف ٔ�مور ٔ��ذ مع ٕاّال  الّسابقة املعایري هذه من ٔ�يّ  فهم ميكن وال

 ا�زتنة واملعلومات ارئة،الطّ  املعلومات توح�د هو ا�ي الفهم ف�تحقّق Pragmatiques وا�متع والتّداولیة
 . �یان وا�د يف

  

  
 

                                                           
  .103، ص النّص واخلطاب واالٕجراءدي بوجراند،  -  1
2
�لسان لعلوم اجلدید املوسوعي القاموس سشایفر، ماري و�ان د�كرو �ٔزوا�. -     .16 عیايش، ص  م�ذر :�ر ،ا

نیات :خطايب محمد -  3 لنّ  لسا �س�ام إىل ص مد�لا ب ا   .5، ص اخلطا
4  -                                       Haliday (M.A.K) et Hass an (R),C ohesion in Eng lish , P4.   
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15
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18 محد فرج، -   ّص، �مل نظریة حسام �ٔ لن لنّص بناء يف ةمهنجیّ  رؤیة ا لنّ  ا 200: القاهرة. 1ط، رثيا   .66ص  ،، مك�بة ا�ٓداب7
19

  .66املرجع نفسه، ص  -
لنّص حنوعف�في،  �ٔمحد -20 لنّ  رساّ�  يف �دید اجتاه" ا يا   .85 ، ص"حو
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23
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24
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  2ماستر 

  نوال زاللي/ د: األستاذة                                            

��ساق يف ا�لّغة " من �الل كتاهبام

ا يف ا�ساق النّص، ٕاذ قامت و�ة نظرهام يف �یف�ة 
 ّ ة معینة رابطة بني النّص ما يه سوى دراسة اعتبارات لغوی
�ّٔن  ٕاىل ٔ�شارافقد . ته ٕاّال من وجود ت� �عتبارات

Grammatical Cohésion   
 Lexical Cohésion  

رو�رت دي ، ا�ي ٔ�فاده من توقف 

  .يصبك النّ ق مفهوم الس�ّ الرئ�سة لیتحقّ 

ة تتكّون عنارص ��ساق النّحوي من ٔ�دوات الّربط اليت �شّلك ش�بكة من العالقات اّ�اللیّ 

Grammatical 

1 

  

                                                                 قسم ا�لّغة وأ�دب العريب
ماستر /    لسانيات الّنص: مقياس

                                            4 حمارضة

من �الل كتاهبام، النّيصعن ٔ�دوات ��ساق  رق�ة حسنوهالیداي 
Cohésions in English  ا يف ا�ساق النّص، ٕاذ قامت و�ة نظرهام يف �یف�ة ا و�اص� منوذً�ا هام�

ّ   النّص �ىل ٕامياهنام العمیق ب�ّٔن لسانیات النّص ما يه سوى دراسة اعتبارات لغوی
ته ٕاّال من وجود ت� �عتباراتمجل لغویة يف م�تالیة خطّیة، ؤ�ّن النّص ال �ك�سب نصیّ 

  :وهام اك�ٓيت

Grammatical Cohésion النحوي ��ساق: القسم أ�ّول

��Lexical Cohésionساق املعجمي: القسم الثّاين

، ا�ي ٔ�فاده من توقف ويتبك الّص الس�ّ ا هو ا �لثً ؤ�ضاف بعض الباح�ني قسمً 
الرئ�سة لیتحقّ  �ّده وس�ی� من الوسائل الّصوتیةا�ي " التنغمي"

تتكّون عنارص ��ساق النّحوي من ٔ�دوات الّربط اليت �شّلك ش�بكة من العالقات اّ�اللیّ 
  :من �الل ربط امجلل بعضها ببعض، ويه

  الّنصي ٔادوات االتساق

 Grammatical النحوي االتساق: القسم أالّول

Cohésion  

قسم ا�لّغة وأ�دب العريب          

حمارضة
  

    

هالیداي حتدث 

Cohésions in English" �جنلزيیة

 النّص �ىل ٕامياهنام العمیق ب�ّٔن لسانیات�شّلك 
مجل لغویة يف م�تالیة خطّیة، ؤ�ّن النّص ال �ك�سب نصیّ 

وهام اك�ٓيت��ساق قسمني 

ؤ�ضاف بعض الباح�ني قسمً 
"ٔ�مام مصطلح  بوجراند

  

  

  

تتكّون عنارص ��ساق النّحوي من ٔ�دوات الّربط اليت �شّلك ش�بكة من العالقات اّ�اللیّ 
من �الل ربط امجلل بعضها ببعض، ويه
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 :   Référenceإال�ا�  .1
لتّ�ٔویل، وٕانّام حتیل ٕاىل وجود عنارص لغویة ال �ك�في بذاهتا من ح�ث ا«صد هباویق: تعریف إال�ا� 1.1

ٓ عنرص    .»خر و�ا �سمى عنارص حمی��
ّ «والعنرص إال�ايل هو    .»ة مهبمة ال یتّضح مغوضها ٕاّال عندما �رجع ٕاىل مصدرهاعنرص مهبم ٔ�و قطعة لغوی

  . جيرب املتلقي �ىل البحث يف ماكن �ٓخر عن معناه فهو�� 

اهتا من ح�ث ذٔ�ّن العنارص احملی� ٔ�ّ� اكن نوعها �ري مك�ف�ة ب هالیداي ورق�ة حسنو�رى 
وإال�ا� �القة داللّیة، ومن مثّة فٕاّهنا ال «يك یمت ت�ٔویلها لالتّ�ٔویل، فه�ي حبا�ة ٕاىل العودة ٕاىل ما �شري ٕالیه 

ل يف رضورة تطابق اخلصائص اّ�اللیة بني العنرص احملیل والعنرص بل لق�د داليل ممتثّ  ،»ختضع لق�ود حنویة
  .احملال ٕالیه

تق�یات معّینة السرت�اع املعلومات وبصفة «ٔ�ّن ّلك لغة توّظف  وتتجّسد وظیفة إال�ا� يف
ة اسرت�اع املعىن إال�ايل، فوظیفة إال�ا� دا�ل النّص ٔ�ّهنا �شري ٕاىل ما س�بق، والتّعویض عنه �لّضمري �اصّ 
 ة العنارص إالشاریة وجتنبا �لتكرار، ف�حقّق �ق�صاد يف ا�لّغة ٕاذ ختترص هذه الو�دات إال�الیّ جتنبً 

مس�تعملها ٕا�ادهتا، وهذا ٔ�مر �رسته وظیفة اّ�ا�رة ال�رشیة اليت ميكهنا ٔ�ن خترتق �ٓ�ر أ�لفاظ الّسابقة وتقرن 
إال�الیة من العنارص وهكذا تقوم ش�بكة من العالقات .. .ب�هنا وبني العنارص إال�الیة الواردة بعدها ٔ�و ق�لها

 .يه اليت تتضمن التّ�س�یق اّ�اليل .»ه م�نامغةاملتبا�دة يف فضاء النّص، ف�جمتع يف ّلك وا�د عنارص 
 

  : ٔ�نواع إال�ا� 2.1
  :وتنقسم إال�ا� ٕاىل نو�ني رئ�س�یني، وهام

 Référence Situationnelle: ةمقام�ّ  ٕا�ا�: النوع أ�ّول

وتتوقف �ىل معرفة س�یاق احلال «حتیل ٕاىل �ارج �دود النّص Exophora ويه ٕا�ا� �ارج�ة
واملواقف اليت حتیط �لنّص حىت ميكن معرفة احملال ٕالیه من بني أ�ش�یاء واملال�سات احملیطة ٔ�و أ��داث 

 .»ص�لنّ 

  Référence Textuelle: ٕا�ا� نصیّة: النوع الثاين

جوع ة دا�ل النّص؛ سواء اكن �لرّ �شري ٕاىل العالقات إال�الیّ  Endophora ويه ٕا�ا� دا�لیة
وهو مصطلح اس�ت�دمه بعض ا�لّغویني لٕالشارة  .ما سوف ی�ٔيت دا�ل النّصٕاىل ما س�بق، �ٔم �ٕالشارة ٕاىل 

  :قسم ٕاىلن اليت �سا�د �ىل حتدید �ر�یب النّص، وت  The Relation ship of cohésionٕاىل �القات التّامسك 
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ا يف ا يف اخلطاب، ويه ٔ�كرث أ�نواع ورودً فه�ي تعود ٔ�و حتیل �ىل ما ذ�ر سابقً  :Anaphora ةٕا�ا� ق�لیّ  .1
وهذا النوع من إال�ا� الضمريیة كثري الوقوع يف  .ٕاّهنا سوداء ا�لّون، امءتطلع ٕاىل السّ : ال�م، حنو

  . الّرتا�یب القر�ٓنیة

2.  ّ ٕاّهنا : حنو  وتعود �ىل عنرص ٕاشاري مذ�ور بعدها يف النّص والحق �لهيا :Cataphora ةٕا�ا� بعدی
   1.لسامء، اسوداء ا�لّون

 النّص �لق يف �سامه ةاملقام�ّ  إال�ا� ٔ�نّ  ٕاىل اخلصوص هبذا حسن ورق�ة الیدايه ویذهب
 بدور النّصیة إال�ا� تقوم ب�� م�ارش �شلك ا�ساقه يف �سامه ال ٔ�ّهنا ٕاّال  املقام، �س�یاق ا�لّغة �ربط لكّوهنا
   .لٕال�ا� امعیارً  املؤلفان �ذهایتّ  و�ا النّص، ا�ساق يف فّعال

  :�ىل النّحو ا�ٓيت من �الل مج� من العنارص، ويه النّصیةإال�ا� تت�ىل 

  :مريیةإال�ا� الضّ   . �ٔ 

مري دفع بط �لضّ ن الرّ كرار، وذ� یتضمّ عبري و�دم التّ إالجياز يف التّ «مري ٕاىلهيدف الّربط �لضّ 
  2.»ة اليت �سا�د يف اخ�صار ال�مومه ؤ�من ا�ل�س والوصول ٕاىل اخلفّ التّ 

 ٔ�و املتلكم ٕاىل احملی� فالّضام�ر ب�هنا التّمیزي ٔ�مك�نا ��ساق زاویة من الّضام�ر ٕاىل نظر� وٕاذا
 ٕا�ا� �كون ٔ�ن تصلح النّص، فال �ارج إال�ا� ق�یل من تعدّ  ٕانّام ...ٔ�نمت، حنن، ٔ�نت، ٔ��،: م�ل ا�اطب

  .نصّیة ٕا�ا� بذ� ف�كون النّص دا�ل يشء حتیل ٕاىل الغیاب ضام�ر ٔ�ّما ة،ا�ساق�ّ 

 ةمرجعیّ  معرفة يف یاقالس�ّ  دور �ىل ت�ٔ�یدمه هو صیةالنّ  حتلیالهتم يف احملدثني ٕاسهامات ومن
 �لعجز �شعر احلال س�یاق غیاب يف ٔ�نّ  ؛)ةمقام�ّ ( ة�ارج�ّ  ٔ�و �امضة مرجعیته اكنت ٕاذا ة�اصّ  مري،الضّ 
  .یقال ما وت�ٔویل تفسري ٔ�مام

   :قول هللا عّزو�ل هو إال�ا� من وعالنّ  لهذا ة ومتثیالً دقّ  ا�ٔكرث موذجوالنّ 

  52-38: احلاقة                                                                                 
 



 

 املقام من �كون وردت، اليت الّضام�ر
 :ٔ�ي )ولو تقّول(القر�ٓن نفسه،  ٔ�ي

 ٕابداع يف هم�سّ  ٔ�ّهنا ٕاّال  ا،م�ارشً  إاسهامً 

 

/ �دسها/ فو�ا/  ق�اهئا/ بقلها: فإال�ا� الّضمريیة هنا بضمري الغائب املتّصل �للكامت ا�ٓتیة
 .ٕا�ا� ق�لیة واحضة هيتدي ٕا�هيا القارئ يف سهو� و�رس

 
  .وهو م�قدم لفظا ورتبة؛ ٔ�نّه فا�ل

  52: غافر 

فوقعت  تعود �ىل  

. فا�ل  و مفعول به
لتو� بت�ٔخر هذه املعذرة، فمل ت�ٔت املعذرة يف ماكهنا من امجل�؛ ٕاشعاًرا بعدم جميء هذه املعذرة يف وقهتا    

ٔ�ّهنم ٔ��ذروا يف اّ�نیا �ٕالنذار من ق�ل الّرسل وا�نیا يه 
 .»اعتذار فهيا وال ٕانذار بل �كون هلم فهيا التّوبیخ  والتقریع وا�لوم

68  
وهو م��ٔخر لفًظا م�قدم رتبة؛ ٔ�نّه فا�ل 

  .  �ام يف النّص القر�ٓينوحققت هذه إال�ا� ��ساق و��س

4 

الّضام�ر يف ٕالیه احملال التّ�دید ب�ٔنّ  یدرك ا�ٓ�ت لهذه ل
ّ ( :املعرف�ة اخللف�ة ٔ�ي )هو وما(  الكرمي، القر�ٓن ٔ�ي )هٕان

 ...یعارضون ا��ن ٔ�ي) م�مك( مفا �ن،املفّرس  بعض
ٕاسهامً  صالنّ  ا�ساق يف هم�سّ  ال ٔ�ّهنا من مغالرّ  �ىل 
  .یاق�لس�ّ  غة

فإال�ا� الّضمريیة هنا بضمري الغائب املتّصل �للكامت ا�ٓتیة
ٕا�ا� ق�لیة واحضة هيتدي ٕا�هيا القارئ يف سهو� و�رس) أ�رض(�شري ٕاىل حمال ٕالیه  معني هو 

وهو م�قدم لفظا ورتبة؛ ٔ�نّه فا�ل  موىسحتیل ٕاىل ) لقومه(فالهاء يف 

  :وقو� س�ب�انه وتعاىل

: فإال�ا� الّضمريیة هنا بضمري الغائب املتصل يف قو�

إال�ا� بذ� �ىل م�قدم يف ا�لفظ لك�ّه م��ٔخر يف الّرتبة؛ ٔ�نّ 
لتو� بت�ٔخر هذه املعذرة، فمل ت�ٔت املعذرة يف ماكهنا من امجل�؛ ٕاشعاًرا بعدم جميء هذه املعذرة يف وقهتا    

ٔ�ّهنم ٔ��ذروا يف اّ�نیا �ٕالنذار من ق�ل الّرسل وا�نیا يه «وٕانّام ٔ�تت بعد فوات أ�وان فمل تعد ذات �دوى؛ 
اعتذار فهيا وال ٕانذار بل �كون هلم فهيا التّوبیخ  والتقریع وا�لومحمل ق�ول العذر، ٔ�ّما ا�ٓخرة فال 

68: طه :ومن قو� تعاىل
وهو م��ٔخر لفًظا م�قدم رتبة؛ ٔ�نّه فا�ل ) موىس(ٕا�الته الحقة ٕاىل لكمة ) نفسه(فالضمري املتصل يف 

وحققت هذه إال�ا� ��ساق و��س. فالضمري يف تقد�ر الت�ٔ�ري

   61:  البقرة

 54: البقرة

لاملت�ٔمّ  ٕانّ 
اخللف�ة ٔ�و ،یاقالس�ّ  ٔ�و

بعض قول �ىل) ص(محمد
 ةاملقام�ّ  إال�االت ت�

غةا�لّ  �ربط هنالكوّ  صالنّ 

 :قو� تعاىلومن 

فإال�ا� الّضمريیة هنا بضمري الغائب املتّصل �للكامت ا�ٓتیة
�شري ٕاىل حمال ٕالیه  معني هو . بصلها

فالهاء يف 

وقو� س�ب�انه وتعاىل

 

فإال�ا� الّضمريیة هنا بضمري الغائب املتصل يف قو�

إال�ا� بذ� �ىل م�قدم يف ا�لفظ لك�ّه م��ٔخر يف الّرتبة؛ ٔ�نّ 
لتو� بت�ٔخر هذه املعذرة، فمل ت�ٔت املعذرة يف ماكهنا من امجل�؛ ٕاشعاًرا بعدم جميء هذه املعذرة يف وقهتا    

وٕانّام ٔ�تت بعد فوات أ�وان فمل تعد ذات �دوى؛ 
حمل ق�ول العذر، ٔ�ّما ا�ٓخرة فال 

ومن قو� تعاىل
فالضمري املتصل يف 

فالضمري يف تقد�ر الت�ٔ�ري). ٔ�وجس(�لفعل 
  

البقرة



 

 :9  

� : مل �س�بقه ما یفرسه، وٕانّام ٔ��ال ٕاىل مضمون امجل� اليت �اءت بعده، والتقد�ر

مضري الش�ٔن        ٔ�ّن الّضمري يف

يه املفرسة لضمري الّش�ٔن، والب��ة إال�الیة لضمري الش�ٔن، هنا ٔ�ضفت �ىل 

ا جبزء ا الحقً بط الق�يل والبعدي مبعىن ٔ�ّهنا �ربط جزءً 
ة إال�ا� وابط حتتلف من ح�ث مداها وجمالها؛ ٔ�ي ٕاماكنیّ 

ٕاىل مج� ب�ٔمكلها ٔ�و م�تالیة من امجلل يف النّص فريبط بني عنارص م�فص� وم�با�دة من ح�ث الّرت�یب 
  .� املعىن

مان الزّ : رف�ةا وفق الظّ ة، وهناك �ّدة ٕاماك�ت لتصنیفها ٕامّ 
  ...).هذا -هذه( 
لكامت  ٕاىل كام �رجع سابقة، ٔ�فاكرمن 

  11- 10: الن�ل       
 بني امسكالتّ  قیتحقّ  هذا ويف ا،سابقً 

  

و�سهم إال�ا� بدور فّعال يف �رابط النّص ومتاسكه، وذ� �لوصل بني ٔ�وارص مقطع ما، �ٔو 
.  
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  :وكام يف قو� تعاىل

9: ا�منل

مل �س�بقه ما یفرسه، وٕانّام ٔ��ال ٕاىل مضمون امجل� اليت �اءت بعده، والتقد�ر

ٔ�ّن الّضمري يف: الّظاهر«: قال ٔ�بو ح�ان. موىس ٕاّن الّش�ٔن ٔ�� هللا العز�ز احلكمي

يه املفرسة لضمري الّش�ٔن، والب��ة إال�الیة لضمري الش�ٔن، هنا ٔ�ضفت �ىل . »اخلربمج� يف موضع 
                       . ال�م معاين التّفخمي والتّعظمي

   : Démonstrative إالشاریة إال�ا�  .
بط الق�يل والبعدي مبعىن ٔ�ّهنا �ربط جزءً وتقوم ٔ�سامء إالشارة �ش�ىت �ٔصنافها �لرّ 

وابط حتتلف من ح�ث مداها وجمالها؛ ٔ�ي ٕاماكنیّ وهذه الرّ . صسابق ومن ّمث �سامه يف ا�ساق النّ 
ٕاىل مج� ب�ٔمكلها ٔ�و م�تالیة من امجلل يف النّص فريبط بني عنارص م�فص� وم�با�دة من ح�ث الّرت�یب 

� املعىنالنّحوي، ولكن الوا�د مهنا م�ّصل مبا یناس�به ٔ�شد االتّصال من ح�ث دال
ة، وهناك �ّدة ٕاماك�ت لتصنیفها ٕامّ انیة من وسائل ��ساق إال�الیّ 

( ، والقرب...)ذ� - ت�(، ٔ�و البعد...)هناك–هنا ( 
من  ٔ�كرث ٕاىل  حسن ورق�ة هالیداي حسب ام�رالضّ  وقد تعود

  :تعاىل هللا قول ونالحظ كذ�

سابقً  ذ�رت اليت امجلل لك يف املذ�ورة عمالنّ  ٕاىل ٔ�شارت
  .ٕاىل سابقاهتا جوع�لرّ  تؤول اليت)ذ�( 

  .ٕا�ا� ق�لیة) امل�ٔ (�ىل ) ا��ن(ح�ث ٔ��ال �مس املوصول 

و�سهم إال�ا� بدور فّعال يف �رابط النّص ومتاسكه، وذ� �لوصل بني ٔ�وارص مقطع ما، �ٔو 
.�یيب والعامل الّزمينص، ٕاىل جوار العامل الرتّ الوصل بني خمتلف مقاطع النّ 

 :وقوله تعالى في قصة نوح مع قومه

 27: هود

وكام يف قو� تعاىل

فالّضمري يف 

موىس ٕاّن الّش�ٔن ٔ�� هللا العز�ز احلكمي

مج� يف موضع و
ال�م معاين التّفخمي والتّعظمي

. ب
وتقوم ٔ�سامء إالشارة �ش�ىت �ٔصنافها �لرّ 

سابق ومن ّمث �سامه يف ا�ساق النّ 
ٕاىل مج� ب�ٔمكلها ٔ�و م�تالیة من امجلل يف النّص فريبط بني عنارص م�فص� وم�با�دة من ح�ث الّرت�یب 

النّحوي، ولكن الوا�د مهنا م�ّصل مبا یناس�به ٔ�شد االتّصال من ح�ث دال
انیة من وسائل ��ساق إال�الیّ فه�ي الوس�ی� الثّ 

( ، واملاكن..)ایومً  -ا�دً (
وقد تعود

ونالحظ كذ� .فقرات ٔ�و ٔ�و مجل

ٔ�شارت )ذ�(ٔ�ن ف�الحظ
 وجود �الل من امجلل

ح�ث ٔ��ال �مس املوصول 

و�سهم إال�ا� بدور فّعال يف �رابط النّص ومتاسكه، وذ� �لوصل بني ٔ�وارص مقطع ما، �ٔو 
الوصل بني خمتلف مقاطع النّ 

 

وقوله تعالى في قصة نوح مع قومه
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 :  Comparative ٔ�دوات املقارنة  . ت
املطابقة (وتنقسم ٕاىل �اّمة .یقارن النّص ب�هنام...)ٔ�كرث ٔ�فضل،(ویقصد هبا وجود عنرص�ن

 ).�یف�ّة ومكیّة(وٕاىل �اّصة ) وال�ّشابه و�خ�الف
 من داللیّة لق�ود خضوعها وجيب ،القصیدة يف اللكامت بني بطالرّ  بوظیفة تقوم إال�ا� ٔ�نّ  املعلوم ومن

  3 .»احملال العنرص و احملیل العنرص بني ةاللیّ ا�ّ  اخلصائص تطابق وجوب«�الل

  Substitutionا الس��دال  .2
ّ  �س��دال یعدّ  عویض عنرص فه�ي معلیة تمت دا�ل النّص، �متثّل يف تاسك النّيص، من ٔ�مه عنارص ا�مت

ل املس��دل م�ه، وا�ٓخر ا�ي �ّل حم� و�سمى العنرص أ�وّ ص حمل عنرص لغوي �ٓخر معني، لغوي يف النّ 
املس��دل به، وهو یمت �ىل املس�توى النّحوي واملعجمي دا�ل النّص وخيتلف عن إال�ا� يف ٔ�ّن هذه أ��رية 

  .  حتیل �ىل  ٔ�ش�یاء �ارج النّصتقع �ىل املس�توى اّ�اليل، كام ٔ�ّهنا ٔ�ح�ا�ً 

ٔ�ي  Anaphoraيص ق�لیة معظم �االت �س��دال النّ  نّ �ىل �ٔ  هالیداي ورق�ة حسنویالحظ 
ابع �س�متراري يف النّص، وذ� م�قّدم، وهذا من ش�ٔنه ٔ�ن یضفي الطّ  �القة بني عنرص م��ٔخر وعنرص

  .لوجود العنرص املس��دل به �شلك ما يف امجل� الالحقة

ص يف احلدیث عن ٔ�قسام �س��دال، �ىل و�ه اخلصوص ما ذهب ٕالیه وقد ٔ�فاض �لامء النّ 
 .من تقس�ميه ٕاىل ثالثة ٔ�قسام هالیداي ورق�ة حسن

  

 

  Substitution Nominal :اس��دال امسي  . �ٔ 

ابق دلیل ومنوذ�ه القر�ٓين السّ ) �ٓخر،�ٓخرون، نفس(وميثل �س�ت�دام عنارص لغویة امسیة م�ل
) ثیاب(ففي هذه امجل� عوضت لكمة . ا، جيب �ٔن ٔ�شرتي ٔ�خرى �دیدة�د� ثیايب قدمية : وحنو قولنا. �لیه

  ).�ٔخرى(�لكمة 
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  :قو� س�ب�انه وتعاىلومن مناذج �س��دال 

  �ٓل معران

وّمت �س�تدالل �ىل ذ� من النّص القر�ٓين ) وف�ة اكفرة(ٔ�ي ) ف�ة(�لكمة ) �ٔخرى(فقد ّمت اس��دال لكمة 
  .نفسه

  Substitution Verbal : اس��دال فعيل  . ب

بصیغه ا�تلفة، ويف العربیة  (do)فعل �ٓخر م�قّدم �لیه، وميث� يف �جنلزيیة فعل حملّ  وف�ه حيلّ 
  :م�ل. بصیغهتا ا�تلفة) فعل(مادة 

) ینال حقه(فامجل� الفعلیة . طالب ماكحف یفعل لكّ  ٔ�نّ  ه؟ ٔ�ظنّ الب املاكحف ینال حقّ الطّ  ٔ�نّ  هل تظنّ 
  ).یفعل(�لكمة اس��دلت 

لمك �لهين ٔ�ال یوطنئ فرشمك �ريمك، وال «: يف خطبة الوداع صىل هللا �لیه وسملومن قو� 
ید�لن ٔ��دا �كرهونه بیو�مك ٕاال ٕ�ذ�مك، وال ی�ٔتني بفاحشة، فٕان فعلن فٕان هللا قد �ٔذن لمك �ٔن 

 - ید�لن -السابقة �لیه یوطنئقد �ّل حمّل أ�فعال الثالثة ) فعل(فالعنرص املس��دل به . 4».....تعضلوهن
 -�ريمك -فرشمك( من �الل املرجعیة الضمري ا�اطب يف  هذا فضًال عن توفّر عنارص إال�ا�). ی�ٔتني

هذا �ٕالضافة ٕاىل بال�ة �جياز والقرص يف اس�تعامل النّفي ). النّاس(حمی� ٕاىل �مس الظاهر ...) بیو�مك
  .و�س�ت��اء وما �ٔفاده من ختصیص

 Substitution : س��دال قويلا  . ت

وف�ه یمت ٕا�الل عنرص لغوي حمل عبارة دا�ل النص �رشط ان یتضمن العنرص املس��دل به 
ذ�، (�س�ت�دام ويف ا�لغة العربیة  ، So, Notومتث� يف �جنلزيیة اللكامت  .5حمتوى العبارة املس��دل مهنا

  : م�ل قو� تعاىل) ال

  الكهف  
  :بدال من ا�ٓیة السابقة �لهيا م�ارشة، قال هللا تعاىل�اءت ) ذ�(فلكمة 

  الكهف   
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  .فاكن هذا �س��دال �امًال �ىل التّامسك النّيص بني ا�ٓ�ت الكرمية

مفن اس�تطاع ٔ�ن یقي و�ه من النّار ولو �شق من مترة «: يف خطبته أ�وىل �ملدینة) ص(وم�ه قو� 
 فَلَْیقِ ( �ّل حمّل امجل� املتقدمة �لیه واكن أ�صل ) فلیفعل(فالعنرص . 6»طّیبةفلیفعل، ومن مل جيد ف�لكمة 

فلیق و�ه : ٔ�ي) من مل جيد ف�لكمة طیبة(ؤ�كّد ذ� امجل� الواقعة بعدها ) و�ه من النّار، ولو �شق مترة
  .بة صدقة�لكمة طیبة؛ ٔ�ّن اللكمة الطیّ 

ن اكتب النّص من عرض ٔ�فاكره دون �كرار لكامت ٔ�ّهنا متكّ «ا�لغویة،  ةاهر و�مكن مزا� هذه الظّ 
  .»ا �ىل مقروئیة النّصبعیهنا، ودون �س�تعامل املفرط �لضام�ر، أ�مر ا�ي قد ینعكس سلبً 

  Ellipsisذفاحل .3
ص النّ  �القة دا�ل النّص، ويف معظم أ�ح�ان یو�د العنرص املفرتض يف«�شري مصطلح احلذف ٕاىل 

وٕاذا اكن احلذف �ىل مس�توى امجل� �راعي القرا�ن  7.»ةف �ادة �القة ق�لیّ ذابق، هذا یعين ٔ�ّن احلالسّ 
یاق واملقام من ٔ�ساس�یات ا �ىل ذ�؛ ٔ�نّه ید�ل الس�ّ املعنویة واملقالیة، فال شّك �ّٔن حنو النّص ٔ�كرث اع�دً 

جعل  ا�الل احملتوى اّ�اليل ممّ ص من احلذف، ح�ث �كون امجلل احملذوفة ٔ�ساسا �لربط بني ٔ�جزاء النّ 
ٕانّه اس��عاد العبارات الّسطحیة حملتواها املفهويم ٔ�ن یقوم يف اّ�هن «: یقول عن احلذف رو�رت دي بوجراند

نص �ري  الّسطحیة ٔ�يّ  و�ىل هذا �كون الب��ّة.  8»ٔ�و ٔ�ن یوسع ٔ�و ٔ�ن یعدل بواسطة العبارات النّاقصة
  .ر املتلقيمكمت� �الًبا ّمما یبدو يف تقد�

امسك النّيص ال خيتلف دال� عن �س��دال وهام واحلذف �عتباره وس�ی� من وسائل التّ 
فغالبا ما «والعربیة كغريها من ا�لّغات �كرث فهيا احلذف . اس��دال من الّصفر م�شاهبان �ّدا �ري ٔ�ّن احلذف

یقع يف امجل� الص� ٕاذا اس�تطالت، و�ٔسلوب الرشطن و�ٔسلوب القسم، ويف س�یاق العطف ويف �ريها من 
  .9»املواضع

  :10احلذف ٕاىل ثالثة ٔ�نواع، ويه �ىل النّحو ا�ٓيترق�ة حسن و هالیدايوقسم 

 هو هذا مقیص س�شرتي؟ ٔ�ي :م�ل �مسي املر�ب دا�ل امس �ذف به ویقصد :�مسي احلذف  . �ٔ 
  .القمیص هذا : ٔ�ي أ�فضل

 السفر تنوي؟ كنت ماذا :م�ل فعلیاً  عنرصاً  �كون احملذوف ٔ�ن �ٔي :الفعيل احلذف    . ب
  .السفر ٔ�نوي: والتقد�ر �دیدة مشاهد �رؤیة ميتعنا ا�ي

  .ج�هيات مخسة ؟ القمیص هذا مثن مك :امجل� �ش�به ما دا�ل احلذف    . ت
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و�القة احلذف ال ختلف ٔ�ي ٔ��ر ٕاال اّ�ال�، فال حيل حمل احملذوف ٔ�ي يشء كام رٔ�ینا عكس 
�س��دال ا�ي یرتك ٔ��ًرا �سرتشد به املتلقي ؤ��ره �مكن يف وجود عنارص �س��دال  ومن مثة جند يف امجل� 

  .اع�ًدا �ىل ما ورد يف امجل� أ�وىل �ٔو النّص الّسابقاليت یقع فهيا احلذف فرا�ًا هيتدي القارئ ٕاىل ملئه 

  conjonction الوصل .4
بك، وسائل من وس�ی� حسن رق�ةوهالیداي یعّد الوصل عند   حبسب  �لوصل واملقصود الس�ّ

 .11»م�ظم �شلك السابق، مع الالحق هبا یرتابط اليت �لطریقة حتدید ٔ�نه «وحسن هالیداي
 خطًیا، م�عاق�ة م�تالیات ٔ�و مجل �ىل �ش�متل النص ٔ�ن هذا معىن :�لقول التعریف هذا خطايب محمد ویوّحض 
 ٔ�دوات ؤ�شهر ،12النص ٔ�جزاء بني تصل م�نو�ة رابطة عنارص ٕاىل حتتاج فٕاهنا م�سكة، و�دة تدرك وليك

  :يه الربط من ٔ�نواع ٔ�ربعة �ىل نظرةً  ٔ�لقي سوف: بوجراند دي یقول العطف، حروف الربط ٔ�و الوصل

  "الواو "، وميكن اس�تعامل ب�هنام، �مجلع املعلومات صور من ٔ�كرث ٔ�و صورتني بني �ربط : امجلع مطلق .1
  .النوع هذا يف

 حمتوى �ىل �خ�یار ویقع احملتوى، ح�ث من م�ثلتني صورتني بني �ربط: التخیري .2
  .النوع هذا يف  "ٔ�و" أ�داة  و�س�تعمل وا�د،

 أ�دوات  اس�تعامل وميكن تعارض، �القة ب�هنام املعلومات صور من صورتني ویضم :�س�تدراك .3
  ."بل لكن،"

 ٕا�داهام تدرج، وحتقق �ا� ب�هنام صورتني بني العالقة ٕاىل الوصل من النوع هذا و�شري :التفریع .4
  .ولهذا ح�ث، من دام، ما ٔ�ن،: مهنا ٔ�دوات ��، و�س�تعمل أ�خرى، حتقق �ىل یتوقف

  

  

 حسن رق�ةو هالیداينظر  يف املعجمي ��ساق وینقسم ��ساق، مظاهر من الثاين املظهر هو
Collocationوالتضام Réitération التكرار  :هام نو�ني �ىل

  . 

  :التكرار  -1

؛ مبعىن الثّاين حيیل ٕاىل أ�ّول ولتوضیح هذا یذ�ر Anaphoraیعّد رض� من رضوب إال�ا� ٕاىل سابق 
  : هالیداي ورق�ة حسن املثال التايل

 
  .يف حصن مقاوم �لنّار هاضع . ست تفا�اتاغسل وا�زع نوى 

    المعجمياالتساق : القسم الّثاني

Lexical Cohésion 
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يف امجل� �وىل، كام ٔ�نّه ال ميكن تفسريه ٕاال �لرجوع  )تفا�اتست (يف امجل� الثانیة حيیل ٕاىل ) ها(فالضمري 
ٕاىل ما حيیل ٕالیه، ومن مث �رتبط امجل� الثانیة �ٔ�وىل مما جيعل هاتني امجللتني �ش�ن نصا، ٔ�و جزءا من نص 

بك، فٕانّه) ها(وٕاذا اكن الضمري . وا�د ميكن  هنا قد قام بوظیفة إال�ا� الق�لیة، واليت ٔ�ّدت بدورها ٕاىل الس�ّ
  :ٔ�ن یقوم هبذه الوظیفة التكرار، وذ� اكلتايل

  .يف حصن مقاوم �لنّار التفا�اتضع . تفا�اتاغسل وا�زع نوى ست 

؛ وهبذا یصبح التكرار املعجمي وس�ی� من وسائل )التفا�ات(فقد متت إال�ا� هنا من �الل �كرار لفظ 
 متثل ورق�ة حسن هالیداي �دیدة وجند جتمیًعا لها عندٕاذ لهذا التكرار ٔ�مناط  ش�یو�ًا، ا�ٔكرث وربّام ،الس�بك

 :ا�ٓيت ا�طط یصورها در�ات ٔ�ربع من یتكّون سلًما

  

 
 
 
 
 
 

  

 وبال مّرة من ٔ�كرث النص، يف اللكمة �كرار ٔ�ي  احملض  التام التكرار به ویقصد ،املعجمي العنرص ٕا�ادة  . أ
 .تغیري

 .الرتادف وش�به الرتادف و�شمل ،خمتلف وا�لفظ املعىن �كرار  . ب

ف�كون شامًال لها، م�ل ، وهو امس حيمل معىن مشرتاكً بني �ّدة ٔ�سامء، �مس الشامل�كرار   . ت
 .فهذه ٔ�سامء �شملها امس إال�سان... النّاس، الّشخص، الّر�ل، املرٔ�ة، الو�، الب�ت، الطفل: أ�سامء

 لكامت يه ؛ ٕاذ)الشامل �مس( در�ة من ما �د ٕاىل معناها يف تقرتب ويه :العامة اللكامت �كرار  . ث
 و�سوق. الشامل �مس يف املوجود الشمول من ٔ�كرب بدر�ة ی�سع ما والشمول العموم من فهيا
 يف ٔ�موا� ٔ�ن �س�مثر هرني رٔ�ى:  الباح�ني بعض حبسب  العربیة �رمجته م�اًال، "نحس ورق�ة هالیداي"

  -هنا - ٔ��الت �امة، وقد لكمة )الفكرة( فلكمة .�لفكرة ٕالیه ٔ�و� ا�ي ما ٔ�دري ال ٔ�� ٔ�لبان، مزر�ة
 13.أ�وىل امجل� يف)هرني( ر�ٓه ما ٕاىل

1  

 REPETION معجمي عنصر إعادة

 OF LEXICAL ITEM 
2  

 الترادف أو شبھ الترادف

near synonyme 

(synonyme)           3  

  االسم الشامل

Super ordinate 
4  

  الكلمات العامة

General Words 



 

 محمد عند- التضام عن العربیة فضالً 
 مصطلح فهو �ال، ٔ�یّة و�ىل -حسني

 هو ٕاذ حتدیده، يف خطايب محمد عهنام
 ساق الش�ٔن وهبذا ت�، ٔ�و العالقة

  .تتلوى ال

 أ�وىل امجل� يف )الو�( للكمة ا�ي
 هذا يف الفا�ل مفا م�س�بك�ني، 
 )الو�(لفظيت بني معجمیة �القة 
 مبعىن  دوما م�صاح�ة أ�لفاظ من 

 للكمة �عتیادي �رتباط"، فه�ي 
 الوا�دة مرتبطتني ة�اد اس�تعامهلام 

  .والشاعر

  

 :ا�ٓتیة

 ب�ت/و� :م�ل

 :7 
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العربیة فضالً  ا�لغة ٕاىل Collocation املصطلح �رمجة يف وردت
حسني ا�ید عبد مجیل عند  -املعجمیة املصاح�ة يه

عهنام ونقل،Cohésion in English كتاهبم  يف حسن
العالقة هذه حبمك الرتباطها نظًرا �لقوة ٔ�و �لفعل اللكامت
  :ا�ٓيت املثال 

ال البنات الوقت؟، طوال الو� هذا یتلوى ملاذا

ا�ي املرجع لها ل�س  -�ٓنفا املذ�ورة املثال يف - )البنات
 امجللتان ها�ن تبدو هذا ومع معجمي �كرار �القة
 د وجو هو  -حسن ورق�ة هالیداي ذ�ر ما حبسب
 ٔ�زواج مثّة ٔ�ن �ىل هذا ویدل التضاد، �القة يه العالقة
، فه�ي املعجمیة �ملصاح�ة �سمى ما وهذا ا�ٓخر، ذ�ر �س�تدعي
 م�فصلتني، معجمیتني و�دتني يه اس�تعامل ٔ�و "معینة

والشاعر الشعر والسهم، القوس، والقمر الشمس ا�لیل وا�هنار،

ا�ٓتیة أ�قسام �ىل املعجمي التّضام تقس�مي ميكن تقّدم ما ضوء

م�ل اكمل، تضاد اللكمتني بني ٔ�اكن سواء در�اته جبمیع

: الّشورى

 

 الّشعراء

 :ومن ذلك قوله تعالى

 

  :التّضام - 2
وردت وقد

يه ٔ�خرى �رمجة -خطايب

حسن رق�ةو هالیدائ�ورده 
اللكامت من زوج توارد

املثال حسن رق�ةو هالیداي

البنات( فلكمة
�القة ب�هنام ل�س مث ومن

حبسب-الفا�ل الس�بك؟،
العالقة وهذه ،)البنات(و

�س�تدعي ا�دهام ذ�ر ٔ�ن
معینة ٔ�خرى �لكامت ما

ا�لیل وا�هنار،: وم�اهلام �ٔ�خرى،
 

ضوء ويف

جبمیع التّضاد .1

 :وقوله تعالى

ومن ذلك قوله تعالى
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  ٔ��ره/ٔ�حب :م�ل تناقض، ٔ�و ب�هنام ختالف اكن ٔ�م 
  .ٔ�طاع/ٔ�مر :م�ل تعا�س، ب�هنام اكن ٔ�و 

 ...الثال�ء ،االثنني ،أ��د ،الس�ت :م�ل مرتبة، سلس� يف ا�خول .2

 .�ب/�فذة/ب�ت : م�ل اجلزء،  -اجلزء ٔ�و اجلزء، - اللك �القة  .3

 من مجمو�ة ل�شمل التّضام ی�سع وقد �ريس، طاو�، :م�ل �ام، قسم يف �ندراج  .4

  .ٔ�سلوب/قارئ /اكتب/ٔ�دب /شعر: م�ل وا�ًدا، زوً�ا ال اللكامت

  

 

 
                                                           
1 -  Halliday and Hassan, Cohesion in English, pp 52-53                                               .  

  .115ص      2013: الكویت. 1، طوظیفة الّضمري الّرت�ی��ّة واّ�اللیّة يف شعر النّابغة اّ�بیاين وطرفة �ن العبد، ي�ٓم�ة الشمر - 2
  .17ص  لسانیات النّص، مد�ل ال�س�ام اخلطاب، محمد خطايب، - 3
  .157، ص 1، جمجهرة خطب العرب - 4
5 - Halliday and Hassan, Cohesion in English, p 130.                                                   
  .148، ص 1، جمجهرة خطب العرب - 6
  .21، ص اخلطابلسانیات النّص، مد�ل ال�س�ام محمد خطايب،  - 7
  ..301، ص النص واخلطاب وإالجراءرو�رت دي بوجراند،  - 8
  .43، ص1999: ، ا�ار اجلامعیة، �سك�دریةظاهرة احلذف يف ا�رس ا�لّغويطاهر سل�ن محودة،  - 9

10 -                                        Halliday and Hassan, Cohesion in English, p 167-196.   
  .23، ص اخلطاب ا�س�ام ٕاىل مد�ل النص، لسانیاتمحمد خطايب،  - 11
  .23، ص املرجع نفسه -12

  .النصیة وا�لسانیات العربیة البال�ة بني البدیع مجیل عبد ا�ید،:ینظر - 13
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