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  دروس ومحاضرات في لسانیات النص                

  لسانیات عامة : الثالثة                                      تخصص:السنة 

  فریدة موساوي. إعداد  وتقدیم د                  2020/2021: السنة الدراسیة

  

  :من نحو الجملة إلى نحو النص: النشأة والتطور

یة هي امتداد لنظریات علمیة نظریة علمیة تأتي من فراغ، فكل نظریة علم ال یوجد علم أو   

على هذا المبدأ نالحظ  وباالرتكاز ر من خالل المعارف اإلنسانیة الموجودة،، فالعلوم تتطوّ سابقة

مما ال شك فیه أن «: أن علم اللغة النصي نشأ من كل النظریات اللسانیة التي تناولت الجملة

) التبعیة(ونحو ) لدى تشومسكي(النحو التحویلي والنحو التولیدي :اللغویة البنیویة الدراسات 

) اإلسناد(لدى تنییر، ونحو الحالة عند فیلمور قد اهتمت بالمركب الفعلي أو العمل ) التعلیق(

) التعلیق(بوصفه نواة الجملة، وعالجت المركبات االسمیة بوجه خاص في نموذجي التبعیة 

وما سمي )قوة الكلمة (في نظریة التكافؤ) عناصر أساسیة(بوصفها قیما تابعة ) ةنحو الحال(و

تحویل (فالنظریة التحویلیة التولیدیة ترتكز على مفهوم التحویل 1».الحالة العمیقة ونحو الحالة

ففي العملیة التواصلیة نقوم بترجمة األفكار إلى ) البنیة السطحیة إلى البنیة العمیقة أو العكس

ا ظ أي قمنا بتحویل البنیة العمیقة إلى بنیة سطحیة، أو نحول األلفاظ إلى أفكار، أي أننا حّولنألفا

  .البنیة السطحیة إلى بنیة عمیقة

تحتل التحویالت المكانة األساسیة في «: حیث أما التولید فهو الجانب اإلبداعي في اللغة    

فالبنیة 2»...لعمیقة إلى بنى سطحیة القواعد التشومسكیة، وتكمن مهمتها في تحویل البنى ا

الجانب (العمیقة  هي المعنى في الجملة، أما البنیة السطحیة فهي الشكل المستعمل في التواصل

  .)اللفظي للجملة

یكون أحد  العالقات بین العناصر في الجملة، حیث إلى نحو التبعیة أو التعلیق كما یحیل    

العناصر تابع لعنصر آخر، ومن الذین تناولوا هذه القضیة بنوع من التفصیل أندري مارتیني في 
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الوحدات أو التراكیب « ق بین التركیب التابع والتركیب المستقلفرّ اللسانیات الوظیفیة حین 

ا واحدا مستقرا هي الوحدات غیر التابعة للكلمات أو التراكیب األخرى بحیث تلتزم مكان: المستقلة 

وحدة  Hierأمس(في الجملة فهي مستقلة الرتبة ال تحتاج إلى وحدات أخرى لتحدید وظیفتها 

مستقلة أنها متغیرة الرتبة یمكن أن تقع في مواقع مختلفة من الجملة وال تغیر وظیفتها إال من 

الجملة هو  رجٌل في الدار الجار والمجرور في: مثال .3».حیث دالالتها األسلوبي والبالغي

  .في الدار رجل: تركیب مستقل یمكن تغییر مكانه في الجملة على النحو التالي

تقابل هذه الوحدات : الوحدات غیر المستقلة أو التابعة«في مقابل هذا النوع من التراكیب نجد    

غیر المستقلة الصنف األول من الوحدات وهي التي تكون دائما تابعة لوحدات أخرى وخاصة 

التركیب اإلسنادي وكثیرا ما تكون وظیفتها بواسطة وحدات أخرى تربطها بباقي أجزاء  منها

 ،سم اإلشارة تابع للعنصر الذي یحیل إلیهامثال في اللغة العربیة اسم الموصول أو .4»...الجملة 

، الصفة تابعة للموصوف، المضاف إلیه تابع )ال یقع إال بعده(اسم المجرور تابع لحرف الجر

  ....الخف للمضا

نظریة  عن سابقاتها من النظریات بأنهافهي تختلف  الحاالت لفلمور نظریة قواعد  أما    

مستعمال بكثرة في القواعد التقلیدیة اإلغریقیة للداللة على  Caseكان مصطلح الحالة «:داللیة

الصیغ الخاصة باألسماء والضمائر، والتي تتجلى في شكل زوائد صرفیة أو تغیرات جذریة على 

مستوى الساق للتعبیر عن وظیفتها في الجملة وعالقاتها بالكلمات األخرى، وهكذا فالمصطلح 

وما قد یحمله هذا الشكل من معنى مثل حاالت الرفع )  form(التقلیدي للحالة یدل على الشكل 

ومصطلح الحالة في اللغة العربیة یحیل إلى  5»... في العربیة وحاالت الفاعلیة  والنصب والجر

الرفع والنصب والجر، الفاعلیة والمفعولیة، الحال، (موقع العنصر في الجملة ووظیفته وداللته

  .ا حاالت تتأسس علیها الجملةوهي كله...).النعت، اسم المجرور

إشارات فقط إلى بعض الدراسات اللسانیة التي تناولت الجملة م ذكره، لیس إال كل ما تقدّ و     

 وكانت« :وتشترك هذه الدراسات في فكرة أن الجملة وحدة قائمة بذاتها ،كوحدة أساسیة للدراسة

ه وجد من ، إال أنّ "إن الجملة هي أكبر وجدة مستقلة : "أقصى غایتهم دراسة الجملة، لقولهم
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العلماء من یرفض هذا القید المقتصر على دراسة الجملة، ویسعى إلى دراسة الوحدة الممثلة 

ن أوائل هؤالء اللغویین وكان م) texte نحو النص(لتتابعات من الجمل والتي عرفت فیما بعد 

الذي أطلق على هذه الدراسة النهج المجاوز للجملة، وقد جاء ذلك في 1952یسهار . س.ز(

الذي اهتم فیه بتوزیع العناصر اللغویة في " "Discourse Analysisبحثه تحلیل الخطاب

بین النص وسیاقه االجتماعي، وقد حظي هذا باهتمام علماء ) Link(النصوص، كما اهتم بالربط

وهذا األخیر یمثل العصب  ،ن اللغويز هاریس بدراسة المكوّ كما تمیّ  .6»... اللغة إلى وقتنا هذا

مكونات النص ف لى نحو النص ونحو الجملة،إن اللغوي تنتمي في دراسة الجملة، ونظریة المكوّ 

  .هي نفسها مكونات الجملة

ألن النص كذلك فكرة ربط النص بسیاقه االجتماعي فكرة رائدة للتأسیس لعلم اللغة النصي، و      

هو ولید المنتج الذي أنتجه، كما ال یمكن عزل هذا المنتج عن المجتمع  مهما كان جنسه ونوعه،

الذي ینتمي إلیه، أما أهم ما جاء في نظریة هاریس هو الربط بین الجمل والذي سمي فیما بعد 

  .لنحو النصيفي نشأة وتطور  اوهذا یمثل خطوة مهمة  بالنهج المجاوز للجملة،

علم اللغة النصي كان من خالل كل الدراسات التي تناولت الجملة كوحدة أكبر نشأة إن     

انطلقت النداءات بضرورة الخروج من بوتقة التحلیل على مستوى الجملة إلى التحلیل «:للتحلیل 

نحو الجملة على مستوى أكبر هو التحلیل على مستوى النص، انطلقت من اإلحساس القوي بأن 

م سوى الضئیل بالنسبة لما یقدمه ل اللغوي، إذ الجملة ال تقدّ ا إلشباع حاجة المحلّ لم یعد كافی

مه النص یمثل المعنى الكلي على النص، فما الجملة إال جزء صغیر بالقیاس للنص، وما یقدّ 

وبهذا تعد الجملة المكون األساسي  7.»فقط من المعنى العاممه الجملة یمثل جزءا حین الذي تقدّ 

ما یمثل الحرف نواة الكلمة، والكلمة نواة الجملة، فكذلك الجملة نواة النص، فالنص ك« :للنص

 8»عبارة عن متتالیة من الجمل في األغلب بصرف النظر عن كونه جملة واحدة أو كلمة واحدة

، وهي إشارة إلى عالقات التتابع داخل النص، تّم تعریف النص بأنه متتالیة من الجمل اوبهذ

وكذلك معظم «، وأن مكونات النص هي نفسها مكونات الجملة )الجملة(ن للنص وٕالى أهم مكوّ 
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العالقات النصیة هي عالقات قائمة بین الكلمات داخل الجملة الواحدة، ثم بین الكلمات داخل 

   .لة واالنتقال من الجملة إلى النصوهنا یأتي الحدیث عن التحلیل المجاوز للجم 9»...عدة جمل

فالجملة «:یقصد بها التحلیل النصي وآلیات الترابط فیما بینها غالبا ما  ین الجملالعالقات بو     

بنیة غیر مكتفیة بنفسها، بمعنى أن الجملة المجردة تحتاج إلى  –في غالب األحیان  - إذن تمثل

ق اإلخبار واإلعالم المقصود جارتها من الجمل حتى تتضح داللتها وضوحا كامال، وحتى یتحقّ 

ارتكازا شدیدا، وال یمكن الفصل بینهما،  - كما ذكرنا- والنص یرتكز على الجملة.نصمن وجود ال

تجاوز النص حدود الجملة في التحلیل یسمح بطرح إمكانات متعددة للفهم وفضاءات   أنغیر 

بل یمتلك خاصیة االنفتاح على  فالنص لیس فقط متتالیة من الجمل، 10.»...أوجب للتفسیر 

السیاق الثقافي واالجتماعي والنفسي (: منهان السیاقات المختلفة التي یتكوّ  دة تؤطرهاعوالم متعدّ 

  ...)والتاریخي

إن الحدیث عن نحو النص ونحو الجملة یجعلنا :مالمح االتفاق بین نحو النص ونحو الجملة  

: م األدلة والحجج لتأكید وجهة نظره حیثنقف بین رأیین مختلفین، وكل رأي یحاول أن یقدّ 

الرافضون لنحو الجملة على أن البشر عندما یتواصلون لغویا ال یمارسون ذلك في جمل  یعتمد«

وال تدرك النصوص في ذلك ) متماسكة( بل في تتابعات مجاوزة للجملة مترابطة مفردة منعزلة،

أساسا بوصفها أفعال تواصل فردیة بل بوصفها أفعال تواصل فردیة بل بوصفها نتاج تفاعالت 

، ویعني هذا أن كل تحلیل لغوي یجب أن ینطلق من )أبنیة منطوقة بین الذوات(اد متجاوزة اإلفر 

 یرفض نحو الجملة الرأيفهذا 11».1968هارتمان.وب 1967)فاینریش(النص، وهذا ما دعا إلیه 

  .وحدة مستقلة الجملة أنباعتبار 

معالجته نحو النص هو صورة من صور التحلیل النحوي یقف في «: وهناك من یرى أن     

دون أن  عند حدود الجملة ویرى أن الجملة هي الوحدة اللغویة الكبرى التي ینبغي أن یقعد لها،

فإذا ما تعدى األمر في تجاوز حدود الجملة إلى  -االستدراك مثال - یتجاوزها إال في القلیل النادر

الظواهر التي ة تتابعات كبرى تتصل بكلیة النص وبنائه العام عن طریق البحث في تلك مجموع
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وهذا القول یؤكد ما  12.»یة النص الكلیة، فإن ذلك تجاوز لنحو الجملة إلى نحو النصتتعلق ببن

ومن األشیاء « : فبنیة النص ككل هي متتالیة من الجمل) النهج المجاوز للجملة(جاء به هاریس 

حین یعتبر قواعدها منتهى " نحو الجملة"بكثیر من الرفض هو أن  توقف عندها اللغویونالتي 

همه ومبلغ علمه فإنه ال یقر للنص بكینونة متمیزة توجب معالجة تراكیبه معالجة نحویة تستجیب 

لمقتضیات بنیته، وبهذا یقع النص خارج مجال الدرس النحوي، فالتحلیل في نحو الجملة یبدأ 

عن سیاقها في النص أو الخطاب، ویصبح السلوك اللغوي مجرد باختراع الجمل وعزلها تقریبا 

د النحوي إال الكشف عن هذه النماذج وتحیتحقیق ال نهائي لعدد من نماذج الجملة، وما على 

تركیبیة، لیصیر الكالم جمیعه قید الضبط، وهذا االجتراء ال یعطي قوانینها الحاكمة لمكوناتها ال

ألنه ال یوجد عالقة بین أجزاء النص الواحد، وال یراعي عالقة  لكلیة النص قیمة داللیة فاعلة،

آخر النص بأوله، وال علته بمفعوله، وال كیفیة الترابط بین أجزاء النص في فضاء النص الرحب، 

في 13.»...في نحو النص فله معنى خاص)النحو(ألن نحو النص یتقید بحدود جزئیة، أما لفظ 

، أن هذا النحو یختلف عن نحو الجملة، فنحو وخصائصه النصنحو طبیعة هذا القول إشارة إلى 

  .د نصیة النصغیر الشكلیة التي تحدّ النص یرتكز على العالقات بین العنصر الشكلیة و 

نحو النص ال «: ولهذا ال یمكن الحدیث عن نحو النص إال من خالل معاییر النصیة و    

باستقاللیة الجملة، ونحو الجملة ال یتجاوز حدودها إلى النص، ونظرا لقصور نحو الجملة  یعترف

من هنا تتضح 14»...النصوصوتضییق مساحة البحث فیه، وتحجییم وسائله اندفع النظر على 

  :التي نلخصها في النقاط التالیة فروقات بین نحو النص ونحو الجملةال

  .رلقواعد الثابتة التي ال تتغیّ د في مجموعة من انحو الجملة یتحدّ  -

  .عن الظروف الخارجیة والسیاقات المختلفة س الجملة بعیدانحو الجملة یدرَ  -

صحیح أن هناك اختالفات بین نحو النص ونحو الجملة، لكن ال یمكن أم نفصل بینهما  -

ن أساسي للنص، وما تحتویه الجملة من عناصر یحتویها ، ألن الجملة مكوّ فصال قاطعا

 .النص
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ال یمكن تناول هذا الموضوع إال من خالل المقارنة بین :  أهمیة نحو النص والهدف منه

وترجع أهمیة هذا النمط من األبحاث إلى عدم االكتفاء بالجملة «:نحو النص ونحو الجملة

ومن ثم  في التحلیل اللغوي، نعم هي نواة النص، لكنها لیست البنیة الكبرى للتحلیل اللغوي،

هذه الفكرة تحیلنا إلى فكرة  15»جب تخطي بنیة الجملة إلى بنیة النصكان من الوا

بحیث ال یمكن إبراز أهمیة النحو النصي إال من خالل ) النهج المجاوز للجملة(هاریس

حتى عندما نتواصل عادة ال نستعمل ) النص ولیست الجملة(الحدود المقترحة للتحلیل

  .الجمل من هنا تتّضح الرؤیة وتتّضح األهمیة والحاجة إلى علم اللغة النصي

د المقاصد وبها یظهر بین المنتج والمتلقي بها تتحدّ  ا أن اللغة هي أداة التواصلكم    

القارئ، /الكاتب والمستمع/ وبما أن اللغة تواصل بین المتحدث «:موقف المتلقي من النص

من شانه لیصبح المنتج الثاني للنص أو ما فقد أكدت هذه النظریة دور المتلقي، وأعلنت 

لعملیة اللغویة كلها تعد حوارا متصال بین المبدع والنص والمتلقي، المبدع الثاني له، فا

عدیدة على النص، والنص بدوره یجیب على هذه  فاألخیر دائما في حالة طرح ألسئلة

 الحكماألسئلة، إضافة إلى  أن المتلقي هو الجهة المتفردة بالحكم على تماسك النص، هذا 

فلكه أغلب جوانب التحلیل النصي  لذي یشمل النظریة النصیة والذي تدور في

هنا إشارة إلى الطبیعة التواصلیة للنصوص، هذه الطبیعة التي تفرض بصورة  16»المعاصر

في حالة تفاعل مع النص، وعلم اللغة   المتلقي/ تلقائیة قطبي العملیة التواصلیة المنتج

  .د آلیات هذا التفاعل وفق ما تقتضیه معاییر النصیةالنصي هو الذي یحدّ 

ومهمة الروابط النصیة أو «: ویهدف علم اللغة النصي إلى دراسة الروابط داخل النص   

على مستوى الجملة باستثناء بعض  - في الغالب –الروابط عامة، كانت محصورة 

أما علم اللغة النصي، فإن هدفه األساسي هو تحلیل . اإلشارات إلى اتساع في المهمة

ما یمیز هذا التحلیل، فقد  أهمالنص كامال، ومن ثم أصبح هذا االتساع لمهمة الروابط من 

نة للنص، أو مكوّ بین كلمتین أو عبارتین أو جملتین أو فقرتین أو عدة فقرات  األداةط ترب

 –عدة فصول مكونة لكتاب كامل، ویتضح ذلك جلیا في باب الضمائر الشخصیة 

الموصولة، والتوابع مثل العطف خاصة، والمناسبة والحذف، والتكرار، وغیرها  - اإلشاریة

                                                           
15
 .14، ص1،ج، علم اللغة النصي بین النظریة والتطبیقالفقي إبراھیمصبحي  
16

 .14، صالمرجع نفسھ
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النحو العربي أغلبها یقوم على فكرة اإلسناد بین المسند من األدوات التي وجد أن أبواب 

، لكم ما یسند إلیه قد یتمثل في عدد كبیر من الجمل واحداوالمسند إلیه، فقد یكون المسند 

معنى هذا أن معنى الجملة ال یكتمل إال من خالل متتالیة من الجمل، حتى في  17.»

كما تؤدي .لتواصل بنصوص ولیس بجملالتواصل العادي بین المتكلم والسامع، یتم هذا ا

، ولم یعد الحدیث عن الروابط بین عناصر الجملة الروابط دورا أساسیا في اتساق النص

الواحدة، بل أصبح الحدیث عن الروابط بین الجمل المتتالیة والروابط بین الفقرات من هنا 

  .فةتأتي الحاجة والضرورة إلى النحو النصي من خالل أشكال الربط المختل

ذاتها،  ، ولیس بالجملة في حدّ كثیر من األحیان ترتبط داللة الكلمة بالنص ككل وفي  

فسیاق النص ضروري لفهم الدالالت التي تتضمنها الكلمات والجمل، في بعض األحیان 

     .یتعلق األمر حتى بالحركة اإلعرابیة

فال یمكن أن نتحدث عن معاییر النصیة هي األسس التي یقوم علیها النص، : معاییر النصیة

به یكون  المبادئ أو المعاییر التي تحجم النص بالنصیة أو ما«:نصیة النص إال من خالل

بوجراند وفولفانج دریسر تلك المعاییر السبعة عندما قال عن ي فقد قّدم د. الكالم نصا

ویزول  ه حدث تواصلي یلزم لكونه نصا أن تتوفر فیه سبعة معاییر للنصیة مجتمعةإنّ «:النص

  أو الربط النحويcohesion السبك  -  1 :عنه هذا الوصف إذا تخلف واحد من هذه المعاییر

 .أو التماسك الداللي ترجمها تمام حسان بااللتحام      coherenceالحبك 

 .أي هدف النص   intentionalityالقصد  

 .تتعلق بموقف المتلقي بقبول النص    acceptability  القبول

  .توقع المعلومات الواردة فیه أو عدمه informativity   اإلعالم

  .تتعلق بمناسبة النص للموقف   situationality المقامیة

  intertextuality «18   التناص

                                                           
17
 .14،ص1صبحي إبراھیم الفقي، علم اللغة النصي بین النظریة والتطبیق،ج 
18
 .  75، المرجع نفسھ 
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، وٕاذا نقص أو غاب أحد هذه تجتمع هذه المعاییر السبعةق نصیة النص البد أن لكي تتحقّ و    

ق ومنها ما یتعلّ  ق بالمنتج كالقصدیة،المعاییر ما یتعلّ وفي هذه . المعاییر تغیب معه نصیة النص

 ةیوالمقامذاته كالسبك والحبك، أما اإلعالمیة  بالنص بحدّ  بالمتلقي كالقبولیة، منها ما یتعلق

  .فتشیر إلى عالقات التفاعل بین المنتج والمتلقي والنص

فات في یعود إلى االختال دت التعریفات لعلم اللغة النصي، وهذاتعدّ : تعریف علم اللغة النصي

، ولهذا ال یمكن تعریف علم اللغة النصي إال من خالل تعریفات النص والتي تعریف النص

  :تتلخص في مجملها في

والمفاهیم إلى اآلخرین، فهو  األفكاروسیلة لنقل «:ونهكال یخرج النص في تعریفه العام عن  -

أو كما . إنما هو طریق للخطابینقل شیئا إلى المخاطب، وهو لیس هدفا في حدِّ ذاته 

و سواء كان منطوقا أ–التوصیل اللغوي ": إنه عبارة عن:یقول جیفري لیتش ومایكل شورت 

و شفرات محددة في صورتها المسموعة أباعتباره رسالة فحسب تتخذ صورة –مكتوبا 

بأن الحدیث عن النص معناه  - وذلك یوحي كما یقول الدكتور محمد عناني -المرئیة

ومن هنا تأتي أهمیة دراسة النص لتطویر االتصال اللغوي بین البشر  .كیز علة اللغةالتر 

فهنا یقترب النص من مفهوم اللغة، إذا كانت اللغة أداة تواصل وتبلیغ 19.».وتقویته وتحسینه

كما یشیر - واللغة بهذا المفهوم ال تكون إال نصا مهمته التوصیل ویستحیل «:فالنص كذلك

 من هنا یكون. دیهة لقواعد الكالمأن نوصل شیئا قابال للفهم، وتلك هي الب - جون كوین

التصال واقعا عن طریق النص ال عن طریق الكلمة أو الجملة المجردتین من ا

ه أنّ (قد تكون صحیحة من الناحیة التواصلیةهذه المقاربة بین اللغة والنص 20.»...النصیة

 .)، وركیزة النص هي اللغةمكننا التواصل إال من خالل اللغةال ی

كن اللغة تختلف عن النص، فلیس أي كالم یتلفظ به والنص في حد ذاته بنیة لغویة، ل     

هو نص، هناك شروط واجب توفرها في النص ولیست موجودة في اللغة، وعلم اللغة 

النصي استفاد من الدراسات اللغویة خاصة البنیویة التي تناولت النص كبنیة شكلیة مغلقة، 

دراسات اختصت بالنص دون اللغة كظاهرة التناص مثال تختص بالنصوص وال  كلكن هنا

  .ي حال من األحوال الحدیث عن التناص في اللغةیمكن بأ

                                                           
19
 .20، ص، نحو النصأحمد عفیفي 
20
 .21، صالمرجع نفسھ 
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ار هالیداي ورقیة حسن إلى أش«:و مكتوبة أخرى یمكن أن یكون النص منطوق أمن جه -

تستخدم في علم اللغویات لتشیر إلى أن أي فقرة مكتوبة أو منطوقة Textأن كلمة نص

شریطة أن تكون وحدة متكاملة، ویظهر واضحا هذا التركیز على أن . مهما كان طولها

على أن یكون وحدة متكاملة دون تحدید حجمه طوال أو .النص یتضمن المكتوب والمنطوق

دائما مرتبطة بالقضیة  وهي )المنطوق والمكتوب(هنا إشارة إلى طبیعة 21».قصرا

 .التواصلیة

ما  بالحجم والطول، المهم هو االلتحام بین عناصره وتتابعها وهذا وال یمكن تحدید النص 

فإن النص بكلیته ال بد أن ینطوي «:كما یقول جون لیونزو  رّكزت علیه اللسانیات النصیة،

 - والنص. من الخصائص التي تفضي على التماسك واالنسجام على مجموعة ممیزة

لن یكون إال مجرد جمع للجمل، وهذا یجعلنا نقف بكثیر من الحذر أمام  - بالمعنى السابق

أما النص فلیس إال سلسلة من الجمل، كل منها ":ما ورد عند الدكتور سعد مصلوح في قوله

جمع للجمل، أو لنماذج الجمل  حسن السكوت علیها، وهو مجرد حاصلییفید السامع 

 في هذا  القول إشارات مهمة إلى عالقة النص بالجملة، باعتبار 22.»...الداخلة في تشكیله

وبهذا  ،الجملة في العرف النحوي هي ما یحسن السكوت علیه، أي هي التامة الفائدة أن

أن بالضرورة  كما أن سلسلة من الجمل المتتالیة ال یمكن ، هي الوحدة األساسیة للتواصل

أي لیست كل متتالیة  لیست القاعدة، متتالیة من الجمل هبأنّ ، إذن تعریفنا للنص تشكل نصا

 .من الجمل نصا

قة، وفي الغالب مما سبق نالحظ أن تعریفات النص في مجملها تتناول النص من زاویة ضیّ  -

د ولّ مما ) ال تنطلق من جوهر النص بل تنطلق من أفكار خارج النص(هي إسقاطات

  .دة ومختلفة تطمح إلى إرساء قواعد ثابتة لدراسة النصوصاتجاهات متعدّ 

أول ما یالحظه الدارس لعلم اللغة النصي هو تنّوع المصطلحات : المفهوم والمصطلح

نحو النص، لسانیات :دت المصطلحات والمفهوم واحدفتعدّ  واختالفها التي تدل على هذا العلم،

النص، نظریة النص، كل هذه المصطلحات تحیل إلى التذبذب  النص، علم اللغة النصي، علم

دت واحد من المصطلحات التي حدّ  "نحو النص"مصطلح «: والفوضى في استعمال المصطلح

                                                           
21
 .22نحو  النص،ص أحمد عفیفي، 
22
 .23صالمرجع نفسھ، 
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عة وتحلیل المظاهر المتنوّ  .لنفسها هدف واحدا وهو الوصف والدراسة اللغویة لألبنیة النصیة

نحو النص في تحقیق هذا الهدف بعض  اشترك مع مصطلح.ألشكال التواصل النصي

 "نظریة النص"و "علم اللغة النصي"و "علم النص": المصطلحات التي تعني بذلك أیضا وهي

نحو النص أكثر اقترابا من تحقیق الهدف وتوضیح صور التماسك والترابط "وٕان كان مصطلح 

نص وذلك ضمن النصي، ویرى فان دایك أن النحو النصي وظیفته األولى هي دراسة نحو ال

منهجه العام القائم على شرح معاییر بناء النص، وجوانب االستخدام اللغوي المهمة، وبخاصة 

نالحظ أن  .23»النظامي  اللغةإنتاج النص من خالل قواعد وشروط وأهداف  مغایرة لعلم 

 .ده الهدف من الدراسةاستعمال المصطلح المناسب یحدّ 

غة النصي أوال لالتعریف االصطالحي لعلم ال یرتبط:يالتعریف االصطالحي لعلم اللغة النص

ذلك الفرع من فروع علم «:هذا العلم فهو االتجاه ومجال الدراسة الذي یتناولهبالتوجه و 

اللغة، الذي یهتم بدراسة النص باعتباره الوحدة اللغویة الكبرى، وذلك بدراسة جونب عدیدة 

وأنواعها،  Referenceأهمها الترابط أو التماسك أو وسائله، وأنواعه واإلحالة أو المرجعیة 

وهذه ) قبلالمرسل والمست(ودور المشاركین في النص Textual Contextوالسیاق النصي

وهذا التعریف لخص  24.»ن النص المنطوق والنص المكتوب على حدٍّ سواءالدراسة تتضمّ 

هاریس (االتجاه هو علم اللغة،حیث نشأ في أحضان المناهج البنیویةف،كل قضایا علم اللغة

، كما یرتكز هذا العلم بالتحدید على قضایا االنسجام واالتساق )والنهج المجاوز للجملة

  .والتعالق داخل النص والترابط

والتحلیل «:كغیره من العلوم على التحلیل )لسانیات النص(علم اللغة النصي كما یستند    

ال یعتمد على الروابط الموجودة بین أشتات النص الداخلیة فقط، یل یتعداها إلى الروابط 

رة، فیقرب الخارجیة، ومن ثم یبرز التحلیل النصي في تفسیر أبعاد النص التي تبدو متناف

فیختص علم اللغة النصي عن بقیة العلوم والمناهج 25».جلیة متجاذبة لتظهر لسیاق بینهاا

التي تناولت تحلیل النصوص،أنه یدرس النص كبنیة كلیة مترابطة شكلیا ومعنویا، وداخلیا 

نة للنص تبدو متنافرة عند التحلیل، لكن التحلیل النصي یتناول وخارجیا، فالعناصر المكوّ 

  .ه األشتات كبنیةهذ

                                                           
23
  .21، ص، نحو النصأحمد عفیفي 
24
 .32، ص1الفقي، علم اللغة النصي بین النظریة والتطبیق،ج صبحي إبراھیم 
25
 .55ص ،المرجع نفسھ 
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نى رصد العناصر اللغویة من عویرتكز المحّلل في علم اللغة النص على ظاهرة التتابع، بم -

  .بدایة النص إلى نهایته

الدراسة إلى العلمیة  هذه وبإمكانه استعمال اإلحصاء في الدراسة كآلیة ناجعة جدا لتقریب -

  .والموضوعیة

  .دور العناصر في تحقیق االتساق واالنسجام إبراز - لسانیات النصفي  –كما ینبغي دائما  -

في الحقیقة توجد عدة أنواع من النصوص «:وتدرس لسانیات النص كل أنواع النصوص

  النص المكتوب - 2   النص المنطوق                - 1:هي 

  النص المغلق - 4  النص المفتوح                 -   3     

لنص المنطوق،أیندرج تحت التحلیل النصي أم یكون غیر أننا قد وجدنا خالفا ما حوا ا   

لنص، ومنهم اتابعا لتحلیل الخطاب؟ فقد رأینا من جعل النص هو الخطاب والخطاب هو 

یثیر هذا القول  26.»والخطاب باللغة المنطوقة من جعل النص یختص باللغة لمكتوبة

نص أو هل لسانیات النص تختص بعلم ال ،قضیة أخرى هي اختصاص لسانیات النص

الفصل في هذه القضیة فصال نهائیا غیر وارد، الختالف وجهات و  بتحلیل الخطاب؟

  .النظر

آلیات االتساق واالنسجام في ترتكز لسانیات النص على دراسة : االتساق واالنسجام

خطاب ما، ویهتم فیه / المشكلة للنص األجزاءیقصد باالتساق ذلك التماسك الشدید بین «:النص

. التي تصل بین العناصر المكونة لجزء من خطاب آو خطاب برمته)الشكلیة(بالوسائل اللغویة 

من بدایة الواصف طریقة خطیة، متدرجة  -لجل وصف اتساق الخطاب یسلك المحلّ أومن 

المحلیة، إحالة قبلیة أو  حتى نهایته، راصدا الضمائر واإلشارات) الجملة الثانیة غالبا(الخطاب 

بعدیة، مهتما أیضا بوسائل الربط المتنوعة كالعطف واالستبدال والحذف والمقارنة واالستدراك 

) المعطى اللغوي بصفة عامة(الخطاب / كل ذلك من أجا البرهنة على أن النص. وهلم جرا

یختص بالجانب الشكلي للنص من خالل  وبهذا یتضح لنا أن  االتساق .27.»یشكل كال متآخذا

  . شبكة من العالقات بین العناصر اللغویة التي تتحد فیما بینها لتشكل بنیة النص

                                                           
26
 .56،ص1صبحي إبراھیم الفقي، علم اللغة النصي بین النظریة والتطبیق،ج 
27
 .5ص.2006البیضاء، المغرب، ،الدار 2محمد خطابي، مدخل إلى انسجام الخطاب، المركز الثقافي العربي،ط 
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الخطاب كمفهوم واحد، ألن اتساق النص هو نفسه / استعمال مصطلحي النص  كما نالحظ   

القات الشكلیة التي ن النص هي نفسها العالعالقات الشكلیة التي تكوّ اتساق الخطاب، بمعنى ما 

ل للنص علیه أن یرصد أوال كل العناصر االتساقیة لكي یصل إلى كما أن المحلّ  .ن الخطابتكوّ 

  .العالقات الشكلیة، فیتتبع هذه العناصر من بدایة النص إلى نهایته

، بمعنى دهم النص وتولّ العالقات الخفیة التي تنظّ «:یقصد بانسجام النص: االنسجامتعریف   

ومن ثم، وتأسیسا ) االنسجام(أي االتساق، إلى الكامن )قغیر المتحقَّ  أو(ق فعال المتحقَّ  تجاوز

لى هذا التمایز، تصبح بعض المفاهیم، مثل موضوع الخطاب والبنیة الكلیة، والمعرفة الخلفیة ع

صحیح، أي أن  والعكسالخطاب / مفاهیمها، حشوا إن أردنا توظیفها في مستوى اتساق النص

موضوع الخطاب آو البنیة ) بناء(الوسائل التي یتجلى بها اتساق النص عاجزة عن مقاربة 

- منتج: داخل النص إال من خالل العالقة الثالثیة االنسجاموال یمكن دراسة آلیات . 28»...الكلیة

االتساق  شمل من االتساق، ذلك أنأوالفرق بین االتساق واالنسجام أن االنسجام . نص - متلقي

   .داخلي یربط ما بین داخل النص وخارجه/أما االنسجام خارجي ) داخل النص(داخلي

  :أدوات االتساق

، ألنها تشمل العناصر التي یتحقق بها االتساق واالنسجام داخل النص أهممن  :اإلحالة -1

...) داخل النص من خالل الضمائر وأسماء اإلشارة والموصوالت( الوقت  في نفس

العناصر اإلحالیة «: دد اإلحالة في أنوخارج النص من خالل اإلحالة المقامیة، وتتحّ 

كیفما كان نوعها ال تكتفي بذاتها من حیث التأویل، إذ ال بد من العودة إلى ما تشیر إلیه 

وهي حسب .على خاصیة اإلحالة وتتوفر كل لغة طبیعیة. من أجل تأویلها

تعتبر اإلحالة .الضمائر وأسماء اإلشارة وأدوات المقارنة )هالیداي ورقیة حسن(الباحثان

عالقة داللیة، ومن ثم ال تخضع لقیود نحویة، إال أنها تخضع لقید داللي وهو وجوب 

 .»تطابق الخصائص الداللیة بین العنصر المحیل والعنصر المحال إلیه

عنى في ذاتها، بل تحتاج إلى اسم وأسماء اإلشارة والموصوالت ال تحمل مفالضمائر 

المحیل والمحال : ، ومن ثم ال وجود لإلحالة إال  من خالل عنصرینح داللتهاتى تتضّ ح
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كما ال بد من التطابق بین المحیل والمحال إلیه في التذكیر والتأنیث والجمع . إلیه

  .داللیة هذه كلها خصائص...واإلفراد والتثنیة

        

  اإلحالة                       

  

    

       نصیة                               مقامیة    

  إحالة إلى خارج النص                    إحالة إلى داخل النص 

                                      

  إلى سابق              إلى الحق                                       

   بعدیة   قبلیة                                                           

هي ترتبط و ) خارج النص(من خالل المخطط نالحظ أن اإلحالة تنقسم إلى إحالة مقامیة  

، كما تنقسم هذه األخیرة )داخل النص(اإلحالة النصیة فترتبط باالتساق باالتساق واالنسجام، أما

  . حالة قبلیة وهي أن العنصر المحیل یحیل إلى ما قبلهإ -: إلى قسمین

 .إحالة بعدیة وهي أن العنصر المحیل یحیل إلى ما بعده  -            

السیاق االجتماعي (فكثیرا ما ترتبط بالسیاقات المختلفة للنص اإلحالة المقامیةأما 

ل یحیط مع الظروف المنتجة للنص، واإلحالة المقامیة تجعل المحلّ ..) والتاریخي والثقافي 

أن اإلحالة المقامیة تساهم في خلق النص، لكونها تربط اللغة بالمقام، في «:بعالم النص

یمكن فهم شفرات النص إال من خالل اإلحالة معنى هذا ال 29.»اتساقه بشكل مباشر

رموز أو شخصیات تاریخیة مثال، ( المقامیة، قد یستعمل الشاعر داخل النص مرجعیات

وجمع خارج النص  لكن ال یمكن فهم داللتها في النص إال من خالل البحث والتنقیب

  .معلومات تتیح لنا فهم النص كما یجب أن یفهم
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عملیة تتم داخل النص، إنه تعویض عنصر في النص االستبدال هي «:االستبدال -2

واإلحالة   حذفكالوهو ال یقل أهمیة  عن العناصر االتساقیة األخرى  30.»بعنصر آخر

ه ویعد االستبدال في ذلك شأن اإلحالة،عالقة اتساق، إال أنّ «:في تحقیق التماسك النصي

المعجمي بین كلمات أو عبارات،  -یختلف عنها في كونه عالقة تتم في المستوى النحوي

بینما اإلحالة عالقة معنویة في المستوى الداللي، ویعتبر االستبدال، من جهة أخرى، 

أن  "عملیة داخل النص"یستخلص من كونه .وسیلة أساسیة تعتمد في أنساق النص

، أي عالقة بین عنصر متأخر ال النصي قبلیةنصي، على أن معظم حاالت االستبد

ویتحقق .31.»وبین عنصر متقدم، بناء علیه یعد االستبدال من مصادر اتساق النصوص

وهي عالقة قبلیة بین عنصر سابق «:االتساق من خالل العالقة بین المستبِدل والمستبَدل

بدال مع یتفق االست 32.»...وثم یمكن الحدیث عن االستمراریة .وعنصر الحق فیه

اإلحالة في أنهما من العناصر االتساقیة التي تتیح االستمراریة داخل النص من خالل 

لئن كانت  العالقة بین عنصري اإلحالة «: عنصریة اتساقیین لكنهما یختلفان في

المستبِدل (فإن العالقة بین عنصري االستبدال  عالقة تطابق،) المحیل والمحال إلیه(

ورغم االختالف بین اإلحالة واالستبدال إال أنهما یتفقان 33.»...ابل عالقة تق) والمستبَدل

حیث یعتبر اسم إلشارة استبداال وٕاحالة في نفس )اسم اإلشارة(في العنصر اإلشاري

 .الوقت

هو عالقة داخل النص، وفي معظم « :ط عنصر في النص وهوهو و سقو  :الحذف

وهذا ما یعني أن الحذف عالقة األمثلة یوجد العنصر المفترض في النص السابق، 

والحذف كعالقة اتساق  « :ألن القرینة مهمة جدا في تحدید العنصر المحذوف 34.»قبلیة

أي أن عالقة االستبدال تترك  "استبدال صفر"ال یختلف عن االستبدال إال بكون األول

ولهذا ذف ال تخلف أثرا، ، وأثرها هو وجود أحد عناصر االستبدال، بینما عالقة الحأثرا

فإن المستبَدل یبقى مؤشرا یسترشد به القارئ للبحث عن العنصر المفترض، مما یمكنه 

من ملء الفراغ الذي یخلقه االستبدال، بینما األمر على خالف هذا في الحذف، إذ ال 
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یحل محل المحذوف أي شيء، ومن ثم نجد الجملة الثانیة فراغا بنیویا یهتدي القارئ إلى 

فغیاب القرینة یجعل  35.»ما ورد في الجملة األولى أو النص السابق مثله اعتمادا على

    .من الصعب الوصول إلى العنصر المحذوف، خاصة في حال كانت القرینة معنویة

بین كلمة وكلمة، بین جملة وجملة، بین عبارة (وهو الوصل بین األجزاء :  الربط

  ....)وعبارة

  :االتساق المعجمي

یعتبر التكرار من أهم الوسائل االتساقیة، وفي هذا الجانب تتقاطع البالغة : التكرار -1

زاویة الدراسة تختلف، بحیث یتم في لسانیات العربیة مع لسانیات النص،إال أن 

النص تتبع ظاهرة التكرار من حیث استمراریة العناصر وحركیتها داخل النص التي 

 :ف التكرار في لسانیات النصویعرّ . صتتیح لنا االنتقال بین األجزاء المشكلة للن

أو  التكریر هو شكل من أشكال االتساق المعجمي یتطلب إعادة عنصر معجمي،«

إشارة   وفي هذا 36.»مرادف له أو شبه مرادف أو عنصرا مطلقا أو اسما عاما ورود

، عباري جملي، تكرار تكرار(إلى أنواع التكرار وهي كثیرة منها ما یتعلق بالتركیب

یتعلق  منها ماو  )ترادف تام، شبه ترادف(منها ما یتعلق بالترادفو  )ر إضافيتكرا

رقیة حسن (ویقصد المؤلفان«... أسماء عامة –أسماء خاصة (بالمعجم اللغوي

اسم ": باألسماء العامة مجموعة صغیرة من األسماء لها إحالة معممة مثل) وهالیداي

الناس، الشخص،  الرجل، المرأة، (وما شابهها "اسم الواقع" "اسم المكان" "اإلنسان

  37»...)الطفل، الولد، البنت

وهي العالقات المنطقیة التي تتحكم في االتساق  ):المصاحبة اللغویة(التضام 2

وهو توارد زوج من الكلمات بالفعل أو بالقوة نظرا الرتباطها بحكم هذه العالقة «:النصي

العالقة  وأن« :ا عالقات نسقیة هثنائیات تحكمالنص كثیرا ما ترد في  38.»...أو تلك

النسقیة التي تحكم هذه األزواج في خطاب ما هي عالقة التعارض، مثلما هو األمر في 

أمر، خضع  / الجنوب، الشمال/أحب، كره/جلس، وقف/ ولد، بنت: أزواج الكلمات مثل

                                                           
35
 .21،ص انسجام الخطاب، مدخل إلى محمد خطابي 
36
 .24، صالمرجع نفسھ 
37
 .25،صالمرجع نفسھ 
38
  .25، صالمرجع نفسھ 



16 
 

- أو الجزءالجزء، -هناك عالقات أخرى مثل الكل إضافة إلى عالقة التعارض...الخ

وهما عنصران من اسم عام هو (الجزء، أو عناصر من نفس القسم العام كرسي، طاولة 

على أن إرجاع هذه األزواج إلى عالقة واضحة تحكمها لیس دائما أمرا ...) التجهیز

/ المرض الطبیب/ المحاولة، النجاح: هینا، هذا إن كان ممكنا، مثال ذلك األزواج التالیة

وغالبا ما تكون العالقة النسقیة التي تربط بین هذه األزواج  39.»...النكتة، الضحك

داخل النص غیر واضحة بطریقة جلیة، ألن سیاق النص یلقي بضالله على الداللة 

  .المعجمیة لهذه الثنائیات

    

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 

                                                           
39
  .25،ص،مدخل إلى انسجام الخطابمحمد خطابي 


