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 اإلهـــــداء

 إلى أمي وأبي

 إلى أهلي وعشيرتي

 إلى أساتذتي

 إلى زمالئي وزميالتي

 إلى كل من علمني حرفا

 راجياً من المولى لسانيأهدي هذا الكتاب ال

 عز وجل أن يجد القبول والنجاح
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 المقدمـــــــة
، على واالستقراء يخ والتحليل واملناقشةالتأر و  يتناول هذا الكتاب لسانيات النص بالدرس

أساس أن لسانيات النص هي فرع من فروع اللسانيات العامة اليت وضعها فرديناند 
(. وإذا كانت اللسانيات تدرس اجلملة ضمن مستويات F.De Saussureدوسوسري)

صوتية، وفونولوجية، وصرفية، وتركيبية، وداللية، وتداولية؛ فإن لسانيات النص جتاوزت هذه 
 اخلطاب. و ص أاجلملة إىل الن

ومن مث، فقد طبقت اللسانيات النصية جمموعة من املقاييس لتحليل النصوص وتفسريها، 
مثل: االتساق،  ؛عادية كانت أم ختييلية ،سواء أكانت تلك النصوص شفوية أم كتابية

واالنسجام، والتناص، والسياق، واملقصدية، واالرتباط، والدينامية، والتأويل، والتفاعل، 
االصطناعي، والتوليد، والتحويل، والزمان، والفضاء، والبؤرة، والعنونة، والتشاكل،  والذكاء

والنسيج النصي، واحلوارية، والتناسل، والصراع، والبناء النصي، والبنية الداللية العامة، 
 والنص الفرعي، وتنميط النصوص... ،واملوضوع الداليل، والتغريض، والنص املركزي

 النص هي اليت تدرس انبناء النص وكيفية تركيبه وتوليده وحتويله منومن هنا، فلسانيات 
ورية . مبعىن معرفة كيف تتوسع البؤرة احملوممطط مسهبمجلة نووية صغرى إىل خطاب نصي 

 قاتتحول إىل فقرات ومقاطع ومتواليات حىت تصبح نصا متسدالليا وتركيبيا وسياقيا ل
 ومنسجما.

ما مفهوم لسانيات النص؟ وما أهدافه؟ وما نشأته التارخيية؟ إذاً، ما النص؟ وما اخلطاب؟ و 
أهم الكتابات يف هذا اجملال؟ وما أهم القضايا اليت تتناوهلا لسانيات النص؟ وما أهم ما و 

  ؟منظوراهتا واجتاهاهتا
على  لسانيات النص(،محاضرات في هذا ماسوف نرصده يف كتابنا هذا الذي عنوناه بـ)

صعيد املعريف اخلطابية هلا أدوار مهمة على الو يات النصية أأساس أن هذه اللسان
ليات اليت يبىن كتيكي واللساين واألديب؛ ألهنا تعرفنا مبختلف الطرائق واآلوالبيداغوجي والديد 

يف التمميز بني النصوص أيضا سعفنا تاخلطابية. و  ، مهما كانت طبيعتهويشيد هبا النص
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كما تعرفنا   قاييس وقواعد لسانية ولغوية ونقدية.وفق م ،وتنميطها وجتنيسها وتصنيفها
 مبختلف املميزات والسمات اليت يتميز هبا النص عن الالنص، وما مييز النص عن اخلطاب.

استقرائية جتمع بني النظرية حتليلية وتارخيية وعليه، فقد اتبعنا، يف كتابنا هذا، منهجية 
حداثي معاصر يف و  اسإسالمي، وماهأصيل يف الرتاث العريبو والتطبيق، وجتمع بني ما ه

 ،ة لسانيات النصالطلبة والباحثني واملدرسني بنظرييعرف الثقافة الغربية، بغية تقدمي كتاب 
 يف خمتلف تعارجيها التارخيية والنظرية والتطبيقية واملفاهيمية، بأسلوب تعليمي واضح وبسيط.

يسدد خطانا، ويرشدنا إىل ما و  ع،من اهلل عز وجل أن يوفقنا يف هذا الكتاب املتواضو نرجو 
أخطائنا وزالتنا. كما نستسمح القراء األفاضل هفواتنا وكبواتنا و فيه صاحلنا، ونستغفره عن 

عما يف هذا الكتاب من نقص وتقصري ونسيان، فالكمال والتمام من صفات سبحانه 
 وتعاىل جل شأنه وعال، وماتوفيقي إال باهلل. 
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 الفصل األول:
 لسانيات الجملة إلى لسانيات النص من

 
 صــــمفهـــــوم النالمبحث األول: 

( )لسان العرب. وقد عرفه ابن منظور يف معجمه من املعروف أن النص من فعل نصص
وكل ما أظهر فقد  .رفعه :نص احلديث ينصه نصا .رفعك الشيء :النص :نصص بقوله:"
 .أي أرفع له وأسند ،ديث من الزهريما رأيت رجال أنص للح :بن دينارو وقال عمر  .نص
 .رفعته :ونصت الظبية جيدها .وكذلك نصصته إليه ،نص احلديث إىل فالن أي رفعه :يقال

ما تظهر عليه  :واملنصة .ووضع على املنصة أي على غاية الفضيحة والشهرة والظهور
وهي  ،وقد نصها وانتصت هي واملاشطة تنص العروس فتقعدها على املنصة ،العروس لرتى

أنه تزوج بنت السائب  :ويف حديث عبد اهلل بن زمعة .تنتص عليها لرتى من بني النساء
 ،أي أقعدت على املنصة وهي بالكسر سرير العروس ،فلما نصت لتهدى إليها طلقها

 .إذا جعلت بعضه على بعضهي بفتح امليم احلجلة عليها من قوهلم نصصت املتاع  :وقيل
 :ونص املتاع نصا .والفرش املوطأة ،: الثياب املرفعةواملنصة .هشيء أظهرته فقد نصصت وكل

  ...رفعها يف السري :ونص الدابة ينصها نصا .جعل بعضه على بعض
نصصت الشيء رفعته ومنه منصة  :السري الشديد واحلث وهلذا قيل :والنص والنصيص

ابن األعرايب  .مث مسي به ضرب من السري سريع ،وأصل النص أقصى الشيء وغايته .العروس
النص اسإسناد إىل الرئيس األكرب والنص التوقيف والنص التعيني على شيء ما ونص  :

 "1 .ونص الرجل نصا إذا سأله عن شيء حىت يستقصي ما عنده.. .األمر شدته
معان عدة، منها الظهور، واالرتفاع، والربوز، وضم العناصر إىل  ومن هنا، يدل النص على

بعضها البعض، واسإدراك والغاية واملنتهى، واالستقصاء يف الشيء حىت إدراكه وفهمه 
                                                 

طبعة ، لبنان، بريوت، دار صادر، مادة نصص.، حرف النون، اجلزء الرابع عشر، لسان العربابن منظور:  -1 
 م.3002

 

http://library.islamweb.net/newlibrary/showalam.php?ids=12585
http://library.islamweb.net/newlibrary/showalam.php?ids=12585
http://library.islamweb.net/newlibrary/showalam.php?ids=12585
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 داللته احلقيقية، عبارة يف ،واستيعابه، واالنتصاب واالستواء واالستقامة. ومن مث، فالنص
ال واملرتاكبة واملتتابعة، الميكن فهمه إ واملتجادلةة تضافر املتضامة و امل عن نسيج من اجلمل

 .مجلة مجلة بغية إدراك املعىن والغاية واملنتهى والفائدة املرجوة بتتبع ملفوظاته واستقصائه
مكتوبا، و نسيجا لفظيا أ يف الثقافية الغربية، فيعين ،(Texte/Text/Textoأما النص)

اصة ومتسقة ومنسجمة. وبتعبري خخر، النص مرت و  يف شكل مجل وفقرات ومتواليات مرتابطة
بناء كلي متسق ومنسجم ومتشاكل، خاضع جملموعة من القواعد النحوية والصوتية والصرفية 

 إال يف الشعر كما يف السونيت ددواملعجمية. ومن مث، فالنص ليس له طول حم
(Sonnetأ ) اهلايكوو(Haiku) ،ي ه قاربة اليت هتتم بدراسة النصفامل. ومن مث

 .(Linguistique textuelle) اللسانيات النصية
 ، مبينــا، مــن ثنائيــة األدب والــنص3( األدب والغرابــةيف كتابــه) ،وينطلــق عبــد الفتــاط كيليطــو

دون مســـــاءلة دالالتـــــه اللغويـــــة  ،كلمـــــة األدب بطريقـــــة فضفاضـــــة واعتباطيـــــةنســـــتعمل   أننـــــا
ر إىل تصـــورات حقيقيـــة حـــول نفتقـــ ،مـــن مثو  .واالصـــطالحية ومقاصـــده الســـياقية واملفهوميـــة

ومــا مييــز الــنص األديب عــن بــاقي النصــوص األخــرى. إننــا النبحــث  ،األدب وماهيتــه ووظيفتــه
 يفمـا ترتكـه مـن خثـار نفسـية و عما جيعل النصوص األدبية أدبية، بل نكتفـي بربطهـا بـاجملتمع أ

ى مسـتوى أيضا على مصـطلح الـنص الـذي يثـري كثـريا مـن اسإشـكال علـهذا املتلقي. وينطبق 
الــذي يتمثــل يف  باستحضــار مقابلــه. هــذا مــا دفــع الناقــد لتعريفــه والتــدقيق التحديــد والضــبط

 ،الـذي يتميـز بالنظـام واالنفتـاطو ه -حسـب كيليطـو -النص . ومـن هنـا، فـ(الالنصمفهوم )
قــابال لالستشــهاد و  وحيمــل مــدلوال ثقافيــا، ويكــون قــابال للتــدوين والتعلــيم والتفســري والتأويــل،

ومكانتـــه العلميـــة  ،األدبيـــة والفكريـــة معـــرتف بقيمتـــه ،حينمـــا ينســـب إىل مؤلـــف حجـــة ،بـــه
يكــــون الــــنص  و  شــــيخا مرموقــــا يف الســــاحة الثقافيــــة. البــــد أن يكــــون املؤلــــف :أي .والثقافيــــة

األلفـــــة والكـــــالم العـــــادي ، قوامـــــه الغرابـــــة واالنزيـــــاط واخلـــــرق بـــــدل كـــــذلك غـــــامض الداللـــــة
 نادرة وقليلة. -ل فوكوميشيحسب  -فالنصوص  .لذا،السوقي

                                                 

 م.1892سنة ، الطبعة الثانية، لبنان، بريوت، يعةدار الطل، األدب والغرابة عبد الفتاط كليطو: -3 
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، 6، والتنــاص5واالنســجام ،24االتســاق :وتتــوفر يف الــنص جمموعــة مــن الشــروط اجلوهريــة هــي
 .10، واملقامية 8تصال، واسإ9والقبول، 7والقصد

منتصــف القــرن العشــرين البالغــة واألدب منــذ القــدمي، إال أنــه منــذ موضــوع وقــد كــان الــنص 
وقـد  د تطور الدراسات الداللية والتداولية والتلفظية.صبح النص موضوعا لسانيا بامتياز، بعأ

ســا ت هــذه النظريــات يف ظهــور أ ــاء الــنص مــا بــني ســنوات الســتني والســبعني مــن القــرن 
(، Harweg( وهــاروي )W.Kummer(، وكــومري)V.Dijkاملاضــي مــع فــان ديــك)

م شومسـكي لنـوا التوليدي التحـويليو النح مستلهمة يف ذلك تصورات (...Petöfiوبيتويف)
(N.Chomsky.)  ويف الوقت نفسه، كان هنـاك تيـار خخـر يـدرس الـنص واخلطـاب معـا
، (A.Culioli)(، وكوليـــــــــــويلMaingueneau)والتيـــــــــــار التلفظـــــــــــي مـــــــــــع مـــــــــــا ونو ه
(،مــــــــــــع االســــــــــــتعانة بــــــــــــ راء إميــــــــــــل Vion، وفيــــــــــــون )(Orecchioni)ريكشــــــــــــيوينأو و 

ــــــــل ، وم(R.Jakobson)، ورومــــــــان جاكبســــــــون(E.Benveniste)بنيفنســــــــت يخائي
الــنص يف عالقاتــه و ومــن مث، فقــد اهــتم هــذا االجتــاه باخلطــاب أ (.M.Bakhtineبــاختني)
بـــالرتكيز علـــى أطـــراف التواصـــل، وامللفـــو ، والســـياق،  ،داخـــل ســـياق تواصـــلي مـــا ،التلفظيـــة

  يعد هناك فرق كبري بني النص واخلطاب.ومن هنا، مل .حلضوريوالتواصل، واالندماج ا
                                                 
3 -De Beaugrand :Introduction to text linguistics;RA.De 
Beaugrand;p3. 

، والتكرار، واألمساء املوصولة، وأمساء اسإشارة، مثل: الضمائر، االتساق جمموعة من الروابط اللغوية -4 
 والضمائر...

، واملدونات، والسيناريوهات، واملشاهبة، والتـأويل، مثل: التغريض، عنويةاالنسجام عبارة عن عمليات م -5 
 والعناوين...، واخلطاطات

 واالستشهاد...، والتضمني، باالقتباس، يف الثقافة العربية، التناص مبعىن احلوارية وتداخل النصوص. ويسمى -6 
 القصد مبعىن املقصدية أو الرسالة املباشرة وغري املباشرة. -7 
 مبعىن االعرتاف الشرعي واملؤسسايت بالنص. -9 
 اسإعالم مبعىن االتصال واسإبالغ. -8 
 املقامية مبعىن السياق. -10 
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النص ألمناط من االتساق اللساين، واالتسـاق التلفظـي، واالتسـاق  خيضععالوة على ذلك، 
 التداويل، واالتساق الداليل.

 
 المبحث الثاني: الفرق بين النص والخطاب

(. فهــل Discours( واخلطــاب)Texteهنــاك مشــكل عــويص يتعلــق بــالفرق بــني الــنص)
  ا مبعىن واحد أم مثة اختالف بينهما؟

بيــد أن هنــاك مــن مييــز بينهمــا بشــكل  بــني الــنص واخلطــاب. هنــاك مــن البــاحثني مــن يــرادف
عـن يف حـني، يتميـز الـنص بكونـه جمـردا  فاخلطاب مـرتبط بـالتلفو والسـياق التواصـلي. .دقيق

ــــز ميشــــيل خدم ) ( بينهمــــا هبــــذا الشــــكل M.Adamهــــذا الســــياق بشــــكل كلــــي. وقــــد مي
 الرياضي:

 " اخلطاب = النص+ ظروف اسإنتاج
 سإنتاجاظروف  -النص= اخلطاب

ساســا أبكــل تأكيــد، ملفــو  يتميــز صصــايات نصــية، لكنــه يتميــز  ،وبتعبــري خخــر، فاخلطــاب
أمــا  بوصــفه فعــال خطابيــا أ ــز يف وضــعية معينــة )مشــاركون، مؤسســات، موضــع، زمــان(...

 باملقابل، موضوع جمرد ناتج عن نزع السياق عن املوضوع احملسوس" ،النص، فهو
ي الظـــروف اخلـــارج أاخلطـــاب يـــدمج الســـياق: و وع الـــذي هلنقـــل، بعبـــارة أخـــرى، إن املوضـــ

إن الــنص يبعــدها بوصــفه ترتيبــا لقطــع تعــود إىل البعــد اللســاين:  يف حــني، لســانية املنتجــة لــه.
 .11ي السياق"أ

. ومـن مث، واملتواليات واملقاطع ونظرية عامة لتأليف الوحدات ،موضوعا جمرداوإذا كان النص 
محة واملرتابطة واملتسقة عضويا ومعنويـا، فـإن اخلطـاب عبـارة عـن يعين جمموعة من اجلمل املتال

                                                 

املنظمة العربية ، ترمجة: حممد الراضي، النظريات اللسانية الكبرىماري خن بافو وجورج إليا سرفايت:  -11 
 .215ص:، م3013الطبعة األوىل سنة ، لبنان، بريوت، للرتمجة
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مكتوبــــة مرتبطــــة بســــياقها التواصــــلي الــــوظيفي. لــــذا، فأصــــحاب حتليــــل و شــــفوية أ تملفوظــــا
متواليـات مجـل، و التقـدم نفسـها بوصـفها مجـال أ اخلطاب، ينطلقون " من مبدأ أن امللفوظات

بنــاء  ،ة تنظــيم خاصــة، وجيــب أن يــدرسبــل بكوهنــا نصوصــا. والــنص، يف واقــع األمــر، طريقــ
نـة الــنص بإرجاعــه إىل علـى هــذه الصــفة، بإرجاعـه إىل الظــروف الــيت أنـتج فيهــا. إن دراســة بني

 "13ظروف إنتاجه يعين تصوره بوصفه خطابا.
والعالقات الرتاتبية للوحدات واملتواليات، ومتيزه باسـتقالله  ،وإذا كان النص ينبين على النصية

مبعـىن أن اخلطـاب  التلفظيـة.و ، فإن اخلطـاب يركـز علـى اخلطابيـة أمه الداخليالشكلي، وتنظي
 يرادف امللفو .

وهكذا، تتداخل لسانيات النص مع حتليل اخلطاب، وإن كان النص أعم وأمشل من 
اخلطاب، والسيما يف جمال السرد، فالنص يتضمن من جهة الداللة القصة)األحداث، 

الشكل، يتضمن اخلطاب )املنظور السردي، والزمن والشخصيات، والفضاء(. ومن جهة 
السردي، واألصوات اللغوية واألسلوبية(. بيد أن هناك من يرادف بني النص واخلطاب، 

لسانيات اخلطاب". و فيجمع بينهما يف صيغة ترادفية واحدة، فيقول: " لسانيات النص أ
سقة االطراد بني اجلملة "توجد فوارق مت:و د هذا جليا عند فان ديك الذي يرادف بينهما

املركبة وانتظام توايل اجلمل وتسلسلها، وخاصة من نوع املستوى التداويل.مث إن اجلمل ميكن 
كان ذلك ليس دائما مشاهبا و مبعىن مجل أخرى من العبارة نفسها حىت ولو أن تتعلق بداللة أ

نا إىل أن نسلم بأن اجلمل املؤلفة.وهناك أسباب أدت بو يف شيء ملعاين القضايا يف تركيبها أ
العبارات املنطوقة جيب أن تعاد صياغتها تبعا لوحدة أوسع ما تكون وأعين بذلك املنت 

النص. وهذا االصطالط األخري إمنا استعمل هنا ليفيد الصياغة النظرية اجملردة املتضمنة ملا و أ
 12يسمى عادة باخلطاب."

                                                 

 328ص:، النظريات اللسانية الكبرىماري خن بافو وجورج إليا سرفايت:  -13 
الطبعة األوىل ، املغرب، الدار البيضاء، أفريقيا الشرق، ترمجة: عبد القادر قنيين، النص والسياقفان ديك:  -12 

 .18ص:، م3000سنة 
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احملتوى، و لشكلي للمنت أ( بأنه اسإطار اDiscoursومن جهة أخرى، يعرف اخلطاب)
 ،احلكايةو التعبري والصياغة الفنية واجلمالية للمضامني واحملتويات املعروضة ضمن القصة أو أ

يف هذا اسإطار،  ،ما يشمل اخلطاب ،عن النص السردي. وغالبا -مثال -إذا كان احلديث 
، حتوي احلكاية األحداث ،الوصف، والرؤية، والصوت، والزمن. يف حنيما يسمى ب

والشخصيات، والفضاء السردي. ويتسم اخلطاب كذلك بالكلية، واسإحياء، والتلميح، 
والتضمني، واالنتظام، واالتساق، واالنسجام، والشكلية، واالهتمام جبمالية اللغة، 
واالنقطاع عن اسإحالة املرجعية، والتنصيص على األدبية القولية الداخلية، واالرتكان إىل 

اليت ختضع بدورها للتحديث واالنزياط والتجريب. ومن مث،  القولية البنائيةالوظيفة اسإنشائية و 
ألنه  ،انقطاع وظيفته املرجعيةو ه -حسب عبد السالم املسدي -فما "مييز اخلطاب األديب

يبل  ذاته، وذاته هي املرجع املنقول يف و اليرجعنا إىل شيء، وال يبلغنا أمرا خارجيا، وإمنا ه
نفيا، فإنه غدا و اخلطاب األديب، عن أن يقول شيئا عن شيء إثباتا أ الوقت نفسه. وملا كف

نفسه قائال ومقوال، وأصبح اخلطاب األديب من منقوالت احلداثة اليت تدك تبويب و ه
 14للمقوالت مطلقا."و أرسط

"استقراره بعد إ ازه لغة، أن اخلطاب األديب يأخذويرى الباحث اجلزائري نور الدين السد 
ه وفق النظام الذي يضبط كيانه، وحيقق أدبيته بتحقيق انزياحه، وال يؤتى له ويأخذ انسجام

عدوله عن مألوف القول دون صنعة فنية، وهذا ما حيقق للخطاب األديب تأثريه، وميكنه من 
داللة اخلطاب األديب ليست داللة عارية، ميكن القبض  إبالغ رسالته الداللية، غري أن

  15وعدم التصريح." التلميح،و يز اخلطاب هعليها دون عناء، بل الذي مي
وخالصة القول: إذا كان النص بناء لغويا جمردا عن أطرافه التواصلية، فإن اخلطـاب لـه عالقـة 

 وثيقة باسإ از والكالم التلفظي.
                                                 

 .116ص:، م1893طبعة ، الدار العربية للكتاب، األسلوبية واألسلوبعبد السالم املسدي:  - 14
منشورات خمترب اخلطاب األديب يف ، تحليل الخطاب األدبي وقضايا النصنقال عن عبد القادر شرشار:  - 15

 .47-46ص:، م3006 الطبعة األوىل، اجلزائر
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 الجملــــةلسانيات : لثالمبحث الثا

الصغرى: مبختلف مكوناهتا  ،من املعروف أن لسانيات اجلملة هي اليت تدرس اجلملة
أي: .الفونيم، واملورفيم، واملقطع، واملونيم. وميكن القول بأن اجلملة عبارة عن تلفو مزدوج

( والكلم Syntagmeاملونيم والفونيم. وقد تدل لسانيات اجلملة على العبارة واملركب)
 التام الفائدة.

ا كالما مفيدا. ومن هنا، فقد عرفت اجلملة النحوية تعريفات عدة وخمتلفة. فهناك من يعتربه
هي عبارة عن مسند ومسند إليه، و مبتدأ وخربا، أو وهناك من يعتربها فعال وفاعال، أ

وعالقتهما إسنادية. ويعين هذا أن اجلملة إسناد وعمدة، وقد تتجاوز ذلك إىل مكمالت 
موسع، و . أي: إن اجلملة عبارة لغوية ترتكب من محل نووي أ16فضلة توسيعيةو موسعة أ
، تنقسم اجلملة إىل مجلة بسيطة ذات حممول نووي من مثات خارجية. و مكونو ومكون أ
 مجلة مركبة ذات حممولني فأكثر.و واحد، أ
 ،املسند أن اجلملة نسق ثالثي الرتكيب يتمثل يف:لباحث املغريب عبد السالم سليمي ويرى ا

هي أيضا والتكملة، ونسق  وي يعتمد على متام التكوين، وصحة التأليف. و  ،واملسند إليه
 .17ذات نسق متصرف، إذ تقبل التحليل والتحويل واسإعراب

يف دراساهتم النحوية، مبسألة دراسة اجلملة  ،بيد أن النحاة العرب مل يولوا" اهتماما كبريا
العربية، من حيث تأليفها وتركيبها والعالقات داخلها وفيما بينها، فيما عدا ما قام به ابن أم 

الذي كتب رسالة يف مجل اسإعراب، وتاله بعد ذلك ابن هشام هـ( 748قاسم املرادي )ت
الباب الثاين من كتابه )مغين و هـ( الذي عقد للجملة حبثا مستقال ه761األنصاري )ت

 اللبيب(.
                                                 

، واملفعول ألجله، واملفعول املطلق، وهي سبعة عناصر: املستفيد، الفضلة هي اليت تلحق باجلملة النووية -16 
 واسإضافة.، واملستثىن، واحلال، ملفعول معهوا
الطبعة األوىل سنة ، سال، كلمات للنشر والطباعة والتوزيع،  دراسة في التركيب: عبد السالم سليمي-17 

 .31-18ص:، م3010
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هـ( رسالة  وية صغرية 776عنايب )تأيضا كتب شهاب الدين األصبحي الويف هذه الفرتة 
 (.الحلل في الكالم على الجمل)  :بعنوان

يف الدراسات النحوية، إال ما رأيناه  باستثناء هذه األمثلة، ال د اهتماما واضحا باجلملةو 
 19مؤخرا من اهتمام جيد بدراستها من قبل بعض الدارسني احملدثني."

إعراب ونستحضر من هؤالء الدارسني احملدثني واملعاصرين: فخر الدين قباوة يف كتابه ) 
إعراب النص.. دراسة د اجلليل يوسف يف كتابه ) ، وحسين عب18(الجمل وأشباه الجمل

الجمل ، وإبراهيم صاحل احلندود يف )30في إعراب الجمل التي المحل لها من اإلعراب(
. تأليفها .الجملة العربيةوصاحل فضل السامرائي يف ) ،21المختلف في إعرابها(

، 32آن الكريم(داللة الجملة االسمية في القر ، وشكر حممود عبد اهلل يف ) 33وأقسامها(
العالمة اإلعرابية في الجملة بين القديم وحممد محاسة عبد اللطيف يف كتابيه ) 

مبادئ ، وأمين عبد الرزاق الشوا يف ) 35(العربية في بناء الجملة، و) 34(والحديث
                                                 

الطبعة األوىل ، لبنان، بريوت، املؤسسة العربية للدراسات والنشر، الجملة العربيةحسني منصور الشيخ:  -19 
 .14-12ص:، م3008سنة 

، الطبعة الثالثة، لبنان، بريوت، دار اآلفاق اجلديدة، إعراب الجمل وأشباه الجملفخر الدين قباوة:  -18 
 م.1891

دار ، اإلعراب إعراب النص.. دراسة في إعراب الجمل التي المحل لها منحسين عبد اجلليل يوسف:  -30 
 م.1887الطبعة األوىل سنة ، مصر، القاهرة، اآلفاق العربية

 .الدراسات اللغوية، الجمل المختلف في إعرابهاإبراهيم صاحل احلندود :  -31 
 م.3004، 1/5

الطبعة األوىل سنة ، عمان، دار الفكر، الجملة العربية ..تأليفها وأقسامهاصاحل فضل السامرائي :  -33 
 م.3003

 م.3008الطبعة األوىل سنة ، ار دجلةد، داللة الجملة االسمية في القرآن الكريم: شكر حممود عبد اهلل -32 
، دار الفكر العريب، العالمة اإلعرابية في الجملة بين القديم والحديثحممد محاسة عبد اللطيف:  -34 

 بدون تاريخ نشر.، القاهرة
 م.1893الطبعة األوىل سنة ، الكويت، دار القلم، في بناء الجملة العربيةحممد محاسة عبد اللطيف:  -35 
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مدخل إلى دراسة الجملة ، وحممود أمحد  لة يف ) 36أساسية في فهم الجملة العربية(
نظام ، ومصطفى محيدة يف )39(الجملة االسميةمد حسني يف )وجمدي حم ،27العربية(

الجملة ، وفاضل صاحل السامرائي يف )38(االرتباط والربط في تركيب الجملة العربية
، 21(نظرات في الجملة العربية، وكرمي حسن ناصح اخلالدي يف ) 20(العربية والمعنى

في يف كتابيه )، ومهدي املخزومي 23(الجملة العربيةوحسني منصور الشيخ يف )
، وأمحد املتوكل يف 24(العربي..قواعد وتطبيقو في النحو)  33العربي.. نقد وتوجيه(و النح

                                                 

الطبعة األوىل ، سورية، دمشق، دار اقرأ، مبادئ أساسية في فهم الجملة العربية: عبد الرزاق الشوا أمين  -36 
 م.3006سنة 

الطبعة األوىل سنة ، لبنان، بريوت، دار النهضة العربية، مدخل إلى دراسة الجملة العربيةحممود أمحد  لة:  -37 
 م.1899

 م.3004الطبعة األوىل سنة ، ن خلدون للنشردار اب، الجملة االسميةجمدي حممد حسني:  -39 
الطبعة األوىل سنة ، دار نوبار للطباعة، نظام االرتباط والربط في تركيب الجملة العربيةمصطفى محيدة:  -38 

 م.1887
الطبعة األوىل سنة ، لبنان، بريوت، دار ابن حزم، الجملة العربية والمعنىفاضل صاحل السامرائي:  -20 

 م.3000
، األردن، عمان، دار صفاء ومكتبة اجملتمع العريب، نظرات في الجملة العربيةحسن ناصح اخلالدي : كرمي  - 21

 م.3005الطبعة األوىل سنة 
الطبعة األوىل ، لبنان، بريوت، املؤسسة العربية للدراسات والنشر، الجملة العربيةحسني منصور الشيخ:  -23 

 م.3008سنة 
الطبعة الثانية ، لبنان، بريوت، دار الرائد العريب، ربي.. نقد وتوجيهفي النحو العمهدي املخزومي:  -22 

 م.1896
الطبعة ، بدون ناشر، النحو العربي..قواعد وتطبيق على المنهج العلمي الحديثمهدي املخزومي :  -24 

 م.1895الثالثة سنة 
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دراسة في وعبد السالم سليمي يف ) ،25(الجملة المركبة في اللغة العربية)
 ...36التركيب(

واجلملة االمسية. لكن هناك من  العرب القدامى عن اجلملة الفعليةهذا، وقد حتدث النحاة 
، وتبعه يف ذلك السيوطي هـ(761، مثل: ابن هشام األنصاري)ضاف اجلملة الظرفيةأ
هـ(. ومن أمثلة هذه اجلملة: )أعندك زيد؟ أيف الدار زيد؟(. وأضاف الزخمشري 811)

وقد أشار إليها من قبل كل من  ،اجلملة الشرطية إىل اجلملتني األساسيتني الفعلية واالمسية
 .اخلليل واملربد

 أخرى، فقد حتدثوا عن أنواع أخرى من اجلمل هي:  ومن جهة 
 هي اليت تتكون من العالقة اسإسنادية اليت جتمع بني الفعل والفاعل  :الجملة األصلية
 بني املبتدأ واخلرب.و أ
 هي املبنية على املبتدإ :الجملة الصغرى. 
 السماء كواكبها فعلية، مثل: و هي اليت يكون فيها اخلرب مجلة امسية أ :الجملة الكبرى

 الوردة طابت رائحتها. و المعة، أ
وهناك من قسم اجلملة العربية إىل اجلملة اسإسنادية، واجلملة الشرطية، واجلملة الظرفية، 

دراسات في واجلملة البسيطة، كما ذهب إىل ذلك عبد اهلادي الفضيلي يف كتابه )

                                                 

الطبعة األوىل سنة ، ملغربا، الرباط، منشورات عكا ، الجملة المركبة في اللغة العربيةأمحد املتوكل: -25 
 م.1898

الطبعة األوىل سنة ، سال، كلمات للنشر والطباعة والتوزيع، دراسة في التركيبعبد السالم سليمي:  -26 
 ، م3010
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ملة الفعلية، واجلملة .وقد قسمها متام حسان إىل اجلملة االمسية، واجل27(اإلعراب
 28، واجلملة الشرطية، واجلملة اسإنشائية.29الوصفية

وهناك من قسمها إىل اجلملة الفعلية، واجلملة االمسية، واجلملة املعربة، واجلملة غري املعربة، 
الشأن عند حسني منصور الشيخ يف كتابه و واجلملة الكربى، واجلملة الصغرى، كما ه

 .. .40(الجملة العربية)
من الناحية اللسانية، حسب جمموعة من النحاة القدامى  ،لى العموم، تتنوع اجلملةوع

مجلة بسيطة و كونية، أو مجلة رابطية أو مجلة امسية، أو واحملدثني واملعاصرين، إىل مجلة فعلية، أ
مجلة شرطية، و ، أ41مجلة ظرفيةو مجلة مركبة ذات حممولني فأكثر، أو ذات حممول واحد، أ

مجلة استلزامية )ضمنية(، و صرحية )حرفية(، أ مجلةو أ ،لة أساسية إسناديةمجو أومجلة نداء، أ
 (،...Tallمجلة ذيلية )و مجلة اقتضائية ) مجلة اسإحالة(، أو أ

(، تعترب اجلملة عبارة André Martinetويف إطار املدرسة الوظيفية ألندري مارتيين)
ظيفتها األساس هي عن متفصل مزدوج، تتكون من مونيمات ومورفيمات وفونيمات، و 

  .43موسعة تكميليةو ومجلة فضلة أ ،، تنقسم اجلملة إىل مجلة إسنادية محليةمن مثالتواصل. و 

                                                 

م. 1894الطبعة األوىل سنة ، السعودية، جدة، هتامة للنشر، دراسات في اإلعرابعبد اهلادي الفضيلي:  -27 
 .126-125صص:

أو أفعل ، أو الصفة املشبهة، أو صيغة املبالغة، الركن األول: اسم الفاعل أو اسم املفعول، كننيتتكون من ر  -29 
 والركن اآلخر: معمول هذه الصفات.، التفضيل

-105ص:، م3000الطبعة األوىل سنة ، مصر، القاهرة، عامل الكتب، الخالصة النحويةمتام حسان:  -28 
152. 

 .91-48صص:، عربيةالجملة ال، حسني منصور الشيخ -40 
يف الصباط ضباب ،  و: عندك حممد، أو جار وجمرور، هي تلك اجلملة اليت يتصدرها ظرف زمين أو مكاين -41 

  يف القسم رجل.، مكثف
42 - André martinet : Eléments de linguistique générale, Armand. 
Collin, Paris, France, 1960. 
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، 42 (N.Chomsky)التوليدي التحويلي، كما وضعه نوام شومسكيو أما يف إطار النح
فتنقسم اجلملة إىل نوعني: مجلة عميقة أساسية، ومجلة سطحية حمولة. ويعين هذا أن 

 اجلملة األساسية اليت توجد يف البنية العميقة،و تحدث عن اجلملة النواة أشومسكي ي
 ومن مث، فهي( املرتبطة بالبنية السطحية. Phrase transforméواجلملة احملولة )

مثل: الزيادة، والنقصان، واحلذف، واالستبدال.  ؛ختضع جملموعة من التحوالت الطارئة
لة بسيطة وتامة وصرحية ومبنية للمعلوم وموجبة. يف عالوة على ذلك، فاجلملة األوىل هي مج

 حني، تعد اجلملة الثانية فاقدة سإحدى السمات اليت تتميز هبا اجلملة األوىل.
: اجلمل املبتدئية، واجلملة الندائية، 44ويقسم أمحد املتوكل اجلملة إىل أنواع مخسة هي

 واجلملة املركبة. ،واجلملة الذيلية، واجلملة البسيطة
أهم أقسام اجلملة النحوية واللسانية على مستوى البنية. فهناك أقسام أخرى على  كمتل 

مثل: اجلملة اسإخبارية التقريرية، واجلملة االستفهامية، واجلملة التعجبية،  ،مستوى اهلدف
 األمرية. و واجلملة الطلبية أ

 
 
 
 
 
 
 
 

                                                 
43 - N.Chomsky: Santactic Structures, The Hague, Mouton, 
Tra.Fr.Ed. Seuil. Paris, 1967. 

 م.1899الطبعة األوىل سنة ، املغرب، الرباط، منشورات عكا ، اللسانيات الوظيفيةأمحد املتوكل: -44 

 



17 

 

 وم لسانيات النصـــمفه :رابعالمبحث ال

ك االجتاه اللغوي الذي يعىن بدراسة نسيج النص انتظاما واتساقا يقصد بلسانيات النص ذل
مبعىن أن لسانيات النص تبحث عن اآلليات  وانسجاما، ويهتم بكيفية بناء النص وتركيبه.

أن هذه اللسانيات  نبناء النص وتأويله. أضف إىل ذلكاللغوية والداللية اليت تساهم يف ا
و  من مبعرفة البىن اليت تساعد على انتقال امللف ،ابتتجاوز اجلملة إىل دراسة النص واخلط

ويعين هذا أن  االنتقال من الشفوي إىل املكتوب النصي.و أ اخلطاب،و اجلملة إىل النص أ
هتتم لسانيات النص هي اليت تدرس النص، وحتلل اخلطاب، والهتتم باجلملة املنعزلة، بل 

فقد انطلقت من  ومن مث، وضمنيا. بالنص باعتباره جمموعة من اجلمل املرتابطة ظاهريا
 .45(E. Benvenisteلسانيات امللفو  مع بنفنست )

فرع من فروع علم اللسانيات و ه( Text linguistics)فلسانيات النص  ،ومن هنا
(Linguistique/Linguistics) ويتعامل مع النص باعتباره نظاما للتواصل ،

" إن كل خطاب مرتبط على (Van Dijk)السياقي. ويف هذا، يقول فان ديك واسإبالغ
وجه االطراد بالفعل التواصلي.وبعبارة أخرى، فإن املركب التداويل ينبغي أال خيصص 

روب اخلطاب الشروط املناسبة للجمل ومقتضى احلال فيها، بل خيصص هذا املركب ض
اسإعراب واسإفصاط عن العالقات و أيضا. وإذاً، فإن أحد األغراض السامية هلذا الكتاب ه

 . 46املتسقة االطراد بني النص والسياق التداويل."
يف ضوء  ،ومن مث، هتدف هذه اللسانيات إىل وصف النصوص واخلطابات  ويا ولسانيا

كما توصف داللية، والتداولية، والبالغية...مستوياهتا الصوتية، والصرفية، والرتكيبية، وال
اجلمل حسب املدارس اللسانية؛ ألن النص مجلة كربى. وما ينطبق على اجلملة الصغرى 

  ينطبق أيضا على اجلملة الكربى.
                                                 
45 - Benveniste, E. : Problèmes de linguistique générale. Paris : 
Gallimard.1976. 

 30ص:، النص والسياقفان ديك:  -46 

 

https://fr.wikipedia.org/wiki/%C3%89mile_Benveniste
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فضاء ممتد وواسع و أعلى أساس أنه جمموعة  وعليه، فلسانيات النص هي اليت تدرس النص
، ضمن سياق تداويل شكال وداللة ووظيفةتواليات املرتابطة من اجلمل والفقرات واملقاطع وامل

اسإبالغ حيمل مقصديات مباشرة وغري مباشرة، ويهدف إىل من مث، و  .معنيوتواصلي 
 احلجاج...و االقتناع أو قناع أاسإو ثري أأالتو فادة أاسإو اسإمتاع أو أ

لى الروابط ومرتابطا، بالرتكيز ع وتدرس لسانيات النص ما جيعل النص متسقا ومنسجما
. والتكتفي لسانيات النص الرتكيبية، والداللية، والسياقية، سواء أكانت صرحية أم ضمنية

أي: مكتوب فقط، بل تدرس حىت النصوص الشفوية وامللفوظات النصية القولية.و مباه
 وخمتلف الوظائف اليت يؤديها ضمن سياق تداويل معني. ،ليات بناء النصتبحث عن خ

 ،( عبارة عن جمموعة من الكلمات واجلمل اليت تشكل( le texteنص من املعلوم أن ال
التلفو املزدوج و بالتمفصل أ( A.Martinet)ما يسمى عند أندريه مارتينيه  ،يف البداية

(Double Articulation ومن مث، يتكون النص عرب التحام اجلمل واتساقها .)
يالحو أنه عرب امتداد مساحة ، من مثنسيجا وانتظاما، وترابطها عضويا وموضوعيا. و 

( strophes  (، واملقاطع)paragraphesالنص يتشكل ما يسمى بالفقرات ) 
 دورها يف األخري ما يسمى بالنص، ووظيفتهاليت تؤلف ب( séquences) واملتواليات
 التواصل واسإبالغ والتداول. البارزةاألساسية و 

اليت مبجموعة من الضوابط  -يطوحسب عبد الفتاط كل -هذا، ويتميز النص عن الالنص
قابل للتدوين والتعليم، وينسب و تتمثل يف كون النص حيمل ثقافة، ويعتمد على النظام، وه

 47إىل كاتب حجة، وحيتاج إىل تفسري وتأويل.
ثنائية اجلملة / النص اليت اهتمت هبا لقد انصب اهتمام لسانيات النص على فوعليه، 

( Bloomfieldبلومفليد)  ويرىوالتوليدية التحويلية سابقا. اللسانيات البنيوية التوزيعية 
أن الوحدة اللسانية الكربى هي اجلملة، وأن اللسانيات مقتصرة على دراسة اجلمل وتوزيعها 
                                                 

-13ص:، 1893الطبعة األوىل سنة ، لبنان، بريوت، دار الطليعة، : األدب والغرابةعبد الفتاط كليطو - 47
30. 
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إىل مكمالهتا. بيد أن لسانيات النص عقدت العزم و إىل مكوناهتا اسإمسية والفعلية واحلرفية أ
مل واتساقها وانسجامها، وحتديد العالقات املوجودة بني على جتاوز اجلملة لدراسة ترابط اجل

لك االهتمام بتعريف النص، واستخالص مكوناته ذالوحدات اجلملية داخل النص، وك
ومرتكزاته الرتكيبية والداللية والتداولية. هذا النمط من الدراسة كانت تعده اللسانيات 

 الكالسيكية اهتماما بالقضايا اهلامشية.
النص و نقصد بنح»لسانيات النص بقوله:  (Gulish Raible)ش رايبال ويعرف كولي

جمموعة األعمال اللسانية اليت متلك، كقاسم مشرتك، خاصية جتعلها جتسد موضوع دراستها 
 .49 «يف املتواليات اخلطابية ذات األبعاد اليت تتجاوز حدود اجلملة...

وجتعل وحدهتا الكربى يف النص ال  ،النصيةإذاً، فلسانيات النص هي اليت تدرس املتواليات 
 يف اجلملة كما كان يفعل البنيويون اللسانيون، وكذا التوليديون التحويليون.

مثل:  ،ولقد انكبت لسانيات النص، تطبيقيا، على جمموعة من القضايا املهمة والشائكة
 La coherence  والتماسك النصي)(، Les anaphoresالضمائر العائدة) 

tetuelle)،  و  (االتساقCohesion و ،) االنسجام(Coherence) إخل... وهذه
وذلك ألن قطاع حتليل » ؛القضايا اليت ذكرناها، ال تغطي اسإشكاليات اخلطابية برمتها

درس عدة جوانب للعالقات يف هذا الصدد، جتاوز إطار اجلملة: حيث ي ،اخلطاب حياول
أنه يتعرض للنرب يف اجلملة، وخاصة قضية بني األزمنة املوجودة داخل اخلطاب، كما  املتنوعة

املسند العالقات املتبادلة بني املسند و  مث (، La prosodie )" العروضية / التلحينية "
الربهنة، وهي قضايا تفرض علينا االهتمام و الغموض، و النفي، و اسإضمار، و االقتضاء، و إليه، 

 .(ببنيات الرتابط اجلملي )القول
اليت إ از جمموعة من قواعد التماسك يطمح إىل  طابنص/اخلالو وبصفة عامة، فإن  

ألخرى. ألنواع اجلمل املرتابطة او خصوصية متميزة، أ بني الضمائر العائدة لعالقاتستمنح ل
                                                 

ص: ، 36/1896العدد ، املغرب، أنوال الثقافي، أنظر: عبد اجلليل غزالة ) و النص بني النظرية والتطبيق( - 49
11. 
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" تعمل كمؤشرات وقرائن الشروط والظروف اخلطابية، واليت إن " قواعد التماسك النصي
.. وذلك لكي يكون نص معني .جيب أن تتوفر عليها اجلمل السابقة والالحقة

 48«متماسكا...
كيفية التساؤل عن  حتليل اخلطاب إىل حتديد الوحدات النصية الكربى، و وهكذا، يهدف 

نظرية تأسيس من أجل  تصاغو  تبىنكيف معرفة  واتساقها وانسجامها ومتاسكها، و بروزها 
والسردية  ،(L’argumentation) . وتعىن كذلك بالربهنة احلجاجيةألنواع اخلطابيةل

 ...(La narrativité) النصية
اخلطاب و أاملقاربات اليت استهدفت حتليل النص أهم من لسانيات النص تعترب ومن هنا، 

 ..والسوسيولوجيا. ، والتداوليات،والشعرية ،إىل جانب السيميائيات
 مأ ةم الوظيفأ امللفو  اللغوي، سواء على مستوى التوزيعو أفبعد التحليل البنيوي للجملة  

، فوسعت جمال موضوعها، اخلطابو حتليل النص أليد التحويلي، انتقلت اللسانيات إىل التو 
ضمن تصورات أكثر  اعة،  ،وحبثت عن مفاهيم جديدة ،اسإجرائيةوبلورت مصطلحاهتا 

 صاحلة لإلحاطة بالنصوص. 
لى سواء ع ،مبدى انسجام النصوص واتساقها وترابطهاكذلك ولقد اهتمت لسانيات النص  

البنيات  يفالوظيفة التداولية. كما حبثت هذه اللسانيات  مأ م الداللةأ مستوى الرتكيب
مثل:  ؛بالرتكيز على عمليات التوليد والتحويل ،العميقة املولدة للنصوص الال متناهية العدد
  النقصان، والزيادة، واحلذف، واالستبدال...

 
 
 
 
 

                                                 
 .13ص ، ية والتطبيق(انظر: عبد اجلليل غزالة ) و النص بني النظر  - 48
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 الفصل الثاني
 رباتــــهاوأهم مقا نشأة لسانيات النص

 
 المبحث األول: نشــأة لسانيات النص

الحكايات الروسية وىل للسانيات النص منذ صدور كتاب) لقد ظهرت احملاوالت األ
 م، حيث قدم أول دراسة لسانية1839سنة ( V.Propp)( لفالدميري بروب العجيبة

النحوية. خوصها وشعواملها تبيان و  ،الوظائف السردية بغية حتديد حتليلية ملقاطع احلكاية
تقسيم كل حكاية إىل مقاطع و ه -إذاً  -مبعىن أنه اهتم بالتنظيم املقطعي. فاجلديد يف كتابه 

لى عالفانطاستيكية الروسية قائمة احلكايات هذه املقارنة بني مل تكن و  .ومتواليات سردية
أول من وب بر أي: كان إىل وحداهتا البنيوية الداخلية. املعطيات اخلارجية، بل كانت تستند

 استعمل تقنية التقطيع النصي إىل وحدات وفقرات ومقاطع وظيفية.
النصية املتواليات و مخسة أنواع من املقاطع أ( J.M.Adam)وقد حدد جان ميشيل خدم 
والية احلجاجية، تالوصفية، واملهي: املتوالية السردية، واملتوالية اليت توجد يف خطاب معني 

متسقة  تركيبية لفوظاتويتكون كل مقطع من م .توالية احلواريةواملتوالية التفسريية، وامل
 . وترتابط هذه املقاطع واملتوالياتهلا وظيفة داللية ضمن التنظم النصي ومنسجمة ومتتابعة

 ،مقاطع مهيمنة ومقاطع خاضعة ميكن احلديث عنبل  ومتسق. ومتدرج لسلبشكل متس
 .تح امليم()بف ومقاطع مدجمة )بكسر امليم( مقاطع مدجمةو أ
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 المبحث الثاني: مقاربات لسانيات النص

 ،اشتغلت على النص واخلطاب املختلفة اليتقاربات جمموعة من املميكن احلديث عن  
 وميكن حصرها فيما يلي:

 ة ـــعجميمة الـــالمقارباألول:  طلبالم
سإحصائيات مع النص يف ضوء رؤية داللية ومعجمية، مستعينة باهذه املقاربة تعاملت لقد  

ويعين هذا أن هذه املقاربة كانت تدرس معاين الكلمات، وهتتم باحلقول  .واملعطيات الكمية
وقد اهتمت هذه املقاربة املعجمية بتتبع دالالت  الداللية واملعجمية داخل السياق النصي.

وقد اتكأت  واخلطابات السياسية بصفة خاصة.بصفة عامة، الكلمات داخل النصوص 
سبة تواردها يف النص. ناستجالء و  للكلمات املكررة،ربة على التناول اسإحصائي هذه املقا

، (Analyse componentielle)السيماتو يضا بالتحليل باملقومات أوقد اهتمت أ
ودراسة العالقات البنيوية بني الكلمات النصية، والتمييز بني الكلمات احلرفية والكلمات 

 اسإحيائية.
 ةــالتركيبياللسانية ة ـــربالمقا الثاني: طلبالم

اخلطاب و ( الذي حاول أن يدرس النص أHarrisبالتوزيعي األمريكي هاريس) ارتبطت 
ويعين هذا أن  وفق املنهج اللساين التوزيعي، باستعمال املكونات املباشرة وغري املباشرة.

ها ذلك املقاطع اليت يتكون منو أ اخلطابو النص أو إىل جتاوز اجلملة  و هاريس كان يدع
سانية والنحوية نفسها اليت ختضع هلا لاعترب النص مجلة كربى ختضع للمقاييس ال وقد النص.

ونولوجية، وصرفية، فو ن النص يتميز مبستويات عدة: صوتية، أاجلملة الصغرى.ويعين هذا 
 وتركيبية.

عىن أهنا  مب تدرس إال بعض الظواهر النصية وفق البنيوية التوزيعية. بيد أن هذه املقاربة مل
  ئية، ومل تكن مقاربة نصية كلية.يكانت مقاربة انتقائية جتز 
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 اللغة(م يف مقال له مبجلة )1853حتليل اخلطاب منذ من ابتدع عبارةو ليه، فهاريس" هوع
م.وقد قدم يف هذه الصياغة 1868( ترجم إىل الفرنسية يف تحليل الخطابحيمل عنوان )

ي: بنية لغوية أكرب من هي الذي نسميه خطابا.أالشفو توب أحتليال لتتبع امللفو  املك
اجلملة.ويقرتط تطبيق املنهج التوزيعي على هذا البعد )النص مثال( بطريقة ينبغي توضيح  
كيفية اشتغاهلا: " من املمكن أال نعرف ما يقوله النص بالتدقيق، لكن ميكننا أن  دد 

 رفيات األساسية اليت تكونه"ما هي الصي  االطرادية للص :أي. الكيفية اليت يقول هبا
إن برنامج هاريس حول حتليل اخلطاب غين مبشروعني: التحليل الصوري للنصوص من 

ما سيتم تطويره من قبل خخرين حتت اسم اللسانيات النصية(، والتحليل و جهة )وه
ي: األخذ بعني االعتبار اجملال اخلارج لساين:" من املمكن أاالجتماعي لإلنتاجات اللفظية.

خيص األول  صور حتليل اخلطاب انطالقا من صنفني من املشاكل  ا يف الواقع مرتبطان.ت
منهما مد اللسانيات الوصفية لتشمل أكثر من مجلة واحدة يف اآلن نفسه.وخيص الثاين 

 ."50العالقات بني الثقافة واللغة )أي بني السلوك غري اللفظي والسلوك اللفظي(
 classesمنهج طبقات التكافؤ ) ،بيف حتليل اخلطا ،ويقرتط هاريس

d’équivalence). 
 " لتكن امللفوظات التالية:

 هنا، تسقط األوراق قرابة منتصف اخلريف
 هنا، تسقط األوراق قرابة هناية الشهر

 حيل الربد بعد منتصف اخلريف
 نبدأ بالتدفئة بعد هناية شهر تشرين األول/أكتوبر

ين األول/أكتوبر متكافئان ألهنما يظهران يف إن منتصف اخلريف وهناية شهر تشر  :نقول
" حيل الربد ونبدأ بالتدفئة".وتنعت هذه العناصر بكوهنا ــاحمليط نفسه.والشيء نفسه بالنسبة ل

 :تنتمي إىل طبقة التكافؤ نفسها
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متواليات صرفيات( متكافئة يف مابينها إذا  و صرفيات أ -" نقول إن عناصر ما )أجزاء نص
مكافئة هلا.كل جمموعة من العناصر املتكافئة و لعناصر أخرى مطابقة أ كانت تظهر يف حميط

يف ما بينها تسمى طبقة تكافؤ.وكل مجلة من النص، على التوايل، متثل مبتوالية من طبقات 
جدول  بة لكل النص، على صل، إذاً، بالنس اؤها املختلفة.التكافؤ اليت تنتمي إليها أجز 

ممثال لطبقات التكافؤ الواردة يف مجلة واحدة، واحملور العمودي  فقيمبدخلني اثنني، احملور األ
فعال...إخل(، بل فواعل، وأممثال للجمل املتعاقبة.إن األمر اليتعلق جبدول لبنيات اجلملة )

 بصي  ورود طبقات التكافؤ يف النص كله"
ن هناك  وا أترتابط يف ما بينها اعتباطا، و  بيان أن اجلمل الو إن هدف التحليل اهلاريسي ه

وهذا ما بينه الذين  اللغة، يستطيع التحليل التوزيعي أن يرصده.و هلذا الرتابط خمتلفا عن  
 مخرية، سواء كانوا من تيارات أخرى أ، بشكل واسع، يف اخلمسني سنة األجاؤوا من بعده
 "51قارات أخرى.

اخلطاب و يل النص أمريكية كانت سباقة إىل حتلن الواليات املتحدة األوهكذا، يتبني لنا أ
ومن هنا، فظاهرة" االهتمام بالوحدات عرباجلملية  إسهامات هاريس التوزيعية.بفضل 

(Transphrastique.)صلاجلملة، هي ظاهرة أمريكية يف األي: وحدات أكرب من أ. 
وروبية، تشكلت، مبدئيا، بناء على املسلمة السوسريية احملتقية باللغة واليت  فاللسانيات األ

ي الوحدات األكرب أبعاد النصوص واخلطابات إتيجتها، إىل حدود السبعينيات، كانت ن
ثار هاريس قضييت البعد عرب اجلملي وعالقة الثقافة ويف مستهل اخلمسينيات أ .اجلملة من

وميكن أن نذكر، كذلك،  .( (Pikeباللغة اليت أعيد تناوهلا من لدن بيك
 )، وكذا كتاب هاليداي وحسن1869( وتنميطه للخطابات عام Longacreلونغاكر)

Halliday and Hassan  )االتساق في حتت عنوان ) 1876 الذي صدر يف
 (.جليزيةاإلن
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توجه  وي، وميثله بيتويف و ذو وه ،كذلك، تقليد خيص اللسانيات النصية  ،ولألملان
(petöfi)، ( والنجLang)، (وتوملThümmel)،(وفينريشWeinrich )
  نشرها بفرنسا يف بداية السبعينيات.شرع يف وهي أعمال (.1898و1872)

فإن جمايل السيميائيات وحتليل اخلطاب  ا اللذان اهتما بالعمل على جمال  ،أما يف فرنسا
الكالم، لكن احملاوالت اجلادة اليت تروم تأمل النص كانت نادرة جدا، وكانت تصدر دوما 

مفهوم النص إىل  اللسانيات حول ويعود اسإعداد النظري األكثر اكتماال يف .53الفلسفةعن 
الذي  (1847املولود عام)( Jean-Michel Adamسويسرا مع جان ميشال خدم)

 52حباثه العديدة واملتطورة مرجعا يف اللسانيات النصية."تعد أ
يف حني،  ويبقى هاريس أول من تناول لسانيات اخلطاب من منظور توزيعي لساين وتركييب.

 ا من زاوية سيميائية وأدبية.يبقى بروب أول من تناوهل
 ة ـــة الفلسفيـــالثالث: المقارب طلبالم

مبعىن  .اخلطاب وجتاوز نطاق اجلملةو هناك جمموعة من احملاوالت الفلسفية لدراسة النص أ
اجلملة و أن هذه احملاوالت وسعت فضاء اشتغال اجلملة باالنتقال من حدود امللفو  أ

كما  د   ،عمال القواعد نفسها اليت طبقت على اجلملةاخلطاب، باستو الواحدة إىل النص أ
(  من النص إلى الفعل: محاولة هرمينوطيقيةيف كتابه ) ذلك واضجا عند بول ريكور

أن الوحدات النصية  مفادهاساسية من فرضية أ فيه وقد انطلق .54م1896لفه سنة الذي أ
 اجلملة. نظام ضع لهالكربى ختضع للتنظيم نفسه الذي خي

                                                 
، (1983)(Combettesوكومبيت )، (1986)(P.Ricoeurأعمال بور ريكور) - 53

 .(1987) …(Jacquesوجاك )، (1980)( Lundquistولوندكيست)
 .213-211ص:،، وجورج إليا سرفايت: نفسه ماري خن بافو -52 

54- Paul Ricœur : Du texte à l'action. Essais d'herméneutique II, 
Le Seuil, 1986. 
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اخلطاب نذكر: ميشيل و هم الباحثني الذي متثلوا املقاربة الفلسفية يف دراسة النص أومن أ
من يف كتابه ) ((Combettesوكومبيت  ،55(1871)(نظام الخطابيف كتابه )و فوك

 ،57(التحليل النصييف كتابه)( Lundquist، ولوندكيست)56(نصيو أجل نح
 .59(النصية يف كتابه ) (Jacquesجاك )فرنسيس و 

 ةـــة التلفظيـــالمقارب الرابع: طلبالم
بنفينيست إميل و  58( Bakhtineمبيخائيل باختني)ارتبطت هذه املقاربة  
(Benveniste)60( وتشارلز بايل ،Bally) و ، ور( مان جاكبسونJakobson ،)
وأوتيي  ،(O.Ducrot)وزوالد دوكر و وأ، 61(Orecchioniبرات أوركشيوين)ري وك
(Authier)، (وكوليويلCulioli)63،  وفرنسيس جاك
(F.Jacques(وهابرماس،)Habermas)، ولتأو ومدرسة بال(Palo Alto،) 

                                                 
55 -Michel Foucault : L'Ordre du discours, Paris, Gallimard, 1971, 
88 p. 
56 Combettes : Pour une grammaire textuelle.Bruxelles : De Boeck 
–Duclot, 1983. 
57 -Lundquist :L’analyse textuelle.paris.CEDIC,1983. 
58 - Jacques .F : De la textualité. Pour une textologie générale et 
comparée, Maisonneuve, 2002. Trad. espagnole par P. Jacomet, 
Santiago 2006. 
59 -Bakhtine : Marxisme et la philosophie du Langage, 1929. 
60 -Benveniste : Problémes de linguistique 
générale.Paris.gallimard,1966 et 1974. 
61 - Kerbrat- Orecchioni, C : L’énonciation.de la subjectivité dans 
le langage.Paris :A.Colins, 1980. 
62 - Culioli, A : Pour une linguistique de 
l’énonciation.3tomes.paris : Orphys, 1990-1999. 
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، وسريفوين 62(Dominique Maingueneau)وودومينيك مانغون
(Cervoni,J)64… 
أنه ملفو  سياقي. وقد اهتمت هذه النظرية أساس مع النص على هذه املقاربة تتعامل و 

املعينات اللسانية اليت تعرب عن حضور و أ التلفو، وباملؤشراتعملية و  ،بأطراف التواصل
سلوب غري واأل ،من جهة ا اهتمت باملشكالت التلفظيةكم  غياهبا.و األطراف التواصلية أ

رها مظهرا اجتماعيا ااعتبن هذه املقاربة مل هتتم باللغة بمبعىن أ .من جهة أخرى املباشر احلر
ربطه بالسياق من مث، و  .بدل اللغةأي: بالكالم .ثابتا، بل اهتمت بامللفو  وعملية التلفو

" يستلزم أخذ التلفو بعني  -مثال -التفاعلي للغة باختنيتصور االجتماعي. ويعين هذا أن 
ال يف أدائه االجتماعي، فاملادية واملثالية إاالعتبار. فالبنسبة إليه الوجود لدليل لغوي 

ليه، يتعلق باملعطى إبالنسبة  فاألمر، ،المييز بني امللفو  وتلفظهو يشكالن كال متكامال. وه
معىن.فكل صورة حتمل معىن، وهذا  -صورةو تلفو" الذي ه -ي" امللفو  أالواحد نفسه: 

تعبري فردي، إذ الميكن فهم اللغة و فالوجود لنسق جمرد أ املعىن حمصل من إنتاج اجتماعي.
 "65البشرية إال يف ارتباط بالبعد االجتماعي ألصلها.

 لفو بالذات املتكلمة اليت استبعدهتا اللسانيات البنيوية )باختني(،وقد ارتبطت نظرية الت
السياق املرجعي االجتماعي )باختني(، ومفهوم وإشارات التلفو وعالماته )بنفنست(، و 

التقومي الذايت واملوضوعي) أركشيوين وجاكبسون..(، والبوليفونية و  التواصل )جاكبسون(،
ألتو(، واجلماعة و بال -هابرماس -شرتك )كوليويلأوتيي(، والتلفو امل-)دوكرو التلفظية

، والعمليات التلفظية ، واالندماج والالاندماج)دومنيك مانغونو(التلفظية )جاك فرنسيس(
 ...)كوليويل(،

                                                 
63 - Maingueneau, D : Les termes clés de l’analyse du 
discours.Paris : Seuil, 1966. 
64 - Cervoni, J: L’énonciation.Paris:PUF, 1992. 
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وعليه، " تستلزم املقاربة التلفظية للغة نظرية الذات كذلك، وذلك ألن مساهتا التسجيلية يف 
.فإذا كانت املقاربات البنيوية والتوليدية تتجاهل مسألة امللفو  تشكل موضوع عمل اللساين

جيعلها يف قلب اللسانيات.إن تصور الذات الكالسيكية.أي:  فإن املنظور التلفظي ،الذات
الذات املستقلة اليت تصوغ أفكارها يف كلمات، واملتمكنة من مضمون كالمها ومن الصور 

 اللغوية قد مت تقويضه متاما.
لمة، منذ العشرينيات، ومع باختني حتديدا، ذاتا مرتبطة مبحيطها، تعد الذات املتك

إذاً،  ،باستبطاهنا ملعايري وأشكال خطابية خارجية عنها، لكنها تشكلها. إن التلفو
املوضع احلق للكالم، الذي يعرف باعتباره تفاعال شفهيا:" إن املادة احلقة للغة التتكون و ه

 -حوار داخلي معزول، وال من الفعل النفسي -لفوالمن نسق جمرد لصور لغوية وال من ت
الفزيولوجي سإنتاجه، ولكنها تتكون من الظاهرة االجتماعية للتفاعل الشفهي احملققة عرب 

 66التلفو والتلفو""
وعليه، مل يدرس بنفنست التلفو يف إطاره اخلطايب، بل كان يقف عند حدود اجلملة، ومل 

 وية  تلفظية مقاربةللجملة مبعىن أن مقاربة بنفنست  .يباخلطاو إىل امللفو  النصي أيتعداها 
 ،يف سبعينيات القرن املاضي مع لسانيات النص إالتحقق تفلم  ،أما دراسة اخلطاب.وداللية
بطبيعة احلال، من  ،لكن لسانيات النص قد استفادت .اخلطابو النص أو امللفو   بتجاوز 

 نتائج نظريات التلفو بشكل كبري.
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 لخامس: المقاربة التداوليةا طلبالم
جمرد خطاب لتبادل األخبار واألقوال  -حسب هذه املقاربة -ليس النص األديب  

إىل تغيري وضع  -عرب جمموعة من األقوال واألفعال اسإ ازية -واألحاديث، بل يهدف 
 .67تغيري موقفه السلوكي من خالل ثنائية افعل والتفعلو املتلقي، وتغيري نظام معتقداته، أ

يف مفهوم التداوليات التحليلية اليت ظهرت يف   النص األديب،و ويعين هذا أن اخلطاب أ
( نظرية أفعال الكالمسنوات اخلمسني من القرن العشرين مع أوستني، كما يف كتابه) 

،عبارة عن أفعال كالمية 68م(1868( )أفعال اللغة، وسورل يف كتابه) 69م(1863)
والتأثري الذي يرتكه ذلك اسإ از. ومن هنا،  ،الفعل اسإ ازيتتجاوز األقوال وامللفوظات إىل 

ويراد به  ،فعل القول تنبين نظرية األفعال الكالمية على ثالثة عناصر رئيسة هي: أوال،
إطالق ألفا  يف مجل مفيدة سليمة الرتكيب، وذات داللة، حتمل يف طياهتا محوالت قضوية 

". أشكرك ياعلييت وتركييب وداليل، مثل: "وإخبارية. ومن هنا، تشتمل على مستوى صو 
حيدد الغرض املقصود بالقول،  و الفعل اسإ ازي، وهو وثانيا، الفعل املتضمن يف القول: وه

. وثالثا، الفعل الناتج عن القول، انتظري اللحن الجديد"كصيغة األمر يف هذه اجلملة:" 
إقناع املخاطب، وحثه، املخاطب إثر فعل القول، ك يفما ينتج عن القول من خثار و وه

..وحتضر هذه املستويات الثالثة للفعل الكالمي مجيعها يف .تضليلهو وإرشاده، وتوجيهه، أ
 بدرجة متفاوتة، هي اليت جتعل هذا الفعل الكالمي كامال. و  الوقت ذاته،

عالوة على ذلك، مييز أوستني بني اجلمل اخلربية واجلمل اسإ ازية، وتتنوع هذه األقوال 
مثل:  ،قد تكون هلا قوة حرفية ازية إىل أقوال ظاهرة وأقوال مضمرة. فاألقوال اسإ ازيةاسإ 

                                                 
67 - Catherine kerbrat-Orrecchioni: Enonciation de la subjectivité 
dans le langage, Paris, Armond Colin, 1980, p: 181. 
68 - J.L.Austin: Quand dire, c'est faire, Editions du seuil, Paris, 1970. 
69 - John R.Searle: les actes de langage, Collection, savoir Herman, 
Paris, 1972. 
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االستفهام، والتمين، واألمر... وقد تكون هلا قوة إ ازية حوارية وسياقية، مثل: االلتماس، 
 ...واسإرشاد، والتهديد، والتحسر،

ل القول، والفعل املتضمن يف ويعين هذا كله أن الفعل الكالمي ينقسم إىل ثالثة أنواع: فع
القول، والفعل الناتج عن القول. وقد اليدل الفعل املتضمن يف القول على داللته املباشرة، 
بل يفيد معىن إ ازيا خخر غري مباشر حيدده سياق القول. بتعبري خخر، للجملة الواحدة 

سإ ازية احلرفية، وهي والقوة ا ؛جمموع معاين مفرداهتاو ثالثة مستويات: حمتواها القضوي، وه
املستلزمة اليت تدرك مقاميا. ويعين هذا أن أوستني يربط  والقوة اسإ ازية ؛قوة مدركة مقاليا

 األقوال باألفعال، واملقال باملقام. فأن نقول كالما، يعين أننا ننجز فعال. 
ذ مظهرا ومن هنا، تنبين نظرية األفعال الكالمية على فعل القول )قول شيء ما( الذي يتخ

والفعل املتضمن يف القول )إ از فعل معني ضمن قول ما(، وقد  ؛صوتيا وتركيبيا ودالليا
والفعل الناتج عن القول)اآلثار املرتتبة عن قول شيء ما(.  ؛غري مباشرو يكون فعال مباشرا أ

على ويتميز الفعل الكالمي باملطابقة مع الواقع والسياق، والتعبري عن حالة نفسية، والقدرة 
اسإ از، واختالفه باختالف منزلة املتكلم من املتلقي، واالختالف يف أسلوب اسإ از، 

 70واختالف القوة اسإ ازية...
  :إىل -حسب مايقصد هبا من أغراض إ ازية -وميكن تقسيم أفعال الكالم 

: " مثل، بعض الوقائع واألحداث يف الواقع اخلارجياملتكلم : وتفيد تأكيد التقريريات -1
 إنين كاتب وناقد وفيلسوف".

 ،: وحتضر يف توجيه املتكلم طلبا للمخاطب سإ از فعل مااألمرياتو الطلبيات أ -3 
 مثل: "هل سيسافر أمحد غدا؟"، و" اخرجوا كلكم من مدرج الكلية".

مثل:" أحب أن أراك  ،: تعرب عن احلالة النفسية للمتكلماإلفصاحياتو البوحيات أ -2
 ت االنتظار".سعيدا"، و" ملل

                                                 
، الدار البيضاء، يقيا الشرقأفر ، ترمجة: عبد القادر قينيين، : نظرية أفعال الكالم العامراجع: جون أوستني - 70

 م.3006الطبعة األوىل سنة ، املغرب
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أعدك بسفر رائع مثل:" ،: تفيد التزام املتكلم بإ از فعل يف الزمان املستقبلالوعديات -4
 إىل مصر".

: ويقصد هبا إعالن املتكلم عن إ از فعل يفيد تغيريا مرتقبا على مستوى التصريحات -5
 يبا".مثل:" أعلن أيها احلضور الكرمي عن برناجمي االنتخايب قر  ،العامل اخلارجي

حني التعامل مع النص األديب، إىل استخالص  ،وعليه، يعمد الناقد يف املقاربة التداولية
األفعال الكالمية، وتصنيفها إىل األفعال القضوية، واألفعال اسإ ازية اخلربية، واألفعال 

 السياقية، وتصنيف اجلمل األدبية حسب سياقها ومقامها الوظيفي والتداويل واملقصدي.
 المقاربة الحجاجيةو البالغة الجديدة أ السادس: بطلالم
م مع رجل القانون الشيكي شامي 1859البالغة احلجاجية منذ و البالغة اجلديدة أ تأسست 

 Lucieاللسانية البلجيكية لوسي أولربخيت تيتيكا )و  (،Chaïm Perelmanبريملان )
Tyteca-Olbrechts)71، البالغة  :الوجيز في الحجاج) حني أصدرا معا كتاهبما
 Stephen. وقد تبلورت هذه البالغة أيضا مع ستيفان توملان )72الجديدة(

Toulmin ( يف كتابه ،)وشارل هامبالن 72الحجة(و استعماالت الدليل أ ،
(Charles Hamblinيف )  ( كتابه)74األوهام… 

                                                 
71 - Chaïm Perelman et Lucie Olbrechts-Tyteca : Traité de 
l'argumentation : La nouvelle rhétorique, Presses Universitaires de 
France, Paris, 1958. 
72 - Chaïm Perelman et Lucie Olbrechts-Tyteca : Traité de 
l'argumentation : La nouvelle rhétorique, Bruxelles, Editions de 
l'Université de Bruxelles, 2009 .Et Le Champ de l'argumentation, 
Bruxelles, Editions de l'Université de Bruxelles, 1969. 
73 - S.TOULMIN : The Uses of Argument (Cambridge, Cambridge 
University Press, 1958), Trad., Les Usages de l’argumentation (Paris, 

 

http://fr.wikipedia.org/wiki/Lucie_Olbrechts-Tyteca
http://fr.wikipedia.org/wiki/Lucie_Olbrechts-Tyteca
http://fr.wikipedia.org/wiki/Lucie_Olbrechts-Tyteca
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وعليه، فثمة نوعان من احلجاج: حجاج عاد عند البالغيني اجلدد، يستعمل خليات 
وتقنيات بالغية ومنطقية.أي: جممل اسإسرتاتيجيات اليت يستعملها املتكلم من أجل إقناع 

فاستعملت  ،خماطبه. ويف هذا اجملال، لقد ارتبطت البالغة اجلديدة باحلجاج ارتباطا وثيقا
( Perelmanقنيات البالغة يف عملية اسإفهام واسإقناع، وقد اهتم هبا كل من بريملان)ت

ن  (. وقد ركز بريملاالوجيز في الحجاج: البالغة الجديدة( يف كتاهبما)Tytekaوتيتيكا)
 ا: القصد واملقام. وميكن االستفادة من هذا التصور احلجاجي كثريا على مبدأين رئيسني 

عدنا على" اكتساب خربة منهاجية دقيقة يف حتليل نصوص ذات التقليدي، حيث يسا
بناء على تصور تفاعلي  ،طبيعة حجاجية قوية كالنصوص القضائية والسياسية والفلسفية

بني الذات املتكلمة واملخاطبني. وعلى الرغم من مميزات هذا التصور، فإنه يقصر احلجاج 
ما يدفعه إىل تقسيم اخلطابات إىل و ، وهعلى بعض التقنيات واآلليات البالغية واملنطقية

خطابات حجاجية ذات طبيعة إقناعية، كاملناظرات واجملادالت الدينية والفلسفية والسياسية 
بينما يتبىن التصور التقين للحجاج تقسيما خخر تصري  .والقانونية، وأخرى غري حجاجية

بات حجاجية بدرجات مبقتضاه كل اخلطابات املختلفة اليت تستعمل لسانا طبيعيا خطا
 75خمتلفة."

جاج فعالية تداولية االقتناع. ومن مث، فاحلو ه -معروفو كما ه  -الغرض من احلجاج و 
تستلزم وجود أطراف تواصلية بينها قواسم حجاجية مشرتكة، إذ  ،يكية فعالةجدلية دينام

س ميتلك املرسل اخلطيب مؤهالت معرفية وأخالقية كفائية، ويستعمل يف حجاجه اللوغو 
باستعمال خطاب األهواء واالنفعاالت. وال يعتمد و االستداليل بغية إقناع اآلخر، ول

                                                                                                                                                         

PUF, 1992). Voir aussi la dernière version« Updated » en anglais de 
2003. 
74-  C. L. HAMBLIN: Fallacies (London, Methuen, 1970), rééd. 
(Newport, VA, Vale Press, 1986). 

، 3العدد، الكويت، مجلة عالم الفكر، تدالل احلجاجي التداويل وخليات اشتغاله(رضوان الرقيب: )االس - 75
 .95ص:، م3011ديسمرب  -أكتوبر، 40اجمللد 
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بناء احلقيقة عن طريق و التوهيم، بل غرضه هو التضليل أو احلجاج عند بريملان على العنف أ
اج عند بريملان مبعىن أن احلج هوويا انفعاليا.و  احلوار البناء واالستدالل الذي قد يكون ذهنيا

 قائم على االقتناع الذايت.و قناع بالفرض والقوة والعنف، بل هما على اسإليس قائ
اخلطاب، وحتديد سياقات و وعليه، فقد ارتبطت لسانيات النص بدراسة شروط إنتاج النص أ

 التواصل، ومعرفة أنواع النصوص وأمناطها وأصنافها.
 

 المقاربات النحوية للنصوص السابع: طلبالم
( تلك األ اء اليت جتاوزت grammaires de textes يقصد بأ اء النصوص ) 

البنيوية اللسانية والتوليدية التحويلية لنوام شومسكي لكوهنا توقفت عند اجلملة، ومل 
 Vanن ديك )اتتخطاها إىل النصوص واخلطابات. وترتبط هذه املقاربة باهلولندي ف

Dijk) اط مناذج معينة لذلك. اقرت . ومن مث، هتتم هذه األ اء بكيفية انبناء النص، مع 
ويعين هذا أنه مل يهتم برتابط النص لغويا  ركز فان ديك على اتساق النص وانسجامه. وقد

. ويشاركه ويا وضمنياالنص وانسجامه معن نسيقم كذلك بت، بل اهتفحسب وخطيا وظاهريا
 Michaelميخائيل هاليداي) مثل: ،بعض الوظيفيني التداولينييف هذا التصور 

Halliday ) الذي اهتم بالنظام التواصلي الدينامي، واهتم أيضا باملعلومة القدمية
مع تبيان دور ا يف التواصل السياقي الوظيفي من مجلة  ،)املوضوع( واملعلومة اجلديدة)اخلرب(

ة يمثل: الكفا ،وقد استعانت هذه املقاربة الوظيفية مبفاهيم نوام شومسكي إىل أخرى.
 عميقة النصية.النصية، والبنية ال
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 الثامن: المقاربة السيميوطيقية  طلبالم
، وجوزيف  (Greimas)سنوات السبعني مع كرمياص تبلورت هذه املقاربة يف 

، وروالن (C.Bremond)، وكلود برميون(J.Courtés)كورتيس
، ومدرسة (G.Entrouvernes)،ومجاعة أنرتوفرين(R.Barthes)بارت
(، وجوليا  J.Fontanille)ونتاين، وجاك ف(Ecole de Paris)باريس

(، Genette(، وجريار جنيت)Julia Krestivaكريستيفا)
وال ننسى كذلك السيميولوجيا اليت تعىن بالتحليل النصي ...(Houdebineوهودبني)

 (...Borel( وبوريل )grizeلإلنتاجات الشفوية كما عند غريس )
 ؛وء جمموعة من البىن اللسانيةاهتمت هذه املقاربة بتفكيك اخلطاب السردي يف ضقد و  

ومن مث، فقد دعت السيميوطيقا  مثل: البنية العميقة، والبنية السطحية، وبنية الظاهر.
السردية إىل جتاوز اجلملة للتوقف عند النص البنيوي احملايث، بتطبيق مبادىء اللسانيات 

 التوليدية التحويلية على النص املعطى.السوسريية وخليات 
اخلطاب انطالقا من املستوى و النموذج السيميوطيقي على دراسة النص أ وعليه، يقوم

الظاهري أوال، ومقاربته على مستوى السطح ثانيا، وحتليله على مستوى العمق ثالثا، 
بتقطيع النص إىل مقاطع سردية مرقمة بشكل متسلسل، أومعنونة بتيمات داللية ووحدات 

لك، يتم تقطيع املقطع السردي إىل ملفوظات وظائفية يف شكل تواردات تشاكلية. وبعد ذ
من جهة،  يف ضوء املكون السردي فتدرسسردية متعاقبة يف شكل مجل وعبارات سردية، 

واملكون اخلطايب من جهة أخرى. ومن مث، ننتقل إىل املستوى الداليل والسيميولوجي 
وجي والداليل. بدراسة السيمات النووية والسيمات السياقية، وحتديد التشاكل السيميول

املربع السيميائي، واستخالص عالقاته  استحضاراملستوى املنطقي ب حيددوبعد ذلك، 
 الثاوية، واستجالء عملياته املضمرة.
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 التاسع: المقاربة اللسانية االجتماعية  طلبالم
اخلطاب، نذكر و ميكن احلديث عن مقاربات لسانية أخرى تندرج ضمن لسانيات النص أ

" و" علم االجتماع اللغوي"، أويل اخلصوص، "اللسانيات االجتماعية"، أعلى سب ،منها
 السوسيولسانيات"، أو" اللسانية االجتماعية"..."وأ ،علم اللغة االجتماعي"

يربط امللفو  و هي مسميات اصطالحية خمتلفة لعلم يدرس اللغة يف ضوء علم االجتماع، أ
 اللغوي بسياقه التواصلي واالجتماعي والطبقي.

فال د فرق كبريا  ،ومهما تعمقنا يف الفوارق املوجودة بني اللسانيات وعلم االجتماع اللغوي
بينهما؛ ألن هدفهما واحد يتمثل يف التواصل، واالرتباط بالسياق االجتماعي. وأكثر من 

يف احلقيقة، هي اللسانيات  ،فاللسانيات هذا تصبح اللغة حدثا اجتماعيا بامتياز. لذا،
 .االجتماعية

أي: تدرس التبدالت .تعىن اللسانيات االجتماعية بدراسة الوظيفة االجتماعية للغةو
من حيث السن، واجلنس، والفئة  ،االجتماعية للغة يف عالقتها باملتكلمني الناطقني

واملستوى املهين، واملستوى التعليمي؛ وحتليل العالقة القائمة بني اللغة  ،االجتماعية، والوسط
جتماعية )العائلية، والدراسية، والوظيفية...(؛ مث تفسري الوظيفة االجتماعية واملمارسات اال

للغة؛ واالهتمام بقضايا لغوية واجتماعية كربى تتعلق باللغة األم، وموت اللغات، وعالقة 
اللغة باللهجة والفصيلة، والثنائية والتعددية اللغوية، واألنظمة اللغوية املركبة واملعقدة، وتدبري 

 76والتخطيط اللغوي... ،دد اللغوي، والسياسات اللغويةالتع
وإذا كانت اللسانيات البنيوية السوسريية هتتم بدراسة اللغة يف حد ذاهتا، فإن اللسانيات 
االجتماعية تدرس الكالم أوالتلفو يف عالقته بالسياق التواصلي االجتماعي. وهذا له 

                                                 

كلية اآلداب ،  جامعة حممد األول، مطبوع جامعي، مقدمة نظرية، علم اللغة االجتماعيعبد الكرمي بوفرة:  -76 
 .11ص:، عياملوسم اجلام، املغرب، وجدة، والعلوم اسإنسانية
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نست، ودوكرو، وأوريكشيوين، ومانغونو، عالقة وطيدة بلسانيات التلفو عند باختني، وبنف
 وخخرين...

تنبين املقاربة اللسانية االجتماعية على جمموعة من املرتكزات تتمثل يف: املكان اجلغرايف، و
والعمر، واجلنس، واألصل االجتماعي، وسياقات استعمال اللغة. لذا، أثبت العامل 

وبة فصل اللغة عن ( صعWilliam Labovاالجتماعي األمريكي وليام البوف )
املكون االجتماعي األساسي فيها. ومن مث، أشار إىل أ ية ربط بنية اللغة من اللغات 
بالسياق االجتماعي العام الذي تنشأ فيه تلك اللغات، لدرجة استبعد فيها أي إمكانية 
للفصل بني اللسانيات وعلم اللغة االجتماعي.وإذا كانت اللغة ظاهرة اجتماعية، فإن 

 .77انيات ذات بعد اجتماعياللس
" قد انتقد وليام البوف كثريا نظرية نوام شومسكي القائمة حسب رأيه على فكرة مثالية و

عن اللغة باعتبارها ملكا للفرد واملتلكم باللغة. ومرد هذا النقد اعتبار البوف للغة اسإنسانية 
اللغة اسإنسانية داخل  وسيلة اجتماعية يف التواصل؛ مما جيعلنا أمام نظرية مادية لوظيفة

اللغة داخل اجملموعة اللسانية املتكلمة هبا، وليس اللغة كما و اجملتمع.فاملهم بالنسبة إليه ه
 79هي على لسان الفرد."
ذات طبيعة عقلية وفردية وراثية. يف حني،  -حسب نوام شومسكي -ويعين هذا أن اللغة 

  مكتسبة. ترى اللسانيات االجتماعية أن اللغة ظاهرة اجتماعية
ظهرت اللسانيات االجتماعية رد فعل على اللسانيات البنيوية املغلقة على ذاهتا إبان وقد 

سنوات اخلمسني والستني من القرن املاضي، ورد فعل على اللسانيات التوليدية التحويلية 
كلي كوين وعاملي، مشيدة بدور الفرد املتكلم، و لنوام شومسكي اليت كانت تنادي إىل  

بعيدا عن الواقع والسياق  ،قواعد مثالية جمردة افرتاضية وصورية مدة يف ذلك علىمعت
 التواصلي.

                                                 

 .12ص:، مقدمة نظرية، علم اللغة االجتماعيعبد الكرمي بوفرة:  -77 
 .16ص:، عبد الكرمي بوفرة: نفسه -79 
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( الذي كان يشتغل Labov) التصور اللساين االجتماعي واضحا عند ويليام البوفو يبدو
األمريكي غوفمان  على احملكي الشفهي بشكل خاص، وكذا عامل االجتماع

(Goffmanالذي كان يعىن باحملادث )احلوارية ة. 
الذي قاد للحديث عن مستويات خمتلفة يف صلتها بالتغيريات اليت تطرأ و ولعل هذا التصور ه

 على اللغة داخل اجملتمع، وهي على أربعة أصناف:
.تغيريات تارخيية مرتبطة بعامل الزمن 
.تغيريات مكانية تتصل بالتوزيع اجلغرايف للغة، وحبسب املناطق واجلهات 
صلة بأشكال استعماالت اللغة ومستوياهتا بالنظر إىل الطبيعة  تغيريات ذات

 االقتصادية للناطقني بتلك اللغة -االجتماعية
 تغيريات يتحكم فيها السياق االجتماعي، ما يضعنا أمام سجالت خمتلفة للغة مرتبطة

 ."78مبناسبة احلديث واملستوى الثقايف للمتلكم اللغوي
اللغوية يف عالقتها بالطبقات االجتماعية، والتمييز بني  وميكن احلديث أيضا عن الطبقات

( Charles Fergusonاجلملة املعيارية واجلملة الشعبية. كما حتدث شارل فريكسون )
(، واملستوى املتدين  -مثال -عن مستويني من اللغة: املستوى العايل)العربية الفصحى 

 (.-ثالم -)العاميات واللهجات املتفرعة عن العربية الفصحى
فعل  يف هناية مشواره العلمي، بأن اللغة ،(A.Martinetوقد اعرتف أندري مارتيين )

. وسار يف االجتاه نفسه 90اجتماعي بامتياز، وأن اللسانيات كلها هي لسانيات اجتماعية 
" الذي جعل ما أمساه امللكة (1927-2009) (Dell Hymesديل هيمس)

بط اللغة مبحيطها االجتماعي، وذلك وفق منوذج التواصلية أساس التصور القائم على ر 
 S.P.E.A.K.I.N.Gأطلق عليه تسمية: 

                                                 

 .14ص:، عبد الكرمي بوفرة: نفسه -78 
 .19ص:، عبد الكرمي بوفرة: نفسه - 90
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وميكن هذا النموذج من استيعاب أشكال التغيري الثقافية احلاصلة يف األنساق التواصلية 
عامة. فنحن أمام منوذج يتيح لنا إمكانية مقارنة دور اخلطاب داخل جمتمعات بشرية خمتلفة 

"91. 
 من العناصر األساسية التالية: لنموذجويتكون هذا ا

 ( اسإطار)املكان، والزمان، وأجواء اخلطاب. 
 الشخصيات احلاضرة واملتفاعلة ( املشاركون(. 
)األهداف) هدف اللقاء. 
  واملنتوج) الرسائل(األفعال أ. 
 الرسائل...( وإيقاع ،اسإيقاعات )الصوت، والنغمة. 
 ة، واللغة املنشودة واملغناة،..(ملنطوقة، واللغة املكتوبالوسائل التواصلية ) اللغة ا. 
 ( املعايري)...املثاقفة والتناص واحلوارية. 
أنواع اخلطاب )احلكايات، والتاريخ، واملالحم، وامل سي...(.و األجناس أ 

واعتمادا على هذه املرتكزات اليت تربط البنية اللغوية بسياقها االجتماعي والتواصلي، 
 Philippeسياقها كما يقول فيليب بالنشي)و فصل بني اللسانيات أيصعب ال

Blanchit)93. 
؛ تلميذ فرديناند (1857-1936) (Antoine Milletويعترب أنطوان مييي)

، من اللغويني الفرنسيني األوائل الذين حتدثوا عن الطابع (F.De.Saussure)دوسوسري
 Emileمتأثرا يف ذلك بإميل دوركامي) االجتماعي للغة، وقد اعترب اللغة حدثا اجتماعيا،

Durkheim وقد أثبت أن الدراسة اللسانية احلقيقية هي اليت جتمع بني .)

                                                 

 .19ص:، عبد الكرمي بوفرة: نفسه -91 
82 - Philippe Blanchit : [Avec Calvet, L.-J. et Robillard, D. de], Un 
siècle après le Cours de Saussure, la Linguistique en question, 
Paris, L’Harmattan, 2007. 
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اجتماعي تارخيي تطوري، ضمن و لغوي وماهو أي: بني ماه.دياكروينو سانكروين وماهو ماه
 نظام متكامل جيمع بني اللغة وظواهر اجملتمع.

ركسي يف حتليل اللغة بربطها باجملتمع، كما عند وهناك باحثون خخرون تبنوا املنظور املا
 Paul(، وبول الفارج )Marcel Cohenماركس، وأ لز، ومارسيل كوهن)

Lafarge تلف التغيريات خم( الذي درس اللغة الفرنسية يف عالقتها بالثورة الفرنسية، ورصد
 اللغوية واملعجمية اليت نتجت عن تلك الثورة. 

ذا االجتاه، مثل: ميخائيل باختني، ورومان جاكبسون، وهناك باحثون خخرون يف ه
إىل لغة عاملية واحدة؛ مثل: اللغة و الذي كان يدع (Nicolaï Marrونيكوالي مار)

من  ،وقد قسم هذا الباحث الروسي اللغات .(Espérantoاالصطناعية )اسإسبريانتو
عة اليت كان يستعملها حيث نشأهتا التارخيية، إىل أربع مراحل حسب املقاطع الصوتية األرب

 (Sal,Ber,Yôn,Rochالكهنة والسحرة )
 املرحلة األوىل: اللغة الصينية واللغات األفريقية؛
 املرحلة الثانية: اللغات الطورانية واللغة الرتكية؛

 املرحلة الثالثة: اللغات القوقازية واللغات احلامية؛
 ية. أوروبية واللغات السام-املرحلة الرابعة: اللغات اهلند

يف  ،ويعترب كل مرحلة من هذه املراحل اللغوية داللة على تقدم معني. وحتمل هذه النظرية
جوهرها، رؤية عنصرية ماركسية هدفها توحيد اللغات ضمن لغة واحدة، والقضاء على 
 ،األخرى، كالقضاء على الصراع الطبقي ووجود الدولة. وقد حتولت النظرية املاركسية للغة

(، واستمرت إىل غاية سنوات النظرية اللسانية الجديدةسوفيايت، إىل )يف االحتاد ال
 اخلمسني من القرن املاضي.

 ؛وقد انتشرت اللسانيات االجتماعية يف الواليات املتحدة األمركية بشكل الفت لالنتباه
بسبب تواجد الكثري من اجلاليات األجنبية. ومن مث، فقد ارتبطت مبجال الرتبية والتعليم 

( الذي حتدث عن شفرتني Basil Bernsteinاطا وثيقا، كما عند بازيل برنشتاين )ارتب
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لغويينت اجتماعيني متقابلتني: لغة ضيقة ومفككة وضعيفة عند أبناء الفقراء، ولغة غنية 
انتبه برنشتاين إىل الصدد، يقول عبد الكرمي بوفرة:" وموسعة عند أبناء األغنياء.ويف هذا

اسإنتاجات اللغوية الواقعية وبني الوضعية االجتماعية للمتكلمني  العالقة املباشرة بني
الناطقني اللغويني. وانطلق من هذه املالحظة لكي يصل إىل استنتاج عام، مفاده أن أبناء و أ

الشرائح االجتماعية املتواضعة يعرفون نسب فشل دراسي أكرب من أولئك املنتمني إىل 
يز هذا التفاوت بالفرق بني نظامني لغويني اثنني: طبقات اجتماعية مستقرة ماديا. ويتم

 واحد ضيق، واآلخر متسع...
وملعرفة حجم الفرق بني النظامني أعاله مت إخضاع تالميذ املستويني االجتماعيني املختلفني 

الرسوم املتحركة  لتجربة مثرية لالهتمام. فقد طلب منهم التعليق كتابة على جمموعة من
 النتيجة؟ الصامتة. فماذا كانت

 كان جواب الفئة األوىل )تالميذ الطبقة االجتماعية املتواضعة( على الشكل التايل:
 " هم يلعبون بالكرة، قذف، تكسر الزجاج..."

 بينما كان تعليق الفئة الثانية )تالميذ الطبقة الغنية( هبذا األسلوب:
نافذة، وكسرت " كان األطفال يلعبون بالكرة، قذف واحد منهم الكرة، ومرت عرب ال

 الزجاج..."
ويكمن الفرق بني النظامني يف شكل التعبري من الناحية اللغوية، أي من حيث قواعد 

تفتقر إىل ضمائر الربط مع معجم  ،والرتكيب أوال. ففي احلالة األوىل،  د مجال قصريةو النح
التعلم، حمدود جدا.لذا، جيد أولئك التالميذ صعوبة كربى يف التعبري. فهم عاجزون عن 

 وعن رؤية العامل.
 92وهذا يعين أن التعلم والتنشئة االجتماعية تنشأ يف األسرة، وليس يف املدرسة."

                                                 

 .35-34ص:، عبد الكرمي بوفرة: نفسه-92 
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( يف ربط William Brightوقد ساهم عامل اللغة االجتماعي األمريكي ويليام بريت)
اهلوية االجتماعية للمتكلم باهلوية االجتماعية للمتلقي، ضمن سياق لغوي تواصلي معني. 

 .)امللقي، واملتلقي، والسياق( :من مث، فقد استعمل ثالثة مفاهيمو 
خخرون بدراسة املدينة باعتبارها فضاء للتطاحن اللغوي،  فضال عن ذلك اهتم علماء

واملسح، واملعايشة.  املالحظة، والتتبع، واالستقراء، اعتمادا على منهج وصفي قائم على
( Louis- jean Calvetالفي )ويسمى هذا عند الباحث الفرنسي جان لويس ك

باللسانيات االمجاعية املتعلقة باملدينة و باللسانيات االجتماعية احلضرية أ
(Sociolinguistique urbaine ou linguistique de la ville) 

ويعين هذا أن اللسانيات االجتماعية احلضرية تدرس اللغة احلضرية بالرتكيز على األسئلة 
 اذا؟ مع من؟ مىت؟ أين؟ ملاذا؟ وملاذا؟(التالية: )من يتكلم؟ م

لنا أن هذه اللسانيات االجتماعية، والسيما احلضرية منها، جاءت رد فعل و وهكذا، يبد
الكلي عند نوام شومسكي الذي يؤمن بلغة واحدة، وإ از لغوي واحد. يف و على النح

 .حني، تؤمن اللسانيات االجتماعية بتعدد األلسنة واللغات
، هتتم اللسانيات االجتماعية بدراسة احتكاك اللغات، ورصد الدخيل وخالصة القول

والتداخل واخللط اللغوي، ودراسة البوليفونية، ومقاربة األسلبة والتنضيد والتهجني اللغوي، 
ومناقشة الثنائية والتعددية اللغوية، ومعرفة عالقة اللغات باللهجات. فضال عن االهتمام 

، وتقعيد اللغة، واألمان اللغوي، والتلوث اللغوي، والسياسة بتصحيح اللغة، وجودة اللغة
اللغوية، والتخطيط اللغوي...أي: دراسة اللغات يف عالقتها باألفراد، واجملتمعات، 

 واملؤسسات.
وقد جتاوزت اللسانيات االجتماعية مثالية اللسانيات السوسريية والشومسكاوية القائمة 

باالنتقال إىل الطابع التجرييب االستقرائي  ،الصوري اجملرد على االستنباط والطابع االفرتاضي
 امليداين واملختربي.
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 ة ـــة المنطقيـــالمقارب العاشر: طلبالم
، وتبيان قواعد ظهرت مقاربات شكلية ومنطقية صورية وجمردة تعىن بدراسة انبناء النص 

نظرية هذا اجملال )  ومن أهم النماذج يف إبان سنوات التسعني من القرن املاضي. ذلك
 « théorie de la représentation du discours » تمثيل الخطاب/

(D.R.T.) ( اليت تشكلت مع هانز كامب )Hans Kamp وقد عرفت هذه ،)
 théorie »/ نظرية تمثيل الخطاب المقطعيحاليا، تطورات خمتلفة، منها ) ،النظرية

de la représentation du discours segmentée » (S.D.R.T.).) 
 ربة الرافضة للسانيات النصالمقا الحادي عشر: طلبالم

هناك جمموعة من اللسانيني الذين ينتقدون لسانيات النص موضوعا، وعلما، ومنهجا،  
امللفو . إذ تستعمل و وختصصا. واليرون فرقا بني لسانيات النص ولسانيات اجلملة أ

يف فهم اخلطاب وتأويله  ها لسانيات اجلملةلسانيات النص األدوات نفسها اليت تستعلم
عن لسانيات اجلملة. ومن القائلني هبذا خيصصها و أ مييزها. ومن مث، ليس هناك ما وتفسريه

(، وجاك Anne Reboulن ريبول)خالرأي االنتقادي الرافض والعدمي، 
يرد ويلسون ا(، ودDan Sperber(، ودان سبريبر)Jacques Moeschlerموشلري)

(Deirde Wilson)... 
 عشر: المقاربة الحاسوبية ثانيالمطلب ال

تتعامل هذه النظرية مع النص على أساس رقمي وحاسويب، مستلهمة نظرية الذكاء  
النصوص هبا تتولد  ية اليتكيفالاالصطناعي. مبعىن أهنا تتوسل باللسانيات احلاسوبية ملعرفة 

ميكن ، ية والرقمية والذكائية. وهنامقارنة بالنصوص اآللخطابيا عمقا وسطحا، وكيف تبىن 
التعامل مع النص على أنه " جهاز يتوفر على عمليات وإواليات الفهم، قابل ألن يتلقى 
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معطيات، ويعاجلها وفق تلك العمليات واسإواليات، ومن مث قد يكون نظام الفهم إنسانا 
 94إنسانا من املريخ..."و حاسوبا او أ

وتطورها يف  ،خمتصرة إىل نشأة علم لسانيات النص نظرة -إذاً  -تلكم  وخالصة القول،
 "عين يقد  -ثناء ساملالباحثة حسب  -احلقل الثقايف الغريب. وقد تبني لنا أن علم النص 

، وصفات التوظيف االتصايل للنصوص.وظهر هذا الفرع اللساين املعريف يف النص وصياغاته
كبريا، منطلقا نيات، وازدهر ازدهارا  من السبعي النصف الثاين من الستينيات، والنصف األول

فما  ،وليس اجلملة كما كان سائدا يف مناهج التحليل ،من أن وحدة التحليل هي النص
( Textusويعين يف الالتينية ) لفا  والبىن النحوية متضافرين معا.النص غري تواشج األ

 جدل.و ( نسج أtexereاألسياخ املضفرة، من الفعل الالتيين )و النسيج أ
يديولوجيات متثل سياق املوقف إكزات وتوقعات ومعارف و رتالنص مبا فيه من مو 
(Context( (، وتركيب داخلي للنص )سياق البنيةCo-Text يعترب وحدة مركبة.)

للتعلم، أم سإصدار  مبالغ معلومة، أموظفة لالتصال؛ سواء أكان هذا االتصال سإ
 95لإلقناع..." متعليمات، أ

انيات تتعامل مع اجلملة باعتبارها منطلقا للدراسة والتحليل، سواء ، إذا كانت اللسوعليه
أم يف منظور  ،أم يف منظور البنيوية الوظيفية ،أكان ذلك يف منظور البنيوية السوسريية

أم يف منظور  ،أم يف منظور التوزيعية )بلومفيلد، وهوكيت...( ،هللمسليف الكلوسيماتيكية
ة تتجاوز اجلمل مثة مقاربات منهجية أخرىمسكي، فإن التوليدية التحويلية مع نوام شو 

لسانيات النص واللسانيات الوظيفية كما عند فان ديك  وخاصة ،لدراسة اخلطاب والنص

                                                 

، م1881الطبعة األوىل سنة ، املغرب، الدارالبيضاء، املركز الثقايف العريب، لسانيات النصحممد خطايب:  -94 
 .78ص:

الطبعة ، مصر، القاهرة، الصحوة للنشر والتوزيع، دراسات تطبيقية في اللسانيات المعاصرةثناء سامل:  -95 
 .15ص:، م3009األوىل سنة 
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، وهاليداي وحسن رقية يف كتاهبما) 96م(1877( ))النص والسياقيف كتابه -مثال -
بصفة  ،ت النصيةم(. ويعين هذا أن التداوليا1876( )االتساق في اللغة اإلنجليزية

كلية عضوية متسقة ومنسجمة، بل اعتربته مجلة باعتباره  تعاملت مع اخلطاب خاصة، قد 
 نصية كربى، ميكن التعامل معها كالتعامل مع اجلملة اللسانية. و د هذا هذا التصور

كذلك عند إميل بنيفنست، وهاريس، ورومان جاكبسون، والسيميائيني   النصي واخلطايب
مجالية الفالسفة، واملناطقة، واحلاسوبيني، وأعضاء التأويليني )بول ريكور(، و )كرمياص(، و 

 التلقي )ياوس وخيزر(...
مع النص األديب باعتباره خطابا وملفوظا لغويا  لسانيات النصوبناء على ماسبق، تتعامل 

، ربط ملفوظاته بالوظيفةتذا كلية عضوية، سواء أكان ذلك اخلطاب شفويا أم كتابيا، حيث 
درس مكوناته التلفظية السياقية، وروابطه احلجاجية توالسياق املقامي، واألداء اسإ ازي، و 

ربطه أيضا باحلوارية، واملقصدية، واسإحالة، والتفاعل، والتخاطب تاملنطقية وغري املنطقية، و 
 التداويل...

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                 
 املرجع املذكور سابقا.، النص والسياقفان ديك:  - 96
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 الفصل الثالث:
 : أبحاث، وأهـــداف، ومنهجيــةلسانيات النص

 حث األول: دراسات في لسانيات النصالمب

مثة دراسات عدة يف جمال لسانيات النص، سواء يف احلقل الثقايف الغريب أم يف احلقل الثقايف 
 حديثا. وميكن توضيح ذلك على الوجه التايل:و العريب قدميا أ

 المطلب األول: لسانيات النص في الحقل الثقافي الغربي
يف احلقل الثقايف الغريب،  ،ندرج ضمن لسانيات النصهناك جمموعة من الدراسات اليت ت

وفان ؛ 97(تحليل الخطابيف كتابه ) (Harris)هاريسفالبد من التوقف عند 
وحسن    Halliday)98، وهاليداي)99(النص والسياقيف كتابه ) (Van Dijkديك)
 (اللغة، والسياق، والنص(، و)االتساق في اإلنجليزيةيف كتابيهما )  )Hassan(رقية
 Wolfgang Ulrichوفولفغان  دريسلر) (De Beaugrandeبيوجراند )و ود؛ 80

Dressler) (مدخل إلى لسانيات النصيف كتاهبما) يف   جورج يولو ون اوبر  ؛81

                                                 
87 - Zellig Sabbetai Harris: ( Discourse Analysis ), in Language, vol. 
XXVIII, 1952. 
88 -Van Dijk:Text and Context.Longman.london.1977. 
89 - Halliday, M.A.K. and Hasan, R: Cohesion in English London: 
Longman.1976. 
90 - Halliday MAK and R Hasan: Language, Context, and Text: 
Aspects of Language in a Social-Semiotic Perspective. Geelong: 
Deakin University.1985. 
91 -De Beaugrande, R., & Dressler, W. U: Introduction to text 
linguistics / Robert-Alain De Beaugrande, Wolfgang Ulrich Dressler. 
London; New York: Longman, 1981. 
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النص و في نحيف كتابه ) 82(Werlichوويرليخ ) ؛83(تحليل الخطاب)كتاهبما
الخطاب  لغة األخبار:يف كتابه ) (Roger Fowlerوروجر فاولر ) (؛اإلنجليزي

 Hatim, Basil & Ian) يان ماسونإوحامت باسل و  ؛84(واإليديولوجيا في الصحافة
Mason)85 ( ؛ يف كتاهبما املشرتك)لسانيات  والعمري يف كتابهالخطاب والترجمة(
وبول  ؛ 97)لسانيات النص( ( يف كتابهKavcicوكافجيك)، 96بة الترجمة(لالنص لط
 ( يف كتابهEgginsوإجيينس )؛ 98 نسيج النص() ( يف كتابهA. Craneكران )

 Medina, Beatrizا بيرتيز لوبيز )ومدين؛ 99)مقدمة إلى النظام اللساني الوظيفي(

                                                 
92 -Brown G.and George Yule: Discourse analysis.C.U.P.London 
1983. 
93 - Werlich, E: A text grammar of English. Heidelberg: Quelle & 
Meyer.1976. 
94 -Roger Fowler: Language in the News: Discourse and Ideology 
in the Press. London/ New York: Routledge.1991. 
95 -Hatim, Basil & Ian Mason:Discourse and the Translator. 
London: Longman.1990. 
96 -Al-Amri, K. H. (2007). "Text-linguistics for students of translation". 
King Saud University. Retrieved 10 August 2012. 
97 -Kavcic, A. (2008) Text linguistics. Informally published 
manuscript, English and German Studies, Retrieved from 
www.englistika.info/podatki/3_letnik/besediloslovje-I-izpiski.doc. 
98 -A. Crane, Paul. "Texture in Text: A Discourse Analysis of a News 
Article Using Halliday and Hasan’s Model of Cohesion" (PDF). 
Retrieved 10 August 2012. 
99 - Eggins, S. : An Introduction to Systemic Functional 
Linguistics London: Pinter.1994. 

 

http://faculty.ksu.edu.sa/kamri/Pages/Text-linguistics.aspx
http://library.nakanishi.ac.jp/kiyou/gaidai%2830%29/08.pdf
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López وجان ، 100قسام اللغات األجنبية(أ)دور لسانيات النص في ( يف كتابه
 101)اللسانيات والخطاب األدبي(به العديدة: ( يف كتAdam,J.M ميشيل أدم)

ودوالس وفيليويل ؛ 103و)عناصر اللسانيات النصية ( 102لنصية(و)تحليل اللسانيات ا
( Delas,D et J.Filioletيف كتاهبما ) )؛ 104)اللسانيات والشعرية

 …105)عناصر لسانيات النص األدبي( ا( يف كتاهبMainguenauونو)وما 
 المطلب الثاني: لسانيات النص في الحقل الثقافي العربي المعاصر

عن جمموعة من الكتب اليت تندرج ضمن لسانيات د العريب، على الصعي ،ميكن احلديث 
لسانيات النص مدخل إلى انسجام الخطاب( )لسانيات اخلطاب، منها: كتاب و النص أ

دراسات تطبيقية في لسانيات و) ؛107( لألزهر الزنادنسيج النص؛ و)106حملمد خطايب

                                                 
100 - Medina, Beatriz López (2002/2003). "The role of text linguistics in 
the foreign language class" (PDF). Encuentro Revista de investigación e 
innovación en la clase de idiomas: 148–156. Retrieved 10 August 2012. 
101 -Adam,J.M : Linguistique et discours littéraire.fernand Nathan. 
Paris1984. 
102 - Jean-Michel Adam, Analyse de La linguistique textuelle - 
Introduction à l'analyse textuelle des discours, Paris : Armand 
Colin, collection "Cursus", 2005, ISBN : 2-200-26752-5, 243 pages. 
103 - Adam, J.-M. : Éléments de linguistique textuelle. Bruxelles-
Liège : Mardaga.1990. 
104  -Delas,D et J.Filiolet : Linguistique et 
poétique.larousse.paris.1973. 
105  -Mainguenau,D : Eléments linguistique pour le texte littéraire, 
éd Bordas, Paris,1986. 

 م.1881الطبعة األاوىل سنة ، املغرب، الدار البيضاء، العريباملركز الثقايف ، لسانيات النصحممد خطايب:  -106 
 م.1882الطبعة األوىل سنة ، املغرب، الدار البيضاء، املركز الثقايف العريب، نسيج النصاألزهر الزناد:  -107 
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دبي وقضايا ألتحليل الخطاب اوعبد القادر شرشار يف كتابه ) ؛109( لثناء ساملالنص
منهج لتحليل و لسانيات النص نح؛ و)110( حملمد مفتاطدينامية النصوكتاب )؛108(النص

حملمد  لسانيات النص وتحليل الخطاب(؛ والكتاب اجلماعي)111ألمحد مداس الشعر(
المصطلحات االساسية في لسانيات النص وتحليل وكتاب) ؛112خطايب وخخرين

 ؛114( لصالط فضلاب وعلم النصبالغة الخطوكتاب)؛112لنعمان بوقرة الخطاب(
في ؛ وكتاب )115لعبد الفتاط أمحد يوسف (لسانيات الخطاب وأنساق الثقافةوكتاب )

مدخل إلى علم النص ومجاالت وكتاب) ؛116( ألمين حممود موسىلسانيات النص

                                                 

الطبعة ، مصر، القاهرة، الصحوة للنشر والتوزيع، دراسات تطبيقية في اللسانيات المعاصرةثناء سامل:  -109 
 م.3009ألوىل سنة ا
، منشورات خمترب اخلطاب األديب يف اجلزائر، تحليل الخطاب األدبي وقضايا النصعبد القادر شرشار:  -108 

 م.3006الطبعة األوىل سنة ، اجلزائر، وهران، منشورات دار األديب
 م.1897األوىل سنة الطبعة ، املغرب، الدار البيضاء، املركز الثقايف العريب، دينامية النصحممد مفتاط:  -110 
الطبعة الثانية ، عامل الكتب احلديث، لسانيات النص نحو منهج لتحليل الشعرأمحد عمار مداس:  -111 

 م.3008
دار كنوز املعرفة العلمية للنشر ، مؤلف مجاعي، لسانيات النص وتحليل الخطابحممد خطايب وخخرون:  -113 

 م.3012الطبعة األوىل ، األردن، والتوزيع
، جدارا للكتاب العاملي، المصطلحات االساسية في لسانيات النص وتحليل الخطابن بوقرة: نعما -112 

 . م3008هـ 1438الطبعة األوىل ، األردن، عمان، عامل الكتب احلديث للنشر والتوزيع
 م.1883السنة، الكويت، 164العدد: ، عامل املعرفة، بالغة الخطاب وعلم النصصالط فضل:  -114 
، دار العربية للعلوم ناشرون بريوت، لسانيات الخطاب وأنساق الثقافةأمحد يوسف:  عبد الفتاط -115 

 م.3010الطبعة األوىل سنة ، لبنان/ودار االختالف اجلزائر
 م.3015الطبعة األوىل سنة ، عامل الكتب، لسانيات النصأمين حممود موسى:  -116 
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( النص: اتجاه جديد في الدرس النحويو نح؛ و)117( حملمد األخضر الصبيحيتطبيقه
 ن الدراسات األخرى هنا وهناك...، وغريها م119ألمحد عفيفي(

 المطلب الثالث: مالمح لسانيات النص في التراث العربي القديم
للسانيات النص يف الرتاث العريب القدمي، كما يتضح ذلك نسبية ميكن احلديث عن مالمح 

أمثال: ابن طباطبا، وابن رشيق القريواين،  من النقاد، والبلغاء، واملفسرين؛ جليا عند جمموعة
وحممد  لسيوطي،والزخمشري، وفخر الدين الرازي، والزركشي، وا وابن حازم القرطاجين،
 الطاهر بن عاشور...

( متحدثا عن اتساق األبيات الشعرية الشعر والشعراءوعليه، يقول ابن قتيبة يف كتابه )
قال: ألين أقول البيت وأخاه،  ؟قيل لفالن "أنا أشعر منك " قال ومب ذلك »وترابطها: 

 118«أنت تقول البيت وابن عمه.و 
فهذه إشارة مهمة من ابن قتيبة تدل على مدى تفطن الشعراء والنقاد إىل الوحدة الفنية، 
والتماسك العضوي يف بناء القصيدة الشعرية، واهتمامهم بالرتابط املنطقي بتناسق األبيات 

يدة املدحية، مل يكن صدرا وعجزا، واتساقها سببا ومعىن. بيد أن ابن قتيبة، يف تنظريه للقص
يشرتط فيها عناصر الوحدة والرتابط؛ إذ حتدث عن القصيدة املتعددة األغراض واملتناسبة يف 

ومقطعا، وخامتة. ومن مث، عدد أجزاءها، وحدد  وختلصا، ،دا، واجليدة مطلعاالطول عد
بناء  . ومن هنا، حدد بعض قوانني االستدراج يفا التأثريية والنفسية يف املتلقيوظيفته

 القصيدة لرتضى وتقبل اجتماعيا ونفسيا.

                                                 

، دار العربية للعلوم ناشرون بريوت، يقهمدخل إلى علم النص ومجاالت تطبحممد األخضر الصبيحي:  -117 
 م.3010الطبعة األوىل سنة ، لبنان/ودار االختالف اجلزائر

الطبعة ، مصر، القاهرة، مكتبة زهراء الشرق، نحو النص: اتجاه جديد في الدرس النحويأمحد عفيفي:  -119 
 م.3001األوىل سنة 

 .24ص ، ب.ت، لبنان، بريوت، افةدار الثق، اجلزء األول، الشعر والشعراءابن قتيبة:  - 118
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املوضوعات، فإنه مل يتحدث عن و وعلى الرغم من حديثه عن القصيدة املتعددة األغراض أ
وترابطها املوضوعي. أي: كيف يربط الشاعر بني األجزاء،  ،ووحدهتا الفنية ،عناصر اتساقها

يا. وقد كانت هذه القصيدة كيف تتناسق القصيدة مجالو ينتقل من موضوع إىل خخر، أو وه
من  ماملدحية منوذجا لالحتذاء والسري فنيا على هديها، سواء كان ذلك من الشعراء أ

النقاد، حىت إن عنصر االستدراج يف بناء هذه القصيدة، استلهمه كل من أيب هالل 
، دون أن ( العمدة) صاحبوابن رشيق القريواين  (، الصناعتين )العسكري صاحب 

ديد إىل ما ذكره ابن قتيبة يف بناء القصيدة. أما حديث ابن رشيق عن الوحدة، اجل يضيفا
 رلم يكن إال ترديدا ملا قاله احلامتي عن ترابط أبيات القصيدة وتالمحها وضرورة التجاو ف

من حكم النسيب الذي يفتتح به الشاعر كالمه أن يكون ممزوجا مبا »الكامل بني أجزائها: 
به غري منفصل منه. فإن القصيدة مثلها مثل خلق اسإنسان يف  صالذم، متو بعده من مدط أ

اتصال بعض أعضائع ببعض، فمىت انفصل واحد عن اآلخر، وباينه يف صحة الرتكيب 
غادر اجلسم عاهة تتخون حماسنه، وتعفى معامل مجاله، ووجدت حذاق الشعراء وأرباب 

ا حيميهم من شوائب النقصان، الصناعة من احملدثني حيرتسون يف مثل هذه احلال احرتاس
  130«.ويقفهم على حمجة اسإحساس

ابن طباطبا  عندإال  ،فهوم احلديثاملمبفهومها األقرب إىل بوضوط، قضية الوحدة  ومل تظهر
فهم خليل مطران هلا، وهذا ما أثبته أحد الباحثني املغاربة بقوله:  الذي يفوق فهمه العلوي

كابن طاباطبا واحلامتي كانا أصرط وأوضح يف   ونكاد نعقد أن بعض النقاد القدامى»
قارنا بني ما قاله ابن طاباطبا وبني ما و احلديث عنها من مطران. ومما يدل على ذلك، أننا ل

                                                 
، لبنان، بريوت، دار اجليل، حتقيق: حممد حميي الدين عبد احلميد، اجلزء الثاين، العمدة: ابن رشيق القريواين - 130

 .84ص: ، م1873، الطبعة الرابعة
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قاله مطران يف هذا الصدد، لوجدنا أن ابن طباطبا كان أعمق وأنفذ إىل أغوار الوضوع من 
 131«.على مئات السننيمطران. وذلك بغض النظر عن السبق الزمين الذي يزيد 

 الذين تنبهوا إىل ضرورة توفري نقدي العريبمن أوائل النقاد يف ثراتنا الابن طباطبا  ويعد
. وكان عرب التماسك الفين، والرتابط اللغوي، والتنسيق العضوي الوحدة الفنية يف القصيدة،

شاعر أن يتأمل وينبغي لل»إذ يقول:  ،انطالقا من الوحدة واالتساق العضوي حياكم الشعراء
قبحه فيالئم بينها لتنتظم له و تأليف شعره، وتنسيق أبياته، ويقف على حسن جتاوزها أ

معانيها، ويتصل كالمه فيها، وال جيعل بني ما قد ابتدأ وصفه وبني متامه فضال من 
حيرتز  هفيه، فينسي السامع املعىن الذي يسوق القول إليه، كما أنو ليس من جنس ما هو حش

 كل بيت، فال يباعد كلمة عن أختها، وال حيجز بينها وبني متامها من ذلك يف
فرمبا اتفق للشاعر بيتان يضع مصراع  ؟يشينها، ويتفقد كل مصراع: هل يشاكل ما قبلهو حبش

ا مبولطف فهمه، ور  ،واحد منهما يف موضع اآلخر، فال يتنبه على ذلك إال من دق نظره
قلني له، فيسمعون على جهة ويؤدونه على غريها وقع خلل يف الشعر من جهة الرواة والنا

 وال يتذكرون حقيقة ما مسعوه منه، كقول امرئ القيس:  سهوا،
 ومل أتبطن كاعبا ذات خلخال   كأنـــي مل أركب جـــوادا للذة   
 خليلي كري كرة بعد إجفال    ومل أسبأ الزق الروي ومل أقل 

راع كل واحد منهما يف موضع اآلخر كان وضع مصو هكذا الرواية، و ا بيتان حسنان، ول
 133«أشكل وأخل يف استواء النسيج.

تساق النصي، واالنسجام العضوي، والتنسيق الوحدة الفنية لدى ابن طباطبا على اال تقوم
، وإن بني األبيات، حىت تكون القصيدة مثل كلمة واحدة يف ترابطها وتشاكلها النسيجي

فيه انتظاما يتسق به أوله مع خخره، على ما ينسقه ما ينتظم القول »حسن الشعر لديه، 
                                                 

ىل سنة الطبعة األو ، الرباط، مكتبة املعارف، عناصر الوحدة والربط في الشعر الجاهليسعيد األيويب:  - 131
  .37ص:، م1896

 .138ص:، م1883الطبعة األوىل سنة ، لبنان، بريوت، دار الكتب العلمية، عيار الشعرابن طباطبا:  - 133
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قائله، فإن قدم بيت على بيت دخله اخللل كما يدخل الرسائل واخلطب إذا نفض تأليفها، 
فإن الشعر إذا أسس فصول الرسائل القائمة بأنفسها، وكلمات احلكمة املستقلة بذاهتا، 

تكون القصيدة كلها ككلمة  واألمثال املوسومة باختصارها مل حيسن نظمه، بل جيب أن
وصواب  اوفصاحة، وجزالة ألفا  ودقة معانواحدة يف اشتباه أوهلا ب خرها، نسجا وحسن

تأليف، ويكون خروج الشاعر من كل معىن يصنعه إىل غريه من املعاين خروجا لطيفا ما 
  حىت خترج القصيدة كأهنا مفرغة إفراغا، –يقول ابن طباطبا  –شرطناه يف أول الكتاب 

كاألشعار اليت استشهدنا بتا يف اجلودة واحلسن واستواء النظم، ال تناقض يف معانيها، وال 
َوْهَي يف مبانيها، وال تكلف يف نسجها، تقتضي كل كلمة ما بعدها، ويكون ما بعدها 

 132«ا مفتقرا إليها.متعلقا هب
اسك النصي، التم يدافع عنبالعمق والريادة، ما دام  منظور ابن طاباطبا للوحدة يتسم

وما ال عالقة له بالنص. إن الوحدة لدى و ووحدة األبيات عضويا وفنيا، ويبعد كل حش
الناقد هي وحدة عضوية وموضوعية، مبنية على االتساق واالنسجام والتنسيق والتنضيد بني 

وكان »األبيات الشعرية، والتالحم بني املبىن واملعىن. ولقد صدق شوقي ضيف حينما قال: 
النقاد يف عصرنا من فكرة الوحدة  –وال يزال يردده  –طبا تنبه يف دقة إىل ما ردده ابن طبا

العضوية يف القصيدة، حبيث تصبح عمال حمكما، فال ختلخل بني املعاين املتعاقبة، وال ممرات 
وال خنادق تفصل بينها. إمنا انتظام واتساق والتحام حىت تصبح القصيدة كأهنا كتلة واحدة 

 134«حد.يف معىن وا
واستيعابه هلا، و دة الفنية وراءه تعمقه يف كتابات أرسطأن تصور ابن طاباطبا للوح ويالحو

 مونأامل إبانلفكر اليوناين ، وترمجة ا( يف الساحة النقديةفن الشعررواج كتاب )خاصة بعد و 
خاصة الفلسفي منه. و  ،العلماء على ترمجة الرتاث اهليليينالذي شيد بيت احلكمة، وحث 

إن العرب تأثروا بفكرة الوحدة العضوية اليت  »يقول حممد غنيمي هالل: هذا الصدد،  ويف
                                                 

 .121ص: ، ابن طباطبا: نفسه - 132
  .137ص:، م1865طبعة ، مصر، القاهرة، املعارف دار، البالغة: تطور وتاريخشوقي ضيف:  - 134
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خاص، إذ فهموا أن معىن هذه الوحدة و ، ولكن على  (Aristote)وكشف عنها أرسط
إجادة وصل أجزاء القصيدة القدمية بعضها ببعض، وإن مل يكن بني األجزاء نفسها و ه

راد أرسطو، ومل يؤثر إدراكهم شيئا يذكر يف بناء صلة، فبعدوا بذلك بعدا كبريا عما أ
 ؛القصيدة القدمي. نعم قد ترك احملدثون منهم أحيانا البكاء على األطالل ووصف اسإبل

 .هبذين اجلزأين ما يقوم مقامهما من وصف اخلمر والقصور واملطايا إخل اولكنهم استبدلو 
، فلم يقع يف وصفهم أن هذه التحديديف ذلك فلم يكن لفكرة الوحدة العضوية أي أثر 
 135«.األجزاء ال صلة عضوية هلا بغرض القصيدة

من حكم النسيب الذي يفتتح به »أما احلامتي، فله نظرة عميقة إىل الوحدة حيث قال: 
ذم، متصال به غري منفصل منه. فإن و الشاعر كالمه أن يكون ممزوجا مبا بعده من مدط أ

تصال بعض أعضائه ببعض، فمىت انفصل واحد عن القصيدة مثلها مثل خلق اسإنسان يف ا
اينه يف صحة الرتكيب غادر اجلسم عاهة تتخون حماسنه، وتعفى معامل مجاله، باآلخر، و 

 ،ووجدت حذاق الشعراء وأرباب الصناعة من احملدثني حيرتسون يف مثل هذه احلال احرتاسا
االتصال ويؤمن حيميهم من شوائب النقصان، ويقفهم على حمجة اسإحساس حىت يقع 

االنفصال، وتأيت القصيدة يف تناسب صدورها وأعجازها وانتظام نسيبها مبدحيها كالرسالة 
البليغة واخلطبة املوجزة، ال ينفصل جزء منها عن جزء، وهذا مذهب اختص به احملدثون 
لتوقد خواطرهم، ولطف أفكارهم، واعتمادهم البديع وأفانينه يف أشعارهم، وكأنه مذهب 

 ،وهنجوا رمسه. فأما الفحول األوائل ومن تالهم من املخضرمني واسإسالميني ،حزنه سهلوا
وقصارى كل واحد منهم وصف ناقته بالعنف،  ،عن كذا إىل كذا "د فمذهبهم املتعامل، " ع
ه امتطاها فأدرع عليها جلباب الليل، ورمبا اتفق ألحدهم معىن لطيف نوالنجابة والنجاة، وأ

يتعمده إال أن طبعه السليم وصراطه يف الشعر املستقيم، نصبا مل يتخلص به إىل غرض 
 مناره وأوقد بالبقاع ناره.

                                                 
ص: ، م1872طبعة ، لبنان، بريوت، دار العودة، دار الثقافة، الحديثالنقد األدبي غنيمي هالل:  - 135
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 فمن أحسن ختلص شاعر إىل معتمده، قول النابغة الذبياين: 
 منها مستهل ودامعو على النح   فـرددهتــــــا فكفكفت منــــي عبــرة  
 ؟الشيب وازعا أصح و ملوقلت أ  بت املشيب على الصباعلى حني عات  
 مكان الشفاف تبتغيه األصـــابع   ك شـــــــــــاغلوقد حال هم دون ذل 
 أتاين ودوين يف راكس والفواجع     يد أيب قابوس يف غري كنههوع 

 .136«وهذا الكالم متناسخ تقتضي أوائله أواخره، وال يتميز منه شيء عن شيء
 ،سق النصي، كاالتصال، والتناسبوالتنامظاهر التالحم احلامتي، يف هذا النص،  يعدد

 وحسن التخلص، وعناصر الوحدة والربط يف القصيدة الشعرية.
حتدث عن الوحدة يف القصيدة كاملة، ال يف  القرطاجين، فيعترب أول ناقد عريبأما حازم 
ملتحم الفصول واألجزاء  البيتني، بل يف النص باعتباره بناء كليا متعاكساو البيت أو العبارة أ

يف الوحدة، والفالسفة املسلمني،  (Aristote)واطع، ولقد تأثر كثريا بنظرية أرسطواملق
السيما ابن سينا وابن رشد. ولقد خصص حازم للوحدة كثريا من املواطن نظرا أل يتها يف و 

اعلم أن األبيات بالنسبة إىل الشعر املنظوم نظائر احلروف املقطعة من » ،بناء القصيدة
املؤلفة من احلروف، والقصائد  املؤلفة من األبيات، نظائر الكلمصول الكالم املؤلف والف

 ،املؤتلفة من الفصول نظائر العبارات املؤلفة من األلفا ، فكما أن احلروف إذا حسنت
حسنت الفصول املؤلفة منها إذا رتبت على ما جيب وضع بعضها من بعض على ما 

سان كما حيسن ائتالف الكالم من ينبغي... كذلك حيسن نظم القصيدة من الفصول احل
: اعتبار ناأللفا  احلسان إذا كان تأليفها منها على ما جيب وكما أن الكلم هلا اعتبارا

راجع إىل مادهتا وذاهتا. واعتبار بالنسبة إىل املعىن الذي تدل عليه، كذلك الفصول تعترب يف 
تضمنت الفصول األوصاف أنفسها وما يتعلق هبي هتا ووصفها، وتعترب حبسب اجلهات اليت 

 ا...املتعلقة هب

                                                 
 .117ص : ،لعمدةا ابن رشيق القريواين: - 136
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والكالم يف ما يرجع إىل أدوات الفصول، وإىل ما جيب يف وضعها وترتيب بعضه من بعض. 
 يشتمل على أربعة قوانني: 

 القانون األول: يف استجادة مواد الفصول وانتقاء جوهرها. -
 القانون الثاين: يف ترتيب الفصول واملواالة بني بعضها وبعض. -
 يف ترتيب ما يقع يف الفصول. :نونالثالثالقا -
 137«.القانون الرابع: يف ما جيب أن يقدم يف الفصول وما جيب أن يؤخر فيها وختتم به -

إن حازما أول ناقد عريب قدمي »ولقد علق عليه الدكتور يوسف حسني بكار قائال: 
عمود  يتحدث عن الوحدة يف القصيدة كاملة )...(، وهذا خروج على قاعدة من قواعد

فإن نظرة حازم أعمق  ،الشعر العريب، واختالف كبري، عن مجهرة كبرية من النقاد )...( لذا
وأمشل من نظرات سابقيه ومن نظرة عمود الشعر نفسه يف املسألة. مث إهنا تؤكد معرفة حازم 

ومل يلتزم بتا  ،خاصو اليت فهمها على   (Aristote)ولوحدة العمل األديب عند أرسط
كامال، فظلت جمردة ال يفهم مدلوهلا بدقة، مث أخذ يف شرحها وحبثها على التزاما  
 .139«حليه جتربته اخلاصة فيما أرجعالذي فهمها به. مضيفا إليه ما أملته و النح

وحدة املوضوع يف »واملقصود بالوحدة لديهم ه فإن ،ا يف هذه اآلراء النقديةإذا تعمقن
ال نأخذ على  –يقول عبد العظيم أنيس  –ن القصيدة الواحدة ال الوحدة العضوية، و 

غريه من نقاد ذلك العصر حدود هذا الفهم، بل إنه ليعرب عن مستوى مرتفع و احلامتي أ
 138«.ودرجة متقدمة يف تذوق العمل األديب يف تاريخ النقد العريب

                                                 
تونس ، دار الكتب الشرقية، حتقيق: حممد بلخوجة، منهاج البلغاء وسراج األدباءحازم القرطاجين:  - 137

 .381-397ص: ، م 1866
 .413-411صص: ، م1878طبعة ، مصر، دار الثقافة، ربيةبناء القصيدة العيوسف حسني بكار:  - 139
، 1899، الطبعة الثانية، الرباط، دار األمان، في الثقافة المصريةعبد العظيم أنيس: ، حممود أمني العامل - 138
 .44ص:
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فيما خيص وحدة العمل الفين، بل »  -حسب غنيمي هالل  -جبديدنقاد العرب  مل يأت
على ما يقرب منها. وقد فهموا الوحدة و األدباء على ما جرت به تقاليد اجلاهلية أسايروا 
بعدت به كل البعد عن حتقيق وحدة القصيدة العضوية كما نفهمها اليوم، فكانت و على  

وقد ذكروا  .عنايتهم باألجزاء وتوثيق الصلة بينها أشد من عنايتهم بوحدة العمل الفين مجلة
مها مما ظأجزاء الرسائل واخلطب، أفادوا يف معو بتنظيم أجزاء القصيدة أوجوها بيانية تتصل 

يف كتاب اخلطابة، ولكنهم حوروا فيها كي تساير نظام القصيدة   (Aristote)وقاله أرسط
ضار بنظام الوحدة يف العمل و ما شرحوا، وهو كما ألفهوها، فاستحسنوا االستطراد على  

 120«.اجلاهلية املتنافرة ما يضر بنظام وحدهتا القصيدة األديب، ومل يروا يف أجزاء
وهكذا، يتبني لنا أن النقاد القدماء قد تنبهوا إىل بعض مظاهر لسانيات النص، وإن مل 

وهذه املظاهر هي: الوحدة املوضوعية والعضوية،  .املعاصرة غويةيدرسوها بالطريقة الل
التأليف الواحد. وهذا له عالقة  والرتابط بني األجزاء، ومتاسك النص، واملناسبة بني أجزاء

 وطيدة باالتساق واالنسجام على حد سواء.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                 
 .319حممد غنيمي هالل: نفسه ص  - 120
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 داف لسانيات النصـــ: أهثانيالمبحث ال

، واستعملت يف جمال التعليم. لذا، كتيكي وبيداغوجيديد و د ارتبطت لسانيات النص مباهلق
ن كتيكية. ومديد : أصبحت لسانيات النص منهجية وظائف تربوية بامتياز.أيفهي تؤدي 

جل حتليل النصوص واخلطابات على مستويات عدة: مث، فقد وظفت لسانيات النص من أ
صغر وحدة يف النص ، ابتداء من أوتداولية ،وداللية ،ومعجمية ،وتركيبية ،صوتية، وصرفية

ع والرتابط والتتايل.ومن مث، فقد عرب عمليات التتاب ،هي اجلملة إىل خخر مجلة يف النص
الدراسة وكانت  سلوبية، وموضوعا للتلفو، وموضوعا للنحو.لنص موضوعا لألأصبح ا

أجل رصد الصور األدبية وصور قدم دراسة للنص من األسلوبية والبالغية واألدبية أ
 سلوب.األ

ناء مثل: معرفة كيفية ب ؛إن للسانيات النص جمموعة من األهداف األساسية :ميكن القول
التجنيسية.مث، استجالء خمتلف األدوات و يعته اخلطابية أالنص وإنتاجه، مهما كانت طب

واآلليات واملفاهيم اللسانية اليت تساعدنا على فهم النص ووصفه وتأويله، باستكشاف 
اللغوية الظاهرة، والتعرف إىل خمتلف العمليات اليت يستعني هبا مفهوم  مبادىء االتساق

مث التمكن من خمتلف اآلليات اللسانية خطابا؛ و االنسجام؛ والتثبت مما جيعل النص نصا أ
يف عملية تصنيف النصوص واخلطابات وجتنيسها وتنميطها وتنويعها، وتبيان مكوناهتا 

 مساهتا املتغرية.حتديد الثابتة، و 
كتيكية، إذ تساعدنا لسانيات النص على حتليل النصوص عالوة على الوظيفة الديد 

الطالب و تداوليا.ومن مث، يتعرف التلميذ أو ليديا أتو و وتشرحيها بنيويا أ ،وتفكيكها وتركيبها
إىل خمتلف التقنيات اللسانية املستعملة يف قراءة النص وفهمه وتفسريه وتأويله، ومعرفة 
مظاهر اتساقه وانسجامه، وكيفية انبناء النص، ومباذا يتميز النص األديب عن باقي األجناس 

ي عن النص الوصفي، والنص اسإخباري، األدبية األخرى؛ ومبا ميتاز أيضا النص احلجاج
 والنص اسإعالمي، والنص اسإشهاري...
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أن لسانيات النص تسعف الباحث يف معرفة خليات متاسك النص  أضف إىل ذلك
نسجمة، وكيف تتحدد حوارية النص موضوعيا وعضويا، وكيف تتحقق القراءة املتسقة وامل

لوظائف اليت يؤديها النص؟ هل يسعى وكيف خيلق تشاكل النص، وما ا ،بعاده التناصيةوأ
الوظيفة و الوظيفة التأثريية أو الوظيفة التعبريية أو إىل حتقيق الوظيفة التواصلية أهذا النص 
 ؟املرجعية...

املباشرة، والرتكيز ومن مث، يرتبط هذا كله مبعرفة السياق النصي، واملقصديات املباشرة وغري  
 واالقتناع. قناع والتبلي  والتأثريعلى وظيفة اسإ

األسباب واملربرات اليت تدفع إىل االهتمام بلسانيات  (E. Lang)  الن  وقد حدد
 النص، وحتديد مفهوم النص. وقد حصرها يف مربرات ستة هي: 

.رفع الغموض عن اجلمل وتبسيطها 
.إبراز االقتضاءات والعالقات املضمرة، زيادة على ما يربزه ظاهر اجلمل املكونة للنص 
ري النص بواسطة اجلمل واملقاطع واملتواليات اللسانية.تفس 
 حتقيق شروط االتساق واالنسجام بني اجلمل املضمرة والبارزة لنص متماسك، وبني مجل

 معزولة عنه.
." إدراج تأويالت داللية لبعض اجلمل اخلاصة، ضمن "بنيات داللية كربى 
ول متغري، حىت ترقى لفهم حتقيق عالقات التعادل بني عدة مقاطع لغوية ذات ط

 121التماسك النصي برمته ضمن إطار شامل وعام.
إن املقاربات اللسانية مفيدة جدا، يف ضبط التحام النص واتساقه »وأخريا، ميكن القول: 

شعريا قدميا... على أهنا تعجز عن إثبات االلتحام و سياسيا أو فلسفيا أو إذا كان علميا أ
اليت تثور على االلتحام  شعرية احلديثة واملعاصرةلنصوص الواالتساق يف كثري من ا

واالتساق، ولذا، فال مفر من االلتجاء إىل السيميائيات األوربية وإىل دالئلية " برس" 

                                                 
 .31ص: ، انظر: عبد اجلليل غزالة : ) و النص بني النظرية والتطبيق( - 121
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(Pierce)  لسد الثغرات، بعد أن تغربل إبستمولوجيا وتطعم مبفاهيم جديدة ظاهراتية
 .123«ودينامية
رها يف الوظائف الرتبوية والتعليمية، سانيات النص وظائف عدة، ميكن حصل، فلوعليه

والوظائف النقدية واألدبية، والوظائف النصية، والوظائف التحليلية، والوظائف املؤسساتية 
يف جتنيس النصوص وتنميطها وتصنيفها، والوظائف اللسانية باالنتقال من لسانيات اجلملة 

 والوظائف التواصلية ية،، والوظائف اسإبداعية والتخييلية واسإنشائلسانيات النصو  
 والتداولية، والوظائف احلوارية...

ضمن منظور نصي  وميكن القول كذلك أنه ميكن دراسة جمموعة من الوقائع اللسانية
، بتقطيعها إىل مقاطع ومتواليات مث حتليل النصوص يف ضوء لسانيات النص ،وخطايب
مث تبيان الوحدات النصية الكربى إخبارية، و تفسريية أو حوارية أو حجاجية أو وصفية أو سردية أ

والصغرى، واستجالء خمتلف الروابط الرتكيبية والداللية واملعجمية اليت تتحكم يف بناء 
النص، وإبراز خمتلف العمليات املتوارية اليت تتحكم يف انسجام النص ومتاسكه وتراطبه 

 عضويا وموضوعيا.
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                 

 .31ص:، لبنان، بريوت، مجلة الفكر العربي المعاصر، : )النقد بني املثالية والدينامية( حممد مفتاط -123 
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 : منهجية لسانيات النصثالـــثالمبحث ال

ستلزم لسانيات النص منهجية بنيوية وصفية وتفسريية وتأويلية، تقوم على التفكيك ت
تواليات ن يشرط النص ويفككه إىل مقاطع وفقرات ومأن الباحث البد أ والرتكيب.مبعىن

( والنص Micro-texteي: بالتعامل مع النص املصغر )ضمن الوحدة الكلية للنص.أ
اخلطابية إىل و  عملية تقطيع املركبات النصية أيت(.وبعد ذلك، تأMacro-texteاملكرب)

ليها أشارت إوفق معايري التقطيع النصي اليت  ،ملفوظات ومقاطع وفقرات ومتواليات
وبعد ذلك،  دد متاسك اجلمل انطالقا من اجلملة الثانية حىت خخر  السيميوطيقا السردية.

، والبحث عن عمليات اخلطاب، بالبحث عن أدوات االتساق اللغويةو مجلة يف النص أ
فة اخللفية الواعية وكل مالمح املعر  ،االنسجام يف عالقتها باملتلقي؛ مث رصد احلوارية التناصية

 بالسياق االتواصلي من جهة، وربطه امث فهم بنية النص اللغوية يف سياقه وغري الواعية.
صديات املباشرة النص باملق ط. دون أن ننسى ربين )له عالقة باملتلقي( من جهة أخرىالذه
بالغية اليت يقوم هبا النص؛ اسإ املباشرة، والبحث عن خمتلف الوظائف التواصلية و ريوغ

 الالخطاب. و نصية النص وعما مييزه عن الالنص أوالتثبت من 
 ،يطيةإىل دراسة النصوص واخلطابات وفق رؤية جتنيسية وتنم وبعد ذلك، ينتقل الباحث
مساته استخالص ب على حدة، وتبيان مكوناته الثابتة، و خطاو بغية معرفة مميزات كل نص أ

 املتغرية.
تدرس لسانيات النص جمموعة من القضايا اليت هلا عالقة وثيقة ببناء وبناء على ما سبق، 

النص، مثل: الربط، واالتساق، واالنسجام، واسإحالة، والنسيج النصي، والتشاكل، والروابط 
واالتصال  لزمانية، والوحدة املوضوعية والعضوية، والتناص،الرتكيبية والداللية واسإحالية وا

البنية و األلفا  والبىن النحوية، والرتكيب الداخلي للنص،  النصي، والسياق النصي، وتواشج
النص الصغري، والنص الكبري، وجتنيس النصوص وتنميطها وتصنيفها الكلية للنص، و 

، والنصوص احلواريةجاجية، )النصوص السردية، والنصوص الوصفية، والنصوص احل
صف بنيات النص وتفسريها يف ضوء املكونات و (، والنص والبؤرة، و ...والنصوص اسإخبارية
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املتحولة واملتغرية، وتبيان وظائف  هوعناصر  ،يف ضوء عناصرها الثابتة واملشرتكةو أ ،والسمات
واملقصدية، النصوص يف إطار نظامها التواصلي، بالرتكيز على االتساق، واالنسجام، 

 .122واسإبالغ، والتناص، والسياق، واملقبولية
ن تقارن النص بالذكاء احلاسويب ملعرفة طرائق انبناء النص، وحتديد ت النص أوميكن للسانيا

مواطن التشابه بني النص اسإنساين والنص الرقمي، واستعارة املفاهيم احلاسوبية لتوظيفها يف 
ن تستعني ا وتأويال. ومن جهة أخرى، ميكن أحتليل النصوص واخلطابات فهما وتفسري 

التوليد  مفهوميكاالستفادة من   ،وأدواهتا من لسانيات اجلملة اهيمهالسانيات النص مف
والتحويل عند نوام شومسكي، واالستعانة باملكونات املباشرة وغري املباشرة عند التوزيعيني 

الوظيفي كما عند هاليداي، وفان  )بلومفيلد وهاريس...(، واالستفادة من االجتاه التداويل
ديك، وحسن رقية، وأمحد املتوكل؛ واالستفادة كذلك من مبادىء الكولوسيماتيكية عند 
لوي هلمسليف، ومبادىء اللسانيات عند البنيويني الوظفيني )جاكبسون، وتروبسكوي، 

فرديناند وأندري مارتيين(، والوظيفيني السياقيني )فريث(، واالجتاه البنيوي السوسريي )
عالوة على استلهام املفاهيم األخرى من االجتاه احلجاجي ) دوكرو، دوسوسري(...

أنسكومرب، وبريملان، وتيتيكا...(، والسيميوطيقا السردية )كرمياص، وجوزيف كورتيس، 
 وجاك فونتاين(...

وعليه، فمنهجية لسانيات النص هي منهجية لسانية و وية حمضة، لكن ميكن هلا أن 
 أدواهتا ومفاهيمها اسإجرائية، يف إطار االنفتاط العلمي، من علوم أخرى، مثل: علم تستعري

النفس، وعلم االجتماع، والبيولوجيا، والفيزياء، والكمياء، والطب، واسإعالميات، 
 والسيميوطيقا، والفلسفة، والرياضيات، واملنطق...

                                                 
133 -A.Regarder : De Beaugrande, R., & Dressler, W. U. (1981) 
Introduction to text linguistics / Robert-Alain De Beaugrande, 
Wolfgang Ulrich Dressler. London ; New York : Longman, 1981. 
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 مكونات ومقوالت، مثل: تصنيف املعطيات اللغوية إىل وعليه، هتدف لسانيات النص إىل
اسإسم، والفعل، واحلرف، والفونيم، واملونيم، واملورفيم إخل... باسإضافة إىل االهتمام 
بالتقطيع والتصنيف من أجل إقامة وصف دقيق للظاهرة اللغوية، بعد مالحظتها وتوزيعها 

 ...على املالحظة، والوصف، والتفسريكذلك وميكن االعتماد منهجيا   وتصنيفها.
ميكن اقرتاط منهجية حتليلية تندرج ضمن لسانيات النص ملقاربة النصوص واخلطابات،  و 

 كيفما كان نوعها، وميكن تبيان هذه املنهجية يف اخلطوات اسإجرائية التالية:
 تستند هذه العملية إىل جتنيس النص ضمن خانة األجناس الكربى  التصنيـــف: عمليـــة

قصة قصرية جدا...(.مث، تأيت عملية التنميط و قصرية، أ قصةو مسرط، أو شعر، أو )رواية، أ
النوعي للنص )نص وصفي، ونص سردي، ونص حجاجي، ونص إخباري، ونص 

تصنيف النص ضمن خانة النصوص  . مث،تفسريي، ونص حواري، ونص شعري...(
 خانة اخلطابات )اخلطابية السياقية والتواصلية(...و )النصية اجملردة( أ

 متواليات و مث جتميعها يف مقاطع أ ،مجلو تقطيع النص إىل ملفوظات أ يـــع:عمليــة التقط
( Macrotexteمبعىن تقطيع النص املكرب) فقرات مرتبة ومتتابعة ومتسلسلة ومعنونة.و أ

 ( قابلة للتحليل والتشريح.Microtxtesإىل نصوص صغرى )
 :البد من  ،يات وفقراتبعد تقسيم النص إىل مقاطع ومتوال عمليـــة تنميـــط المقاطع

حتديد أنواع املقاطع اليت توجد يف النص اعتمادا على مبدإ القيمة املهيمنة لدى رومان 
مقطع و مقطع حواري، أو مقطع وصفي، أو جاكبسون، كأن يكون هناك مقطع سردي، أ

، واملقاطع التابعة واخلاضعة نمقطع إخباري. وبعد ذلك،  دد املقطع املهيمو حجاجي، أ
لرئيس. وميكن كذلك أن  دد بداية املقطع وهنايته.أي: نستكشف حدود املقاطع للمقطع ا

 يف اخلطاب.و املوجودة يف النص أ
 دد خمتلف الروابط اليت تربط بني  :عمليات االتساقو أ عمليات الربط والتنضيد 

غوية مجل النص، ابتداء من اجلملة الثانية إىل خخر مجلة يف النص، بالتوقف عند الروابط الل
روابط اسإحالة، وروابط احلذف، وروابط كأن  دد   ،والرتكيبية واملعجمية والداللية والوظيفية

 



63 

 

االستبدال، وروابط السببية، وروابط الوصل، وروابط االستنتاج، وروابط التعارض...ويسمى 
رة، أمساء اسإشاتصلة واملنفصلة، و هذا بروابط االتساق وااللتحام اليت تتمثل يف الضمائر امل

 مساء املوصولة، والتكرار، وأمساء الشرط...وحروف العطف، واأل
  :نشري إىل خمتلف العمليات الذهنية اليت يستعملها املتلقي سإعادة عمليات االنسجام

وتركيبه من جديد. مبعىن أن املتلقي يستخدم جمموعة من العمليات  بناء النص
لتفكيكه وتركيبه. ومن بني هذه و أويله، أواسإسرتاتيجيات املنهجية لفهم النص وتفسريه وت

واملماثلة، والتأويل، والعنونة، والتغريض، والبنية الداللية، واملدونات،  ،العمليات: املشاهبة
واملخططات، والسيناريوهات، واألطر، واالستدالل، وغريها من املفاهيم الضمنية اليت 

 والوظيفي. تساهم يف بناء النص وخلق انسجامه الداليل
 :املقاييس احلجاجية وخطاطاهتا تتم هذه العمليات باستخراج  العمليات الحجاجية

التمثالت املشرتكة بني  املبنية ذهنيا من قبل املتكلم واملخاطب على حد سواء؛ وجتريد
األطراف املتحاورة؛ وتصنيف املقاييس واملقوالت احلجاجية؛ ووصفها وتفسريها لغويا 

مثل: القياس،  ،وهنا، ميكن االعتماد على مفاهيم أرسطو وخطابيا.وبالغيا وتداوليا وجدليا 
واملماثلة، واالستدالل املنطقي. وهناك من يقرتط مناذج اخلطة احلجاجية لتوملني 

(Toulmin)124 يف رصد الظواهر اللغوية اليت  و. وهناك من يتبىن نظرية أنسكومرب ودوكر
 ،اهلدفو االستنتاج، أو السبب، أو ض، أحتمل يف طياهتا مالمح حجاجية قائمة على التعار 

 االفرتاض... و التقابل، أو أ
وينضاف إىل هذا أن احلجاج عبارة عن ملفوظات واقرتاحات متسلسلة بشكل منطقي 
وواضح البد من جتريدها، والبحث عن مظاهرها احلجاجية، واستجالء طريقة بنائها 

الغرض من هذا  و  حمدد.وانتظامها داخل مسار حجاجي معني، وداخل سياق استداليل 

                                                 
134 - Toulmin, S. E. : Les usages de l’argumentation, Paris, PUF, 
1993. 
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معرفة كيفية اشتغال مؤسسة احلجاج ضمن سياق تواصلي معني، من اجملرد إىل و كله ه
 احملسوس.

اللغوي و اللوغوس؛ ألن احلجاج النصي أو والبد للمحلل من الرتكيز على اللغة الطبيعية أ 
ن استخالص فالبد م ،يبىن عرب جمموعة من الروابط واملؤشرات التلفظية والوسائل املنطقية

هذه القرائن اللغوية وتصنيفها، ومعرفة دالالهتا ووظائفها وبنياهتا. والبد من استحضار 
شبكة التواصل اليت جتمع بني األطراف املتحاورة.أي: ضرورة حتديد الوسائل اللسانية 
واسإسرتاتيجيات اخلطابية اليت هتدف إىل تثبيت مؤسسة احلجاج وتقويتها. وهنا، البد من 

(، بتحديد املتلفو Benvenisteعانة بنظرية سياق التلفو كما عند بنيفنست )االست
وكذلك خصائص املتلفو إليه، وتبيان اسإرسالية وسياقها الزماين  ،وطبيعته وسياق تواجده

استجالء البعد املؤسسايت واالجتماعي عرب و واملكاين والداليل. واهلدف من هذا كله ه
 -وهذا ما قام به .فرتاضية. ويعين هذا ترابط احلجاج بالواقعاالو عملية التواصل الواقعية أ

املؤسسة  ربطو ( حينما ربط اللغوي باملؤسسايت أMaingueneau)وما ون -فعال 
احلجاجية بواقعها السياقي. وهنا، ينبغي الرتكيز على اللوغوس، والسياق التواصلي، والبعد 

 ..املؤسسايت
ديد السياق التواصلي واسإطار االجتماعي التارخيي، وعليه، تنبين منهجية احلجاط على حت

وتبيان مقاييس احلجاج، واستكشاف األدوات اللغوية احلجاجية كالصور البالغية 
والسرد، واملنولوج، واألسلوب املباشر، واألسلوب غري املباشر،  ،واألساليب) احلوار

ات على املستوى الداليل وتبيان البوليفونية وتعدد األصو  ،واألسلوب غري املباشر احلر(
واللغوي، وحتديد وجهات النظر واسإديولوجيا، ودراسة املضمر واحملذوف، وتبيان طريقة بناء 
النص خطابيا، واستكشاف روابط احلجاج وقرائن االستدالل، واسإشارة إىل حضور الغري 

ه الرتكيز االفرتاضي، سواء أكان النص مكتوبا أم شفويا. ويعين هذا كلو السامع الواقعي أ
على ثالثة مرتكزات حجاجية متكاملة: اللوغوس)تقنيات اللغة احلجاجية(، واسإيتوس 
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)الصورة األخالقية الفضلى للمتكلم وكفاءته معرفيا وقيميا(، والباتوس ) الرتغيب 
 .والرتهيب(
 :النصي بعد تداويل يتعلق بنظرية  من املعلوم أن للنسيج عمليات التداول اإلنجازي

وتنبين نظرية أفعال  .فعال اخلطاب.ويعين هذا أن امللفوظات هلا قيمة إ ازيةأو الكالم أأفعال 
فعل القول، ويراد به إطالق ألفا  يف مجل مفيدة  ثالثة عناصر رئيسية هي:الكالم على 

سليمة الرتكيب، وذات داللة، حتمل يف طياهتا محوالت قضوية وإخبارية. ومن مث، تشتمل 
". وثانيا، الفعل املتضمن يف أشكرك ياعليتركييب وداليل، مثل: "على مستوى صويت و 

الفعل اسإ ازي الذي حيدد الغرض املقصود بالقول، كصيغة األمر يف هذه و القول، وه
ما ينتج عن القول و . وثالثا، الفعل الناتج عن القول، وهانتظري اللحن الجديد"اجلملة:" 

ناع املخاطب، وحثه، وإرشاده، وتوجيهه، من خثار لدى املخاطب إثر فعل القول، كإق
بدرجة و  تضليله...وحتضر هذه املستويات الثالثة للفعل الكالمي مجيعها يف الوقت ذاته،و أ

 متفاوتة، وهي اليت جتعل هذا الفعل الكالمي كامال. 
البوحيات األمريات، و و التقريريات، والطلبيات أ ومثة جمموعة من اجلمل اسإ ازية، مثل:

 ...التصرحيات، و الوعديات، و احياتاسإفصو أ
 برتاكم املقومات املعجمية واملقومات السياقية. ومن  التشاكليتحقق  :التشاكل ــــةعملي
مــادام التشــاكل عنصــرا  ،وســهولة مقروئيتهــا ،انســجام احلكايــةيف هــذا التشــاكل  ســاهممث، ي

والتلقــــي. ويقصــــي هــــذا أساســــيا يف إزالــــة الغمــــوض واسإهبــــام وااللتبــــاس أثنــــاء عمليــــة التقبــــل 
التعريــف اجلانــب الشــكلي مــن اخلطــاب، ويركــز علــى املضــمون فقــط. بينمــا التشــاكل حاضــر 

 بكثرة على مستوى الصياغة واملقصدية كما يف جمال الشعر.
اســتمرارية قاعــدة ســلمية للمقومــات الســياقية الــيت و ويعــرف كرميــاص التشــاكل كــذلك بأنــه " ه

الســـتبدالية الـــيت هــي املقـــوالت الســـياقية، مــن حتقيـــق تغـــريات متكــن، نتيجـــة انفتـــاط املركبــات ا
 125وحدات التمظهر، وهي تغريات، عوض أن هتدم التشاكل، ال تعمل إال على تأكيده".

                                                 
135 - Greimas: Op.Cit, p: 96. 
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التأكــد مــن ، و البحــث عــن االنســجام اخلطــايبو والغــرض مــن دراســة التشــاكل عنــد كرميــاص ه
كــن أن نفســر أن جمموعــة صــحة املقروئيــة، وخلــق وحــدة الــنص، إذ يقــول كرميــاص:" كيــف مي

ســلمية مــن الــدالالت تنــتج إرســالية متشــاكلة؟ ألن هنــاك شــيئا أكيــدا: ســواء بــدأنا بتحليــل 
قمنـا و اخلطاب من فوق، أي باالنطالق مـن وحـدة معجميـة، تتحـدد بصـفتها وحـدة معـىن، أ

، بتحليــل الوحــدات الــدنيا املكونــة، فــإن مســالة وحــدة اسإرســالية الــيت تفهــم بصــفتها كــال داال
 126تعد أمرا مطروحا بالضرورة."

ميكن بواســــطة راءة منســـجمة للحكايــــات املســــرودة:"ويعـــين هــــذا أن كرميــــاص يبحـــث عــــن قــــ
مفهــوم التشــاكل أن نــربز كيــف أن كــل النصــوص تتحــدد علــى مســتويات دالليــة منســجمة، 
وكيف أن املدلول العام جملموعـة دالـة، عـوض أن يلـتمس بشـكل قبلـي، ميكـن أن يـؤول مبثابـة 

 127اقع بنيوي للتمظهر اللغوي."و 
لــه دور نصــي و  ويعــين هــذا أن التشــاكل عنصــر مهــم يف بنــاء الــنص تركيبيــا ودالليــا ووظيفيــا،

 مهم يف خلق اتساقه وانسجامه وتنضيده وتنسيقه.
  :بالتكرار الصويت الناتج  -هنا -يتعلق األمر عمليات الترابط على مستوى الدال

زي، والتقفية، واسإتباع، والالزمة الشعرية. فضال عن الرتابط عن اجلناس، واملماثلة، والتوا
اسإيقاعي )املشاهبة يف األصوات والتنغيم والتفاعيل العروضية واملقاطع الشعرية...(؛ والرتابط 

 ؛وتكرار األلفا ، وتكرار املشتقات ،املعجمي الناتج عن تكرار احلقول الداللية واملعجمية
 .والتعادل الرتكييب، وتكرار األوزان الصرفية.. ،مثل: تكرار اجلمل والتكرار الصريف الرتكييب،

على بنيات اخلطاب، ومواضيعه  -هنا -نركزول: ـــعمليات الترابط على مستوى المدل
املهيمنة، وتيماته التغريضية الرئيسية. أي: نعىن مبوضوع اخلطاب، وبناء عوامل النص املمكنة، 

النص، واستقراء عنوان النص املركزي، واستكشاف عناوينه  واستجالء التيمات املهيمنة يف
 الفرعية، وعنونة املقاطع واملتواليات املوجودة يف النص، وحتديد املوضوع الكلي للنص.

                                                 
136 - Greimas: Op.Cit ,P:69. 
137 - Greimas Op.Cit, p: 53. 
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 ،هذه أهم اخلطوات املنهجية اليت تنبين عليها هذه املقاربة للتعامل مع النصوص واخلطابات
 ة والتطبيقية.ومقرتحاهتا النظري ،يف ضوء لسانيات النص
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 رابعل الـــالفص
 يات النصــا لسانـــقضاي

 المبحث األول: خاصيـــة االتســــاق

( من أهم املفاهيم اليت ركزت عليها Cohésionالتماسك )و يعد مفهوم االتساق أ
مصطلح استعمله هاليداي وحسن رقية لإلشارة إىل جمموعة من و لسانيات النص. وه

ابط اليت تتحكم يف تنضيد اجلمل ومتاسكها وترابطها لغويا وتركيبيا. ومن هنا، حيدث الرو 
تأويل عنصر خخر منه، إذ يستلزم  االتساق" حني يتوقف تأويل عنصر من اخلطاب على

الواحد منهما اآلخر. مبعىن أنه ال ميكن فهم أحد ا إال باللجوء إىل اآلخر. ومىت حدث 
 وميكن أن يدمج العنصران، املستلزم واملستلزم يف النص" ،سكيةهذا تكون هناك عالقة متا

 ،ي ميكن تعريفه بكونه التنظيم الصوري للنصذإذاً، بنسيج اخلطاب ال ،يتعلق األمر" 
إن العالقات بني اجلمل  خري استمرايته الداللية.وذلك يف احلدود اليت يضمن فيها هذا األ

سر عالقية كربى، وهي: عالقات أحسن يف مخس تراكيب صنفها هاليداي و و ترصد بتعابري أ
اسإحالة، واالستبدال، واحلذف، والوصل، والتماسك املعجمي. لقد أعطى هذا التنميط 
الذي مت تبنيه وتطويره من لدن النصانيني، زمخا قويا لعديد الدراسات املنتظمة وفقا 

 .129للمستويات الثالثة: مجلي، وعرب مجلي، وفوق مجلي"
بواسطة جمموعة من الروابط اللغوية الرتكيبية، انطالقا من  -لسانيا -النص يبىن وعليه، 

اجلملة الثانية حىت خخر مجلة يف النص. ومن مث، حتوي هذه الروابط الضمائر املتصلة 
-هم-أننت-أنتم- ا -أنتما- ن -هي -هو -أنت )بكسر التاء( -أنت-واملنفصلة )أنا

-إياكن-إياكم-إيا ا-إياكما-إيانا-إياها-إياه-ك)بكسر الكاف(إيا-إياك-إياي-هن
 -ـــهم -ــكن -ـــكم -ـــ  اناــ -ـــها -ــه -ــك -، والضمائر املتصلة )ــي؛إياهم(-إياهن

 -هناك -هنا-مثة -مث -هؤالء -هاتان-هذان -هذه -ــهـن..(؛ واألمساء اسإشارة ) هذا

                                                 

 .219ص:، خن بافوا وجورج إليا سرفايت: نفسه -129 
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الالئي...(؛  -الذين -للتانا -اللذان -اليت -...(؛ واألمساء املوصولة )الذي-هنالك
  -إذا  -والفاء، ومث، ولكن، وبل، وال(، وأدوات الشرط )إنوحروف العطف) الواو، 

 (؛ وتكرار الكلمات واأللفا ....مىت -حيثما -أىن -أي -كيفما
 األمثلــــــــة مظاهــــر االتســـــــاق

 -أنا مسافر -يخاطبك -تعامله -كتابه الضمائر المتصلة
 قصد؟إياي ت

 -أنتما -نحن -هي -هو-أنت -أنا الضمائر المنفصلة
 هن-هم

 ثمة -هاتان-هذان-هذه-هذا أسماء اإلشارة
 الذين... -اللتان -اللذان-التي -الذي األسماء الموصولة

 ال-بل -لكن -ثم -الفاء -الواو حروف العطف
 كلمات متكررة التكرار

 -ثماحي -كيفما  -أنى -مهما -إذا -إن أدوات الشرط
 ...-متى

 
 

خطاب ما، شديد بني األجزاء املشكلة لنص / ذلك التماسك ال» ووعليه، فاالتساق ه
ويهتم فيه بالوسائل اللغوية )الشكلية( اليت تصل بني العناصر املكونة جلزء من خطاب 

الواصف  -خطاب برمته. ومن أجل وصف اتساق اخلطاب / النص، يسلك احمللل و أ
من بداية اخلطاب )اجلملة الثانية منه غالبا( حىت هنايته، راصدا طريقة خطية، متدرجا 

بعدية، مهتما أيضا بوسائل الربط املتنوعة  و الضمائر واسإشارات احمللية، إحالة قبلية أ
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كالعطف، واالستبدال، واحلذف، واملقارنة، واالستدراك وهلم جرا. كل ذلك من أجل 
 128«.غوي بصفة عامة( يشكل كال مت خذاالربهنة على أن النص / اخلطاب )املعطى الل

مظهر مميز للنص عن الالنص؛ ألن املتكلم اللغوي يعرف و وبناء على ماسبق، فاالتساق ه
النص إذا توفر على وحدة كلية، وترابطت أجزائه واتسقت وحداته، وتوفرت فيه مظاهر 

ه البنيوية، وهتلهل روابطالذي يتسم بتفكك أواصره، و ما الالنص، فهالوحدة والرتابط. أ
أن املتكلم ميتلك كفاءة نصية يستطيع هبا أن مييز النص ومتزق نسيجه النصي. ويعين هذا 

مقاطع لغوية يتوفر على روابط االتساق اللغوية،  و من الالنص. فالنص عبارة عن مقطع أ
مقاطع لغوية، و عبارة عن مقطع لغوي، أو كما يتميز بوحدة نصية كلية. أما الالنص، فه

 ل واملتواليات غري مرتابطة. ومن مث، تتسم بالتفكك والتصدع البنيوي.حيث اجلم
مثل: اسإحالة،  ؛ومن هنا، يعتمد االتساق على جمموعة من العناصر اللغوية الرتكيبية الظاهرة

عبارة عن فالنص  واالستبدال، واحلذف، والوصل، واالتساق املعجمي. وأكثر من هذا
ل مرتابطة، ووسائل لغوية ختلق النصية، حيث تساهم وحدة داللية كربى، تتحقق بوجود مج

 الوحدة النصية الشاملة. و يف تأسيس البنية الكربى أ
داخلية وخارجية، فالبنية األوىل تكمن يف الوسائل اللغوية اليت من املعلوم أن للنص بنيتني: و 

املقتضى التداويل و أتربط أواصر مقطع ما. أما البنية الثانية، فتكمن يف مراعاة املقام اخلارجي 
االتساق الرتكييب،  :املرجعي. عالوة على ذلك، فاالتساق أنواعو الذهين أو السياق النصي أو أ

إن مفهوم »ويف هذا السياق، يقول حممد خطايب:  واالتساق الداليل، واالتساق املعجمي.
يت حتدد  االتساق مفهوم داليل، إنه حييل إىل العالقات املعنوية القائمة داخل النص، وال

ون دوميكن أن تسمى هذه العالقة تبعية، خاصة حني يستحيل تأويل عنصر  .«كنص 
 .االعتماد على العنصر الذي حييل إليه

وقد يتداخل االتساق وخيتلط مع مفاهيم أخرى كالبنية وبنية اخلطاب، فبالنسبة لالتساق 
ألن هذا  وذلك ،اخلطاب ليس امسا خخر لبنية ينبه الباحثون إىل أن االتساق» وبنية اخلطاب
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يستعمل لإلشارة إىل وحدة مفرتضة أعلى من اجلملة كالفقرة مثال، بينما »املفهوم األخري 
 .يأخذ مفهوم االتساق بعني االعتبار العالقات يف اخلطاب

االستبدال، و وميكن تشخيص أدوات االتساق مبا فيها اسإحالة )املقامية( و)النصية(،  
 ساق املعجمي )تضاما وتكريرا( يف هذه اخلطاطة التوضيحية التالية: االتو الوصل، و احلذف، و 
 

 
 
وانسجمت بأدوات لغوية  ،وتالمحت بنياته ،ما ترابطت أجزاؤهو فالنص املتسق ه اً،إذ

تكون و  .إىل اسإرجاع، والعودة إىل املرجع احملال عليه اليت تشري : اسإحالةمثل ؛وتركيبية
هي وأدوات املقارنة. واسإحالة هي عالقة داللية أكثر مما  ،مائروالض ،اسإحالة بأمساء اسإشارة

تراعي املقتضى اخلارجي والسياق التداويل، وقد تكون نصية  عالقة  وية، وقد تكون مقامية
هبذا  ،ذات إرجاع داخلي، وتكون عالقاهتا قبلية وبعدية. ويذهب هاليداي ورقية حسن

بط اللغة بسياق اهم يف خلق النص، لكوهنا تر ة "تسإىل أن اسإحالة املقامي اخلصوص، "
املقام، إال أهنا ال تساهم )...( يف اتساقه بشكل مباشر، بينما تقوم اسإحالة النصية بدور 

 أدوات النص المتسق

 اإلحالة

ال  االستبد  الحذف   

 الوصل

 االتساق المعجمي

 التكرير    

Réitération 

  النظام  

Collocation  

 إسمي فعلي شبه جملة

  Not,So)قولي 

 فعلي

De 

 Some)إسمي 

 ones, one) 

نصية إحالة 

 مقامية  داخل النص

)إحالة إلى      

 خارج النص(

 بعدية 

 )إلى الحق

 قبلية 

 )إلى سابق(

 عكسي            

Never the lesse, yet, 

but,no wever… 

 إضافي 

 )و، أو...(

ييبس  

There fore, 

so… 

 زمني

)Then…( 
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يولياهنا أ ية بالغة يف  فعال يف اتساق النص، ولذا يتخذها املؤلفان معيارا لإلحالة، ومن مث
  140«.حبثهما
ديب إحالة مرجعية وسياقية ومقامية وتداولية، فال ميكن اخلطاب األو أن النص أ روفمن املع

اخلطاب باعتباره كلية عضوية متسقة ومنسجمة إال إذا راعينا مفهوم و فهم امللفو  النصي أ
)االتساق في اسإحالة النصية واملقامية والسياقية. وقد حتدث هاليداي وحسن، يف كتاهبما

ا اسإحالة مظهرا من مظاهر اتساق اخلطاب ،عن اسإحالة كثريا، واعترب (اللغة اإلنجليزية
أن العناصر و اللغوي. ومن مث، " يستعمل الباحثان مصطلح اسإحالة استعماال خاصا، وه

احمليلة كيفما كان نوعها التكتفي بذاهتا من حيث التأويل، إذ البد من العودة إىل ماتشري 
خاصية اسإحالة، وهي  إليه من أجل تأويلها. وتتوفر كل لغة طبيعية على عناصر متلك

حسب الباحثني: الضمائر، وأمساء اسإشارة، وأدوات املقارنة. تعترب اسإحالة عالقة داللية. 
وجوب تطابق اخلصائص و إال أهنا ختضع لقيد داليل، وه ،ومن مث، الختضع لقيود  وية

 141الداللية بني العنصر احمليل والعنصر احملال إليه."
وهي إحالة إىل خارج النص، وإحالة نصية هلا عالقة  ،قاميةوتنقسم اسإحالة إىل إحالة م

وثيقة بالداخل النصي. وتنقسم اسإحالة النصية بدورها إىل إحالة قبلية حتيل على سابق ما، 
أن اسإحالة املقامية" تساهم هاليداي ورقية حسن وإحالة بعدية حتيل على الحق ما. ويرى 

املقام، إال أهنا التساهم يف اتساقه بشكل يف خلق النص، لكوهنا تربط اللغة بسياق 
 143مباشر"

 .وتنضيدا بينما تقوم اسإحالة النصية بدور هام يف اتساق النص وترابطه متاسكا وانسجاما

                                                 
 .19-17ص: ، نفسه حممد خطايب: - 140
 .17-16ص:، حممد خطايب: نفسه - 141

142 - Halliday, M.A.K and R.Hassan: Cohesion in 
English.Longman.London.1976.P:37. 
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عبارة عن عملية نصية داخلية تعتمد على تعويض عنصر ب خر. و أما مفهوم االستبدال، فه
 -داليل، فإن االستبدال عملية معجمية فإذا كانت اسإحالة عالقة معنوية تقع يف املستوى ال

عبارات. واالستبدال من مظاهر اتساق النصوص نظرا لعالقته و تقوم بني كلمات أ  وية
 القبلية بني عنصر متأخر وعنصر متقدم.

واالستبدال  ،االستبدال الفعلي ،االستبدال إىل ثالثة أقسام: االستبدال اسإمسيينقسم و 
بني احمليل واحملال إليه )اسإحالة( عالقة تطابق، فإن العالقة بني إذا كانت العالقة و  .القويل

عملية نصية داخلية،  . يف حني، يعد احلذفاملستبدل واملسَتبَدل عالقة تقابل )االستبدال(
وعبارة عن عالقة قبلية عادة ما تستند إىل افرتاض عنصر يف النص السابق. فإذا كان 

ألنه استبدال صفري. وإذا كان االستبدال  ؛يرتك ذلك االستبدال يرتك أثرا، فإن احلذف ال
ميكن أن منأل فراغه املفرتض، فإن احلذف على عكس ذلك، ال حيل حمل احملذوف أي 

 شبه مجلة.و فعلي، و شيء. واحلذف أنواع ثالثة: إمسي، 
 ،يف العالقة بني اجلمل»وهكذا، فاحلذف يتجلى دوره يف االتساق الذي جيب البحث عنه 

خل اجلملة الواحدة )...( إن احلذف يقوم بدور معني يف اتساق النص، وإن كان وليس دا
اسإحالة. ونظن أن املظهر و هذا الدور خمتلفا من حيث الكيف عن االتساق باالستبدال أ

عدم وجود أثر عن احملذوف فيما يلحق من و البارز الذي جيعل احلذف خمتلفا عنهما ه
 142«.النص

ي، وحيدد على أنه الطريقة اليت يرتابط هبا الالحق مع السابق مظهر اتساقو فه ،أما الوصل
ويكون على مستوى املتواليات واجلمل، حيث تتماسك وترتابط  .144بشكل منظم ومنسق 

سببيا، و عضويا ومنطقيا ولغويا وتركيبيا. والوصل، باعتباره مظهرا اتساقيا، قد يكون إضافيا، 
  .زمنياو عكسيا، و 

                                                 
 .33ص: ، حممد خطايب: نفسه - 142
 .32ص: ، حممد خطايب: نفسه - 144
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نوعان: التكرير و ي خخر مظهر اتساقي لتحقيق تالحم النص، وهويعترب االتساق املعجم
(Réitération)  والتضام(Collocation) ،فاألول يتطلب إعادة عنصر معجمي ،

توارد زوج من و فه ،إمسًا عاما. أما الثاينو عنصرا مطلقا أو شبه مرادف أو وجود مرادف له، أو أ
 .145تلكو العالقة أبالقوة نظرا التباطهما حبكم هذه و الكلمات بالفعل أ

النص حسب الباحثني اللسانيني هاليداي  االيت يلتحم هب الروابط االتساقية أهم -إذاً -تلكم
(Halliday)  ورقية حسن(R.Hassan)ية الوشائج اللغو  كذلك خمتلف . وتلكم

الباحثني حيصران  ا التنسيق والتنضيد.بيد أنوالنصية، ويتحقق هب الرتكيبية اليت تكون النص
 اق يف العمل ذاته، ال يف كفاية القارئ ودوره يف بناء النص املنسجم.االتس
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 المبحث الثاني: خاصية االنسجــــام 

رتابط اجلمل ويتحقق ب، اللغوي الظاهري إذا كان االتساق يستند إىل التماسك النصي
ت ضمنية يعتمد على عمليا (Cohérence)املتواليات الصغرى، فإن االنسجاممتاسك و 

" والخيص مفهوم االنسجام الذي غري ظاهرة، يوظفها املتلقي لبناء النص وإعادة انسجامه.
بل يتعلق بتنظيم التمثالت  ،( املستوى اللساينBeaugrande ()1878وضعه بوغراند)

ينبين، بوصفه مفهوما خارج لساين ذا بعد معريف، و املشكلة للعامل الذي يقيمه النص. وه
وسوعية للذوات اليت تستطيع احلكم على تطابق معطيات العامل النصي مع على القدرة امل

 املعطيات قبل اللسانية املشكلة ملعتقداهتا ومعارفها عن العامل.
عليه األمر، و أقل وضوحا مما يبدو وإذا تعمقنا أكثر، فالفصل بني التماسك واالنسجام ه

نفصلني جذريا.فالتماسك ليس فاملفهومان، مع ذلك، غري م(  (Detrieوكما بني ديرتي 
يضا: فعلى أطريقة لبنائه و بل ه ،جمموعة فرعية لالتساق اخلطايبو أ ،ظاهرة خاصة حسب

سبيل املثال، ويف إطار تدبري املعلومة، يعد مفهوم التدرج املوضوعايت نفسه )يعاجل بصفة 
عد فالنص الي ،عامة يف إطار انسجام النصوص( عامال من عوامل االنسجام الذريعي

 146منسجما عند املخاطب إال إذا كان متضمنا لتدرج موضوعايت."
غري مبعثرا  -على مستوى الظاهر -فسيجده  ،-مثال -ومن يتأمل شعرنا العريب املعاصر

عرب عمليات  . لكن ميكن للقارىء املفرتض أن يعيد انسجامه وتشاكله من جديدموصول
 خفية وضمنية.

 كذا املتكلم( ال يسلك دوما هذه السبيلو كتوب خاصة )اسإ از اللغوي امل»فإن  ومن هنا،
، إذ كثريا ما جيد املتلقي نفسه أمام نص / خطاب ال توظف فيه ]يقصد سبيل االتساق[

وإمنا توضع اجلمل بعضها إىل  -يقول حممد خطايب  -الوسائل اليت أسلفنا اسإشارة إليها 
د االتساق. على أن هذا النوع من جوار بعض دومنا اهتمام من الكاتب بالروابط اليت جتس
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جتارية )إعالنات و الكتابة متليه حينا ضرورات تواصلية )التلغراف، اسإعالنات احلائطية( أ
البيع والكراء، واخلدمات... يف اجلرائد(، وقد تكون خلفه، أحيانا أخرى، مقصدية إبداعية 

ري يتغ، فإن االهتمام حني حيدث هذا .)الشعر احلديث مثال، خاصة التوجه التجرييب فيه(
املتلقي، يف هذه احلالة، أن يعيد على ن : إأي .من اتساق النص / اخلطاب إىل انسجامه

 .147"«بناء انسجام النص " املمزقة أوصاله 
 ،لروابط اللغوية الرتكيبية الظاهرةتساق واالنسجام، فاألول يرتبط باوميكن التمييز بني اال

 يف حني، ...حروف العطف، واألمساء املوصولة، والتكرار،شارة، و مثل: الضمائر، وأمساء اسإ
إىل جمموعة من العمليات الضمنية اخلفية اليت تسعف املتلقي يف قراءة  االنسجاميستند 

النص وبناء انسجامه، مثل: التغريض، واملشاهبة، واألطر، والسيناريوهات، واملدونات، 
 ...والتأويل، واخلطاطات، واملعرفة اخللفية

مفهوم عام، بينما اسإتساق مفهوم خاص، ويرتتب على هذه املقارنة هنا، فاالنسجام ومن 
أعمق منه حبيث يتطلب بناء االنسجام من و أن االنسجام أعم من االتساق، كما أنه يغد» 

املتلقي، صرف االهتمام جهة العالقات اخلفية اليت تنظم النص وتولده. مبعىن جتاوز رصد 
ملتحقق( أي االتساق، إىل الكامن )االنسجام(. ومن مث، وتأسيسا غري او املتحقق فعال )أ
تصبح بعض املفاهيم، مثل موضوع اخلطاب والبنية الكلية، واملعرفة  ،على هذا التمايز

اخللفية مبختلف مفاهيمها، حشوا إن أردنا توظيفها يف مستوى اتساق النص / اخلطاب، 
اتساق النص عاجزة عن مقاربة )بناء( والعكس صحيح، أي إن الوسائل اليت يتجلى هبا 

 149«.ع اخلطاب، والبنية الكلية... ملعطى لغويو موض
اخلطاب األديب عوامل غامضة من الدالالت العائمة واألفكار و يتضمن النص أوعليه، 

ل الضمنية اليت ختتفي وراء متاريس جمازية وإحيائية. ومن هنا، يتميز النص األديب عن األقوا
، ويتسم أيضا بقوة االنزياط واخلرق والرتميز واألسطرة شعرية وختييليةالعادية بقوالب 
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والكثافة البالغية املعقدة واملتشابكة. وهذا حيتاج إىل قارىء وحملل وناقد تأويلي يفكك 
يف ضوء مقاصدها وسياقاهتا الوظيفية. ومن مث، يتقيد مببدأ التأويل احمللي الذي  ،الدالالت

يرتبط هذا املبدأ مبا ميكن أن يعترب :"لسانيات النص(كتابه) قال عنه حممد خطايب يف  
للطاقة التأويلية لدى املتلقي باعتماده على خصائص السياق، كما أنه مبدأ متعلق  تقييدا

املظاهر املالئمة و " اآلن"، أ:أيضا بكيفية حتديد الفرتة الزمنية يف تأويل مؤشر زمين مثل
. ويقتضي هذا وجود مبادىء يف متناول املتلقي لشخص حمال إليه باالسم " حممد" مثال

.. يف مناسبة قولية معينة.إن أحد هذه .جتعله قادرا على حتديد تأويل مالئم ومعقول
التأويل احمللي الذي يعلم املستمع بأال ينشىء سياقا أكثر مما حيتاجه من أجل و املبادىء ه

لقي إىل اعتبار ماتقدم خاصة الوصول إىل تأويل ما؛ فبهدف تقييد التأويل، يضطر املت
 148ما يسمى يف اصطالط ليفيس " اخلطاب السابق"(."و )وه

ويعين هذا كله أن الدارس للنص األديب البد أن يراعي املقصدية والسياق واسإحالة يف 
 عملية التأويل إن تفكيكا وإن تركيبا. 

بول ريكور  نسيومن الذين دافعوا عن التأويل السياقي واسإحايل نذكر: الفيلسوف الفر 
الذي جتاوز ثنائية فرديناند دوسوسري: الدال واملدلول، لينفتح على املرجع. ويعين هذا أن 

بينما سيميوطيقا  .اللسانيات البنيوية والسيميائيات قد أقصيتا من حساهبا اسإحالة أواملرجع
العلمي  بول ريكور أعادت هلا االعتبار؛ ألن املؤول الينبغي أن يقف عند حدود التفسري

للواقعة النصية، فال بد أن يقرأ النص قراءة ذاتية من أجل فهم الذات، وفهم الغري، وفهم 
رمزيا، فإنه و عالماتيا أو ومهما كان النص ختييليا أ العامل اخلارجي لتأسيس هويته الشخصية.

ومتاثال املعطى الواقعي املادي حماكاة و ينقل عرب استعاراته ولغته وخمياله العامل اخلارجي، أ
وتقابال. ومن مث، تضع سيميوطيقا ريكور تقابال بني البنيوية باعتبارها علما لعامل مغلق من 
العالمات، واهلريمونيطيقا باعتبارها مقاربة تأويلية تفسريية للمرجع اللغوي يف عالقته بالعامل 

 والسياق الوظيفي.
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ن انسجام النص، واتساق عالوة على هذا، فلقد استندت الدراسات الغربية، يف حبثها ع
اخلطاب، إىل نوعني من اخلطابات: الكالم اليومي العادي، والسرد التقليدي البسيط 

والسيما املعاصر  ،اخلاضع للبناء السبيب، واحلدث املنطقي. ولكن مل هتتم باخلطاب الشعري
إال أن منه الذي يفتقد االتساق واالنسجام معا. إال أن الباحث املغريب حممد خطايب أىب 

جيرب مفهوم االنسجام وخلياته على الشعر العريب املعاصر، وخصوصا قصيدة أدونيس 
، مستهدفا بذلك بناء انسجامها وترابطها االتساقي فارس الكلمات الغريبة(املعنونة بـ )

 .(لسانيات النص، مدخل إلى انسجام الخطابوبالضبط يف كتابه ) ،املفقود
وحتصيل  املعاصر، يف رأيي، عمل زائد الجدوى منه، بيد أن البحث يف انسجام الشعر

النثر  االتساق واالنسجام. بينماعدم باالنزياط والغموض و ألن الشعر يعرف  ؛حاصل
فكيف أمكن للباحث بذل ذلك اجلهد والطاقة يف البحث  .تساق واالنسجاممطالب باال

إذا كان الشعر و  .جاماالنس وهي خاصية ،وغري مطلوبة فيه ،عن خاصية ال تراعى يف الشعر
 ،عن انسجامه وأصوليته البحث، أليس من العبث وخرق املعيارمبنيا على حتطيم االنسجام 

 أمام نص نثري متسق. وإال سنكون !!؟ ن أمام نص شعريو 
عمل ينايف شاعرية النص الشعري و ه أن البحث يف انسجام الشعر وهكذا، أقر 

الباحثون لما تناول فاالنتهاك املقصود للمعيار. ألن الشعر مبين على اخلرق و  ؛وخصوصياته
واخلطابات السردية ذات  سجام يف النصوص اخلطابية العاديةمظاهر االتساق واالنالغربيون 
ألن النثر مبين على املنطق،  يف ذلك؛ كانوا على صواب احلدثي،و احلكائي السبيب أاملنطلق 

التخييل يف العوامل قائم على و عر، فهواالنسجام. أما الش تساق،والرتابط العقلي، واال
جان  أمثال:  ؛بينيو ذا كان هذا رأي الباحثني األور . وإ، والتخريب املقصود للغةاملمكنة
 .R))سون... برومان جاكو ، (Todorov)تودوروف و (، Cohen )كوهن

Jackobson دارسني بعض ال، وخصوصا القائلني بنظرية االنزياط واخلرق األديب، فإن
أرادوا جتريب مفاهيم لسانيات النص املطبقة على  (وحممد مفتاط )حممد خطايب املغاربة

، الكالم العادي واخلطاب السردي املنطقي على الشعر املعاصر، من أجل بناء االنسجام
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ملا يرتتب عن ذلك  النص الشعري؛أن الغربيني أغفلوا تطبيق تلك املفاهيم على  معتقدين
عدم اقتناعهم بذلك العمل الذي و ه بيقية. ولكن الصوابمنهجية وتطمن صعوبات نظرية و 

  .خاصةاملعاصر بصفة الشعر و  ،يتناىف مع خصوصيات الشعر بصفة عامة
"لسانيات و إىل أن "كتب " "أ اء النص " و"حتليل اخلطاب " –حممد مفتاط  -ويذهب 

على اللغة و ، أعلى األمثلة املصنوعة ،يف وصفها ويف صياغة قواعدها ،النص " تعتمد مجيعا
بيد أهنا مل جتعل  .أدبيةو رقة يف اخلصوصية. وقلما تلجأ إىل أمثلة طبيعية عادية أغالشعبية امل

 موضعا لتحرياهتا النص الشعري احلقيقي.
ارهبا، وإمنا  ده يف االجتاهات اللسانية على خمتلف مشإن هذا املوقف ليس خاصا ب

لنص الشعري بعض االهتمام يف أعماهلم وأتباعه باو (، فقد اهتم هصميار كسيمائيات )
يف بعض ما يصدر عنهم اآلن، ولكن مل يذهبوا بعيدا يف و الصادرة يف السبعينيات، أ

بالغة يف كتاهبا ) (Mu)اخلصائص املميزة للنص الشعري، ما عدا مجاعة مو  اكتشاف
 :الأمث ،، فإن بعضهم اعتىن بالنص الشعري(Perce)(. أما أتباع دالئلية پرس الشعر
خصوصا. ولعل هذه الدالئلية أكثر  اعة  (Riffaterre)ورفاتري  (ECO)ويكإأمربتو 

 150«.يف حتليل بعض األنواع الشعرية احلديثة واملعاصرة من أية نظرية أخرى
مفهومي: االتساق واالنسجام.  ،( دينامية النص)يف كتابه  ،ولقد تناول حممد مفتاطهذا، 

لى مصطلح االتساق. ومن مث، فااللتحام لدى الباحث ام عحبيد أنه أطلق مفهوم االلت
نشتق منه التنضيد والتنسيق، ومع أنه من الصعوبة مبكان الفصل بني هذين » الذيو ه

اجلمل اليت  د فيها  :املفهومني، فإننا سنفعل ذلك مواضعة. وهكذا، فإننا سنعين بالتنضيد

                                                 
 60عدد ، من النص إلى الخطاب، الفكر العربي المعاصر، حممد مفتاط: )النقد بني املثالية والدينامية( - 150
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العالقات املعنونة  .ملة، وبالتنسيقأدوات العطف وخمتلف الروابط األخرى اليت تعلق مجلة جب
 151«واملنطقية بني اجلمل حيث ال تكون هناك روابط ظاهرة بينها.

 -غالبا -ما يدعى و وما يقتضيه من تنضيد وتنسيق ه»ويضيف الباحث أن هذا االلتحام 
بانسجام النص لدى الدارسني البنيويني احملافظني واحملللني للخطاب من اللسانيني، وميكن 

فقد وضع املناطقة واملدرسة الفرنسية  ،ثيل هلؤالء باملناطقة واملدرسة الفرنسية النقديةالتم
مسألة املرجع بني قوسني، إذ حولوا اهتمامهم من صدق القضايا وكذهبا، ومن "انعكاس " 
الواقع يف النص إىل الرتكيز على تنضيد النص واتساق معاين مجله و)قضاياه( أفقيا وعموديا، 

ت مواقفهم، فإننا  دهم يؤكدون على أن النص ليس إال إيهاما مرجعيا، وليس ومهما تول
 153«يتناسل بغريه. و ينسل نفسه أو له مؤلف معني وإمنا ه

إذا كان حممد خطايب يستعمل مصطلحي االتساق واالنسجام، فإن حممد مفتاط يفضل 
 والتنسيق. مصطلحي التنضيد

القراءة، وتفكيك العالقات  طالقا من معياركم على نص باالنسجام انميكن أن  عليه، و 
يقول حممد مفتاط من أجل تركيب بناء متسق ومنسجم. ويف هذا الصدد،  الداخلية للنص،

بيد أن هذا التناول صار » ،عن مفهوم االنسجام، بعد انتهائه من احلديث عن االلتحام
ات األحوال هي غري كاف، فالنص له مؤلف وله متلق يف مقتضيات أحوال، بل إن مقتضي

اليت تصنع النص إىل حد بعيد، ومن مث صار االهتمام بتداول النص أمرا ملحا، وبالبحث 
يلمح إليها و عن أسباب كينونته ومؤشراهتا اليت تكون غالبا يف النص بكيفية صرحية أ

وعلى هذا ميكن أن نسمي " نصا منسجما بالنسبة إىل تأويل  ؛لتستخلص أمرا مطلوبا

                                                 
الطبعة األوىل ، املغرب، الدار البيضاء، املركز الثقايف العريب، دينامية النص )تنظير وإنجاز(حممد مفتاط:  - 151
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ت العالقة الداخلية يف النص الذي منعت له )تلك العالقة( حتتوي الظهور معطى إذا كان
 152«املتوقع لكل حاالت األشياء يف حصيلة هنائية للتأويل.و الصريح أ

فنيا ومجاليا، وخاصة النص  النصالدارس، أثناء تفاعله مع و على القارئ أ ومن هنا، جيب
مث قق له مدى انسجامه واتساقه، يحفبين داللة النص املفكك، الشعر ي املعاصر، أن ي

جمموعة من أدوات التنضيد والربط والتماسك بالتوقف عند يبحث عن مظاهر التحامه، 
من بني ثوابت النص، فإهنما  -يقول حممد مفتاط -إذا كان الزمان والفضاء»و .النصي

ضامنان النسجامه املعنوي على اخلصوص، إذ ليس هناك نص بدون رسالة  -بالضرورة 
مفرتض حتتوي على معلومات مرتاكمة تيسر فهمها وتأويلها. و جهة إىل متلق حقيقي أمو 

تفاجئ املتلقي  –ومنها الشعر العريب احملدث واملعاصر  -على أن بعض أنواع النصوص 
 ،كلمة مشطورةو الذي ال مراس له يف اجلمال، فقد يكون النص عبارة عن أصوات مشتتة أ

ومع كل هذا، فإن احمللل غري معفى من استخالص معىن  عبارات مبعثرة داخل فضاء...و أ
ومن منحه داللة مالئمة مهما كلفه ذلك من  ،منسجم "للنص" مهما كلفه ذلك من عناء

 154«مشقة. 
ومن أجل البحث عن االنسجام، وحتديد مظاهره، اقرتحت اللسانيات اللسانية جمموعة من 

هويته، وأهم هذه اآلليات النظرية  امليكانزمات واآلليات لفهم أي خطاب، كيفما كانت
 واملنهجية ما يلي: 

؟وملاذا ؟وكيف ؟ومىت ؟وأين ؟وماذا فعل ؟التساؤل عمن فعل 
الكبريين: الرتاكمي والتقابلي. االرتباط املعجمي بنوعيه 
 االرتباط الرتكييب احلاصل بالضمائر، وأداة التعريف، واسم العلم، وأمساء اسإشارة، وبعض

 ...ف، والتوازي، والتعادل،أدوات العط
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...155نظرية اسإطار، واحلوار، واملدونات 
إىل  ام النص والتحامه، فالبد أن يلتجىءوإذا مل تساعده هذه اآلليات يف خلق انسج

غري أن هذه اآلليات مجيعا قد »االستنباط والتأويل والقراءة الذكية. ويف هذا، يقول مفتاط: 
اين النصوص املشتقة واملبعثرة اخلارقة لكل األعراف اللغوية ال تسعف احمللل يف الربط بني مع

املتعارفة، وحينئذ فإنه ال يبقى مكتوف األيدي، وإمنا يلجأ إىل تقنية االستنباط بنوعيه 
املهمني ليمأل الثغرات املوجودة يف النص. إال أنه على احمللل أال يتخذ ملء الفجوات ذريعة 

 156«ه أن يتقبد بقواعد للقراءة والتأويل.ليسري يف هذيان حمموم، ولكن علي
وهناك جمموعة من الضوابط املقننة لقراءة النص غري املنسجم قصد بناء التحامه واتساقه 

 وانسجامه، مثل: 
 مراعاة االنسجام القويل املتمثل يف مبدأ املشاهبة املستقى من جتارب احمللل السابقة

 اللغوية. 
 مد من جتاربه احلياتية وتقاليده.مراعاة االنسجام العريف املست 
 .157مراعاة مبدأ التأويل احمللي 

 ) ومن بني العوامل املساعدة على متاسك النص وانسجامه،  د الربهنة
L’argumentation،)  والسردية(L’anarrativité.)  ويالحو( J.Petofi  )

اجلملة و نحوية يف " الو أن مفهوم التماسك النصي ميكن أن يكون موازيا ملفهوم األصولية أ»
يرى، أنه ميكن احلديث عن نص جيد الرتكيب. مثلما نتحدث عن مجل و فه ،". وهلذا

النص، و جيدة الرتكيب. إن هذه التحديدات ال تثري أية إشكالية عند املتتبعني واملهتمني بنح
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عد مصطلحا ي (Textualité)أنه ما دام مصطلح النصية « Petofi »حيث يستنتج 
 159«مفهوم لساين -أً إذ -"النحوية " فهوجمانسا لـ 

قها، ومظاهر نصيتها، وهكذا، فعلم اخلطاب يبحث عن مظاهر انسجام النصوص واتسا
 .اوتنضيده اوالتحامه اواتساقهبناء انسجام النصوص وكيفية 

منظور لسانيات  :ومثة عدة منظورات تناولت االنسجام واالتساق يف احلقل الغريب، مثل 
منظور الذكاء و منظور اللسانيات الوصفية، و حتليل اخلطاب،  منظورو اخلطاب، 
وال ننسى أن هناك حماوالت عربية قد سبقت إىل معاجلة االنسجام واالتساق،  .االصطناعي

وخاصة يف جمال البالغة العربية، حيث احلديث عن الفعل والوصف، وحتديدها ملظاهر 
البناء، واملناسبة، إىل و التكرير، و ، االتساق املعجمي باملطابقة، ورد العجز على الصدر

امى وأيضا يف جمال النقد األديب، عندما حتدث النقاد العرب القد ..جانب عنصر التمثيل
، وحازم امتيوابن طباطبا العلوي، واحل ،لدى اجلاحو عن وحدة القصيدة ومتاسك النص

القرخن وانسجامه الدراسات القرخنية اليت اهتمت بدراسة متاسك القرطاجين. عالوة، على 
ترتيب و موضوع اخلطاب، و التكرير، و اسإحالة، و العطف، واتساقه من خالل التوقف عند: 

 .املناسبة والتناسبو العالقات اسإمجالية والتفصيلية، و اخلطاب، 
مناسبة فاحتة و مناسبة خامتة السورة لفاحتتها، و املناسبة بني اآليات،  دراسةأضف إىل ذلك 

املناسبة بني السورة و مناسبة السورة للحرف الذي بنيت عليه، و  قبلها، السورة خلامتتها اليت
 وامسها.
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 واآلن، ميكن التوقف عند جمموعة من خليات االنسجام اليت ميكن حصرها يف ما يلي:
 المطلب األول: البنية الكليــــة

سواء  اخلطاب، واستجالء بنيته الكلية،و النص أ ضوعإدراك مو و أول ما يقوم به املتلقي ه
يتحكم  ،أكانت داللية أم معجمية أم تركيبية أم تداولية. فمن خالل رصد البنية الكلية

 القارىء يف دالالت النص وموضوعه.
ا أجزاء اخلطاب. وإن القارئ يصل إىل هذه خطاب بنية كلية ترتبط هب» وهكذا، فلكل 

ى أن البنية الكلية ليست البنية الكلية عرب عمليات متنوعة تشرتك كلها يف مسة االختزال. عل
مؤشرات على وجود هذه البنية، وإمنا و أ شيئا معطى، حىت وإن كانت هناك بنيات مننوعة

هي مفهوم جمرد )حدسي( به تتجلى كلية اخلطاب ووحدته )..( تعد البنية الكلية افرتاضا 
حيتاج إىل وسيلة ملموسة توضحه وجتعله مقبوال كمفهوم، وقد وجد ديك أن مفهوم 

وإن كنا ال نلمس الفروق بني هذين املفهومني، ونعين  ،هذه الوسيلةو وضوع اخلطاب " ه"م
 .158"«"البنية الكلية و "موضوع اخلطاب "

ويعين هذا القول أن هناك تقاربا بني البنية الكلية وموضوع اخلطاب، ماداما يهدفان إىل 
 عنوي للخطاب بأكمله. اختزال مو لقضايا عديدة يطرحها النص، أو متثيل داليل لقضية ما أ

 
 وانـــــالمطلب الثاني: العن

ال خيفى على اجلميع أن العنوان عنصر ضروري يف مقاربة النصوص الشعرية وتفكيكها   
من أجل بنائها من جديد، فالعنوان " ميدنا بزاد مثني لتفكيك النص ودراسته، ونقول هنا: 

احملور الذي يتوالد و ما غمض منه، إذ هأنه يقدم لنا معونة كربى لضبط انسجام النص وفهم 
إن صحت املشاهبة مبثابة و الذي حيدد هوية القصيدة، فهو ويتنامى ويعيد إنتاج نفسه، وه

الرأس للجسد، واألساس الذي تبىن عليه، غري أنه إما أن يكون طويال فيساعد على توقع 
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قرائن فوق لغوية توحي املضمون الذي يتلوه، وإما أن يكون قصريا، وحينئذ، فإنه ال بد من 
 .160مبا يتبعه "

بؤرة النص و"تيمته" الكربى اليت يتمحور حوهلا، وما النص إال تكملة و ومن مث، فالعنوان ه 
ئية خمتلفة. للعنوان ومتطيط له، بالتوسيع فيه دالليا ومعجميا وتداوليا، وتقليبه يف صي  بنا

حد ذاته. إنه نواة معنوية نصا مستقال يف و أن العنوان يشكل خطابا أ أضف إىل ذلك
عبارة عن شرط وتوضيح له. وهكذا، فالعنوان الذي و أساسية، وكل ما تاله من ملفو  فه

النص و يوجد يف أعلى الصفحة هوأساس كل خطاب شعري، وعليه تبىن املقطوعة أ
عرب عمليات التحوير والشرط والتمطيط واسإسهاب يف املعىن وتفصيله. لذا، ميكن  ،الشعري
 احمليط،و : إن القصيدة الشعرية احلديثة هي العنوان يف احلقيقة؛ ألنه املركز، وما عداه فهالقول

والعالقة بينهما هي عالقة جدلية، تتمثل يف تفاعل النص مع العنوان عرب خلييت االنسجام 
مبراعاة السياق  ،والتأويل. أي: ننطلق من العنوان إىل النص، ومن النص إىل العنوان

 ارجي.الداخلي واخل
لذا، فال بد من دراسة العنوان يف اخلطاب الشعري سإثراء النقد األديب، وإغناء املقاربات  

الوصفية اليت حاولت قراءة هذا اخلطاب. وكثري من الدراسات النقدية اليت قاربت النص 
الشعري أ لت العنوان باعتباره عنصرا إشكاليا زائدا ال عالقة له بالنص. ومن مث، ال 

ونواته  ،وجوهر النص ،صلب املوضوعو أي اهتمام. إن العنوان يف احلقيقة ه يستحق
إنه مكون ضروري يف بناء النص الشعري، فشأنه شأن خمتلف مكونات النص  .األساسية

نقطة انطالق   -بعض احملللني  -من منظور و حلية زائدة، بل هو املعطى، ليس جمرد تكملة أ
فيه القارئ إسرتاتيجية تأويلية، تنطلق من النقطة تل سكل تأويل للنص. يف الوقت الذي ي

إىل القاعدة، وختلق توقعات حول ما حيتمل أن يكونه الالحق يف النص. ويعترب امتالك 
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وهكذا، يتبني لنا أن  161العنوان من هذا املنظور أول احليل التاكتيكية يف مواجهة النص.
ءيته الداللية والفنية واجلمالية العنوان من أهم الوسائل اليت حتقق انسجام النص ومقرو 

 والوظيفية.
 

 ة ـــالمطلب الثالث: المماثلة والمشابه
تعود املتلقي  املشاهبة بدور هام يف حتقيق انسجام النص واتساقه؛ ألنو يقوم مبدأ املماثلة أ

 ،على جمموعة من النصوص واخلطابات، ومتلك قواعدها وخصائصها ومكوناهتا ومساهتا
. مبعىن أن على النصوص اجلديدة مماثلةو نصوص مشاهبة أمن ما ختزن لديه  يقدفعه إىل تطبت

، إذ فة مسبقة بطبيعة هذا النص اجلديدوكانت لديه معر  ،القارىء إذا واجه نصا جديدا
، فيمكن أن يطبق عليه املتلقي دسبق أن اطلع على نصوص سابقة تشبه هذا النص اجلدي

ا اليت طبقها على النصوص السابقة.إذاً، باملشاهبة التعليمات واملقاييس واألحكام نفسه
ويوضح حممد مفتاط هذا األمر بشكل  .نستطيع أن نتلقى النصوص بغية خلق انسجامها

ونصا  ،واضح بقوله:" إن نصا ما إذا كانت خصائصه الذاتية هي: )+أ،+ب،+ج،+د...(
بينهما هي عالقة فإن العالقة  ،(+د...،خخر إذا كانت خصائصه الذاتية هي: )+أ،+ج،

ا كانت اخلصائص ذ)+ب(، أما إ:إذ التفرق بينهما إال خاصية ذاتية واحدة هي ،مماثلة
+ب،+ج...(، وكانت اخلصائص الذاتية لآلخر الذاتية لنص ما )+أ، 

هي)+ب،+ص،+ك...(، فإن العالقة بينهما هي املشاهبة، إذ ليست هناك إال خاصة ذاتية 
 فإن الباحث ،الوضعي القائم على املماثلة واملشاهبة التحليل مرتاكمة واحدة. بناء على هذا

 163حيكم على درجة العالقة بني النصوص."

                                                 
، الدار البيضاء، املركز الثقايف العريب، مدخل لتحليل ظاهراتي -الشكل والخطابحممد املاكري:  - 161

 . 352ص:، م1881ىل سنةالطبعة األو ، املغرب
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 ،إن مبدأ التشابه، اعتمادا على التجارب السابقة للمتلقي، عامل من عوامل انسجام النص
وحتديد األجناس  ،وحتقيق اتساق اخلطاب؛ ألن القارئ الذي تعود على حتليل النصوص

واألشكال الفنية، حيث تراكمت لديه جمموعة من التجارب والعادات،  اع األدبيةواألنو 
ب متشاهبة. وهكذا، سها اعتمادا على جتار نيستطيع بكل سهولة، أن يقارب اخلطابات وجي

يقوم بدور كبري يف التحليل وتأويل النصوص، استنادا إىل التجارب السابقة،  فمبدأ التشابه
من هذا  ،يعد مبدأ التشابه» إذاً، لذاكرة الالوعية للقارئ. والنصوص املستضمرة يف ا

أحد " اسإشكاليات األساسية اليت يتبناها املستمعون واحملللون يف حتديد التأويالت املنطلق، 
؛ على أنه ال ينبغي أن يفهم من هذا أن مبدأ التشابه عصا سحرية متكن خليا «يف السياق

كانت حدهتا ومهما كان اختالفها عن اخلطابات   من مواجهة مجيع أنواع اخلطاب مهما
موجود يف النص، ولكن و السابقة، ففي الواقع كثريا ما تكون توقعاتنا سليمة متوافقة مع ما ه

من و ميكن أن تكون التعاقدات مزدراة والتوقعات مشوشة، أمت ذلك عن قصد أ»مع ذلك 
ل تعطل مرحليا، يف بشكل غري مقصود..."وحني حيدث هذا حيصو أجل أثر أسلويب، أ

الفهم والتأويل، ولكن قدرة اسإنسان على التكيف مع املستجدات وخلق األدوات املناسبة 
 162«.للمقاربة ال تتعطل أبدا

فلتحقيق االنسجام، ال بد من مراعاة السياق، ومبدأ التأويل احمللي، املبين على تعدد 
ومفاهيم وتصورات وتقنيات  التجارب السابقة وتراكمها لدى القارئ، مع اكتساب عادات

 منهجية، تسمح بتطبيقها على نصوص جديدة قصد تأويلها على أهنا خطابات منسجمة.
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 لمطلب الرابع: مبدأ التأويل المحليا
يف إطار سياقه  القارئ أثناء تفاعله مع اخلطاب،تقييد للتأويل لدى و همبدأ التأويل احمللي 

ويل لدى املستمع أكثر مما يستحقه السياق أتالتواصلي، إذ ليس من املعقول أن يكون ال
ليس إال جزءًا من اسرتاتيجية عامة »التفاعلي للخطاب. ومن مث، فإن مبدأ التأويل احمللي 

وهي "التشابه " حبيث أن تقييد تأويلنا )...( ليس مرتبطا فقط بطبيعة اخلطاب وبسالمة 
سابقة يف مواجهة نصوص ومواقف تأويله وإمنا متليه أيضا، بشكل من األشكال، جتربتنا ال

املوقف الذي نواججه حاليا. وتشمل هاتني و من بعيد، النص أو سابقة تشبه من قريب أ
االسرتاتيجيتني )مبدأ التأويل احمللي، ومبدأ التشابه( اسرتاتيجية أعم منهما وهي معرفة 

 العامل.
ويقيد تبعا لذلك الطاقة وهبذه الطريقة إذن ندرك أ ية التأويل احمللي الذي يقيد السياق )

 164«.التأويلية للقارئ
 ويعين هذا أن فهم النص وتفسريه مرتبطان باستحضار السياق النصي ومبدأ الـتأويل احمللي.

 
 ضــالمطلب الخامس: مبدأ التغري

ما يستند إىل  -غالبا-من عناصر انسجام اخلطاب؛ ألن القارئ عنصرا  يعد التغريض
نقطة بداية قول ما لتأويل اخلطاب من أجل بناء انسجامه، وحتقيق و العنوان، أو "التيمة " أ

 اتساقه.
وملا كان اخلطاب ينتظم على شكل »، "فالتيمة " تتحكم يف التأويل وقراءة النص. من مثو 

متتاليات من اجلمل متدرجة هلا بداية وهناية، فإن هذا التنظيم، يعين اخلطية، سيتحكم يف 
الكاتب، سيؤثر يف تأويل ما يليه، وهكذا، و يبدأ به املتكلم أ تأويل اخلطاب، بناء على ما

 165«.فإن عنوانا ما سيؤثر يف تأويل النص الذي يليه
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مفهوم و ، هناك مفهوم البناء، وه(Thématisation)وإىل جانب التغريض الداليل
،  كل قول، كل مجلة، كل فقرة»رايس بقوله: غأكثر عمومية من املفهوم "التيمايت "، ويعرفه 

مركز و فالبناء، إذا، ه 166«.كل حلقة، وكل خطاب حول عنصر خاص يتخذ كنقطة بداية
يؤثر يف تأويل القارئ. وأهم عنصر تبتدئ به شبكة الدالالت وتنفتح به أغوار النص، 

ويف اعتقادنا أن مفهومي التغريض والبناء »وتتضح أبعاده ومراميه. ويقول حممد خطايب: 
نقطة و بني ما يدور يف اخلطاب وأجزائه وبني عنوان اخلطاب أيتعلقان باالرتباط الوثيق 

بدايته، مع اختالف فيما يعترب نقطة بداية حسب تنوع اخلطابات. وإن شئنا التوضيح قلنا 
 يؤسسه منطلقه وجتوم حوله بقية أجزائه. بأن يف اخلطاب مركز جذ

ور وينمي به عنصر وينبغي أن منيز بني التغريض كواقع وبني التغريض كأجزاء خطايب يط
 .167«حادثة...و قضية ما أو معني يف اخلطاب. وقد يكون هذا العنصر إسم شخص أ
 وعليه فمن وظائف العنوان، من خالل ما سبق ذكره: 

.وظيفة االنسجام واالتساق والتنضيد اللساين 
 )وظيفة التغريض )التيمايت– Thématisation-. 
رب عالقات التنسيق وااللتحام.وظيفة بناء النص بناء كليا، وتعالقه ع 

 فهي:  ،ا تغريض العنونةق اليت يتم هبائأما عن الطر 
.تكرير إسم الشخص وتبئريه 
.استعمال الضمائر املرجعية احمللية عليه 
.تكرير جزئا من امسه 
حتديد دور من أدواره يف فرتة و استعمال ظرف زمان خيدم خاصية من خصائصه أ

 169زمنية...
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 تغريض حيقق انسجام النص على املستوى الداليل واملوضوعايت.ومن هنا، فال
 

 المطلب السادس: المعرفة الخلفية
زين املكتسبات واملوارد بغية إدماجها أثناء وخت ،احلوارية التناصية يقصد باملعرفة اخللفية

تراكم املعارف والتجارب يف الذاكرة،  خطابية جديدة. وهي أيضاو ت نصية أة وضعيامواجه
ال ألن القارئ عندما يواجه نصا ما  .بها من جديد أثناء التفاعل مع نصوص جديدةوسح

بد أن يستحضر مجيع املعلومات واألخبار املرتاكمة حول ذلك املوضوع الذي يشري إليه 
أن  ، ينبغي عليهلذا خاوي الوفاض.و إىل أعماق النص وه النص، فال ميكن له أن يدخل

أما املعلومات  .قصد توظيفها، أثناء تقبل نص ما واملعلوماتذاكرة مليئة باملعارف يتسلح ب
 الربجمات اسإعالمية والتحسيبية. منظمة ومرتبة بشكل ما، على غرار فهي املخزنة،

معطيات. ويعترب مينسكي و شكل أطر وبنيات  يفهي خمزنة يف الذاكرة  إن املعرفة اخللفية
، حيث طورها وجعلها (Brawn etYulle)واضع نظرية األطر حسب براون ويول 
األطر و يقول مينسكي عن تلك الوضعيات اجلاهزة أو هتتم باجملال البصري والذاكرة البصرية. 

حني يواجه شخص ما وضعية جديدة )...( فإنه خيتار من الذاكرة بنية تسمى »املعرفية: 
  168«إطار متذكر للتكيف مع الواقع عن طريق تغيري التفاصيل حسب الضرورة.و إطارا. وه
حتضر املعرفة اخللفية يف شكل مفاهيم، وخطاطات، ومدونات، وسيناريوهات،  ،ومن هنا

 ومعارف، وموارد، ومكتسبات، تساهم كلها يف انسجام النص واتساقه.
  

                                                 
169 - Brown and Yule: Discourse Analysis.C.U.P.London198. p. 238. 
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 المطلب السابع: األطر، والمدونات، والسيناريوهات، والخطاطات
من أهم الوسائل الضرورية تعد املدونات، والسيناريوهات، واألطر املفاهيمية، واخلطاطات 

يعرف حممد مفتاط خللق انسجام النص الداليل واملعجمي واملقامي والوظيفي. ومن مث، 
 -من العالقات يكون مستواها النموذجي األول مطابقا ألحداث ثابتة  شبكة»األطر بأهنا 

Stereotyped –  ،متعلقة بأوضاع منوذجية، وشبكة دنيا هي حتققات لتلك الشبكة
 ، وعناصر اختيارية مالئة(Slot)بري خخر، فإن األطر تتكون من عناصر ضرورية وبتع

(Filler) .170«لتلك العناصر الضرورية اجملردة 
أما املدونات، فهي ترتكز على متواليات األحداث اليت تصف وضعية ما، ولقد طبق  

من مث، ، مفهوم املدونة على فهم النص. و (Roger Schank)171روجي شانك 
أي  –متتالية ثابتة من األحداث النموذجية اليت تصف وضعا »نات يف احلقيقة هيفاملدو 

 173«تتايل العالقات الزمانية واملكانية وانتظامهما.
 ويسمى االنسجام، عمليات لفهم( 1891) ارودڱسانفورد و هأما السيناريو، فقد استعمل

» يستغل يف وصف و ومفهوم السيناري 172.والتتايل بالتتابع تتسم وهي( حوارات) كذلك
املستعمل يف تأويل نص ما، وذلك ألن املرء ميلك أن يفكر يف  ،اجملال املمتد للمرجع

التأويلي الكامن خلف نص ما. وبشكل و املقامات والوضعيات كعناصر مشكلة للسيناري
عن النظريات السابقة ما دامت الوضعيات املوصوفة جاهزة و عام، ال ختتلف نظرية السيناري

اريوهات، وهي تتضمن أيضا فراغات تتعلق ببعض العناصر املشكلة للوضعية واليت يف السين
 174«.تلكو مرتبط هبذه الوضعية أو يسهل على القارئ ملؤها مبجرد تنشيط سيناري

                                                 
 .36ص: ، دينامية النصحممد مفتاط:  - 170

171 - Samet. J.and Scank. R: (Coherence and connectivity) in linguistics 
and philosophy – Vol 7. N°1 p.57-82. 

 .36ص: ، حممد مفتاط: نفسه - 173
 . 36حممد مفتاط: نفسه: ص:  - 172
 .66ص: ، خطايب: نفسهحممد - 174
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، فهي إىل حد كبري تشبه املدونات، إذ يعين كل منهما التتابع (Scripts)أما اخلطاطات 
تضم »طاب، وهي تضم بنيات معرفية ، وهي من عالمات انسجام اخل175والرتابط

 176«.توجيهات حتمية هتيئ اجملرب لتأويل جتربة ما بطريقة ثابتة
اخلطاطات تزود حملل »إىل أن  (Brown et Yule)لقد ذهب كل من براون ويول 
، وهي بذلك وسيلة لتمثيل تلك املعرفة اخللفية اليت وتأويله اخلطاب بطريقة لتفسري اخلطاب

نؤول و ونفرتض أم اآلخرين يستطيعون استعماهلا أيضا، حني ننتج أنستعملها كلنا، 
 177«اخلطاب.

وعليه، تعد التقنيات احلاسوبية من مفاهيم، ومدونات، وخطاطات، وسيناريوهات من أهم 
 اليت تساهم يف حتقيق انسجام النص وتنسيقه وتنضيده.العمليات 

 
 تداللــالمطلب الثامن: االس

ر عمليات االنسجام، إىل االستدالل، باالنتقال من املعىن احلريف القارئ، يف إطا ىءقد يلتج
كل استدالل يتطلب  منصوص عليه إىل حتديد مقصديات الكاتب ونواياه التداولية. و و ملا ه

باالفرتاض التجسريي، على عكس كل معاجلة وتأويل ذلك  ىسمويوقتا إضافيا يف املعاجلة 
 اليل.اجلمل اليت ال تتطلب هذا النشاط االستد

جيعل »رابط مفقود، باللغة الصورية و ه -حسب هاڤيالند وكالرك -إن االفرتاض التجسريي 
الرتابط بني اجلملتني صرحيا )ظاهرا(، فهل ميكن النظر إىل االستدالل كعملية سإجياد رابط 

احلاصل، بل يعد هذا أمرا ملحوظا و حسب كالرك ومساعديه، هذا ه ؟مجلتني مفقود بني

                                                 
 .36ص: ، حممد خطايب : نفسه - 175

 .67ص: ، حممد خطايب: نفسه -176 
 177 - Brown and Yule: Ibid p 250.  
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اليت تعاجل إحالة األمساء احملددة غري النصوص على ما حتيل إليه يف ما تقدمها. يف األدبيات 
179» 

 والروابط املفقودة نوعان حسب براون ويول: 
 وال ميكن أن يعترب استدالال. ،رابط خيل ال حيتاج إىل وقت إضايف الستخالصه -أ» 
 .رابط غري خيل حيتاج إىل وقت إضايف الستخالصه -ب 

تمييز ال يعين أن النوع الثاين استداليل بل يعين أن االهتداء إىل الروابط ليس إال أن هذا ال
 178«معادال لالهتداء إىل االستدالالت.

هذا، وإن الرتابطات غري اآللية، كرتابطات تتطلب من القارئ عمال تأويليا إضافيا من أجل 
إليها أساسا باعتماد  توضيحها واستجالئها، أكثر مما تتطلبه الرتابطات اآللية اليت يتوصل

أي )املعرفة اخللفية( املختزلة يف الذاكرة املنظمة، ويتطلب االستدالل  .املعرفة املوجودة مسبقا
 190التقاطعات يف تأويله.و من القارئ عمال تأويليا إضافيا مثل ملء الفراغات أ

ل يظل االستدالل نشاطا مفتوحا غري قابل للعصر بشكل صارم مادامت ك»ويف األخري، 
املقاربات السابقة حتتوي على ثغرات تفتحها أمثلة مستقاة من اللغة، أثناء االستعمال 
وليس األمثلة املصنوعة، للخروج من هذا املأزق )صعوبة حتديد طبيعة االستدالل( يتبىن 
براون ويول وجهة نظر وفية ملنطلقاهتما النظرية احملددة يف الفقرات األوىل من هذا املنطور، 

الذي حيدد مىت وأين ينبغي اللجوء و قارئا( حبيث هو سلطة املتلقي )مستمعا كان أ اهبونعين 
يقوم بذلك عندما حيس بأن تعطل فهمه وتأويله للنص ناتج عن و إىل االستدالل، وه

 191«تقطعات ينبغي أن متأل لكي يصل إىل تأويل معني. و فراغات أ

                                                 
 .70ص: ، نفسه حممد خطايب: - 179
 .71ص: ، حممد خطايب: نفسه - 178
 .72-71ص :، حممد خطايب: نفسه - 190
 .75-74ص: ، حممد خطايب: نفسه - 191
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مبدأ التأويل احمللي، و وخصائصه،  مبادئ االنسجام احملصورة يف السياقأهم  -إذاً  -تلكم 
، وعملياته اليت تتجلى يف: املعرفة (Thématisation)ريض ومبدأ التغ ،مبدأ التشابهو 

االستدالل بأنواعه ووظائفه، و اخلطاطات، و احلوارات، و اخللفية، واألطر، املدونات، 
ملستمع يف لقارئ / اااالنسجامية. وما يالحو على هذا املنظور أنه تواصلي يركز على و 
من خالل جمموعة من املبادئ والعمليات  ،االنسجام اخلطاب قصد بناءو أويل الرسالة أت

 اليت حددناها سالفا.
  

 المبحث الثالث: التناص

يعد التناص من أهم املفاهيم النقدية اليت اهتمت هبا الشعرية الغربية وما بعد البنيوية 
ملا له من فعالية إجرائية يف تفكيك النص وتركيبه، النصية؛ واللسانيات والسيميائيات 

كما يساهم يف حتقيق انسجام النص والتغلغل يف أعماق النص وال شعوره اسإبداعي.
 ، وتنسيقه وتنضيده تركيبا ودالليا.ومقروئيته

وإذا كان التناص مصطلحا نقديا تسلح به النقاد العرب األقدمون حتت تسميات عديدة، 
شعرية، والتضمني، والنحل، واالنتحال، واألخذ، والتأثر، فإن النقاد مثل: السرقات ال

القدحي، فعوضوه مبصطلح  (Plagiat )والدارسني الغربيني ابتعدوا عن مفهوم السرقة
عن أصول التناص بديال منه، واهتموا باجلانب اسإجيايب فيه، والذي يتمثل يف البحث 

 اعل والتأثر والتأثري. ينية، وعالقات التفومكوناته اجلن ،اسإبداع
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 مفهوم التناص وأهميته المطلب األول: 
يعد التناص من أهم املفاتيح اسإجرائية لفهم األدب املقارن، ورصد عملية التثاقف واحلوار 

ويعترب كذلك  .بني احلضارات والثقافات اسإنسانية يف شىت اجملاالت الفكرية والفنية واألدبية
ديب، واستنطاق سننه اللغوي وبنيته العميقة، والدخول إىل أغوار أداة ناجعة ملقاربة النص األ

شبكة و النص، واستكناه دالالته وتفاعالته اخلارجية والداخلية. ألن النص مهما كان، فه
من التفاعالت الذهنية، ونسق من املصادر املضمرة والظاهرة اليت تتوارى خلف األسطر، 

ثل: املعرفة اخللفية، وترسبات الذاكرة، واخلطاطات وتتمدد يف ذاكرة املتلقي عرب خليات، م
والسيناريوهات التصورية، والتداخل النصي، وتعدد األصوات، واألسلبة، والباروديا،  ،النصية

 والتهجني... 
ويدل التناص كذلك على أن النص األديب عصارة من التفاعالت والتعالقات النصية اليت  

كلي. والتناص أيضا جمموعة من األصوات واسإحاالت اليت تتم على املستويني: الداليل والش
 التداخل النصي بصفة عامة.و هو غري واعية، أو تنصهر يف النص األديب بطريقة واعية أ

عن و ومادام التناص موجودا، فمن الصعب احلديث عن إبداع أصيل خالص للمبدع، أ 
 س السيميولوجيادر كما يرى روالن بارت يف كتابه )   -النص األصلو األب أ -النص

بل النصوص اسإبداعية هي امتصاص وحماكاة للنصوص السابقة، وتفاعل معها عرب ،193(
 عمليات احلوار، والنقد، واألسلبة، والباروديا، والتهجني، والسخرية، واحلوارية.. 

 التناص في الحقل الغربيالمطلب الثاني: 
 ،واالقتباس ،أخرى )التضمني إذا كان التناص مصطلحا معروفا يف النقد العريب بدالالت

..(، فإن الغرب قد طور هذا املفهوم، وأصبح تقنية فعالة وإجرائية يف فهم النص .واسإحالة
وتفسريه، وخلية منهجية يف مقاربة اسإبداع وتشرحيه، قصد إثرائه بالدالالت الظاهرة 

ات النصية، من اسإحاالت التناصية، واملستنسخ مكثراأصبح املبدع اليوم، املضمرة. و و أ
                                                 

طبعة ، الدار البيضاء، دار توبقال، ترمجة: عبد السالم بنعبد العايل، لسيميولوجيادرس اروالن بارت:  - 193
 .62ص:، م1895
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واختزاال  والرموز املوحية، واخللفيات املسكوت عنها، إىل أن أصبح النص مصبا للنصوص
ألفكار السابقني يف إطار عصارة تناصية، حتتاج إىل استنطاقها واستجالئها، قصد حتديد 

واستكشاف  ،رصد األصول املولدة لفكرهو  مرجعيات الكاتب، وتبيان مصادره الثقافية،
 مل. رؤيته للعا

هذا، ويعد جنس الرواية )دون أن نقصي الشعر والدراما...( الفن األديب الوحيد الذي  
والتعالق التفاعلي، كما أشار إىل ذلك   ،يزخر بالتفاعالت التناصية، والتداخالت احلوارية

، وروالن صرمياكسيما ميخائيل باختني، وجوليا كريستيفا، و وال ،كثري من الدارسني واملنظرين
، وتودوروف، وجريار جنيت، وكل الباحثني الذين درسوا النص املوازي وعتباته. وتعترب بارت

واملوضوع، والنصوص السابقة  الرواية أيضا اجلنس األديب األكثر انفتاحا على الذات
كذلك جنس أديب تنصهر فيه كل األجناس األدبية، و الراهنة تعالقا وتفاعال. وهو أ

. أي: إن الرواية مظهر بارز للتناص، والتداخالت املناصية، واألساليب، واخلطابات النصية
وتكاثر املستنسخات واسإحاالت، واألصوات األجناسية، وهذا ما جعل باختني وجوليا  

 -من جهة  -كريستيفا يهتمان اهتماما شديدا هبذا اجلنس األديب، عندما انكب باختني 
بسيميائية اخلطاب  -أخرىمن جهة  -على روايات دوستيفسكي، واهتمت كريستيفا 

 الروائي. 
 التناص في الحقل العربي المطلب الثالث: 

مع بعض  ،االهتمام بالتناص يف العامل العريب يف أواخر السبعينيات من القرن العشرين بدأ
النقاد املغاربيني واللبنانيني، كمحمد مفتاط، وسعيد يقطني، وحممد بنيس، وبشري القمري، 

احوا يفرعونه يف شكل أنواع وأقسام ومفاهيم اصطالحية، حيللون هبا وسامي سويدان... ور 
النصوص األدبية العربية القدمية واحلديثة حتليال ونقدا، حىت أصبح هذا املفهوم النقدي 

   نقدية.و منه دراسة أدبية أو وقلما ختل ،شائعا يف الساحة الثقافية العربية
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 آليات التناص المطلب الرابع:

لنص القارئ أن يعرف جمموعة من خليات التناص أثناء مقاربته لو احمللل أو ينبغي للناقد أ
تساعده على استكناه النص، وسرب أغواره. ونذكر من هذه اآلليات اسإجرائية  األديب؛ ألهنا

 املفاهيم التالية: 
 .)...املستنسخات النصية ) ألفا  وشواهد وعبارات واقتباسات بارزة 
 املنت يف شكل نصوص ومقاطع و الفصل أو ن يف بداية الرواية أاملقتبسات النصية ) تكو

 وفقرات، موضوعة بني عالمات التنصيص تضيء الرواية تفاعال وحوارا...(. 
  العبارات املسكوكة ) أمثال وحكم وعبارات مسكوكة يف نسقها اللغوي والبنيوي بطريقة

األبيض، من جد وجد كلية عضوية ومتوارثة جيال عن جيل، مثل:أكلت يوم أكل الثور 
 ومن زرع حصد، راط يصطاد اصطادوه...(.

 .اهلوامش النصية: يورد املبدع املنت يف عمله اسإبداعي، ويذيله هبوامش إحالية ومرجعية
تقوم بوظيفة  يف خخر العمل، حيثو ماتوضع هذه اهلوامش يف أسفل النص أ ،وغالبا

ارات نصية، كما فعل عبد اهلل الوصف والتفسري ملا غمض من النص، وما حيمله من إش
 أوراق(.العروي يف روايته)

يف خخره و احلواشي النصية: قد يرفق املبدع نصه حبواش يف بداية العمل أويف هنايته أ
تفسري و شرط بعض األلفا ، أو لتفسري النص، من خالل حتديد سياقه، أوإبراز مناسبته، أ

تبيان الدواعي اليت دفعته لكتابة و ، أتعيني املهدى له هذا العملو بعض أمساء األعالم، أ
 النص وحتبريه.... 

غري و أن يأخذ املبدع القرخن والسنة، ويدرجهما يف كالمه بطريقة صرحية أو االقتباس: ه
 صرحية... 

النثر لغريه من األدباء و التضمني: ويعين أن يضمن املبدع كالمه شيئا من مشهور الشعر أ
 والشعراء... 

 املستنسخ بطريقة حرفية دون أن يبدع فيها.و املبدع إىل توظيف املقتبس أاحملاكاة: يلتجئ 
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 العبارات اليت توحي بإشارات و اسإحالة: غالبا ما  د الكاتب يوظف بعض الكلمات أ
 أسطورية..... و إحاالت مرجعية رمزية أو أ
 املناصmétatexteمصدر ملبدع و مرجع أو فكرة أو حدث أو : ينطلق املبدع من عمل أ
حيث  ،العالمة(كما فعل بنسامل محيش يف روايته)   ،نقده وحماورتهو ر، فيحاول حماكاته أخخ

 انطلق يف حتبيك روايته ومتطيطها من سرية العالمة ابن خلدون بطريقة ختييلية فنية رائعة.
بني و بني قوسني أاالستشهاد: يورد املبدع جمموعة من االستشهادات اليت يضعها  -11

 غية االستدالل، واسإحالة، وتدعيم قوله.بعالمات التنصيص 
الباروديا: هي عبارة عن حماكاة ساخرة يتقاطع فيها الواقع والالواقع، احلقيقة  -13

 والالحقيقة، اجلد والسخرية، النقد والضحك اللعيب.
األسلبة: املزج بني لغتني اجتماعيتني يف ملفو  لغوي وأسلويب واحد، و التهجني أ -12

لبولوفونية)التعددية( اللغوية القائمة على تعدد األصوات، واللغات، وهذا يعرب عن ا
عن التعددية  ،يف احلقيقة ،واألساليب، واخلطابات، واملنظورات السردية. ويعرب هذا التعدد

 االجتماعية، واختالف الشخصيات يف الوعي، واجلذور االجتماعية والطبقية.
لتواصل مع النصوص، والتعالق هبا، احلوار التفاعلي: يعد أعلى مرتبة يف ا -14

واستنساخها. أي: إن املبدع ال يقف عند حدود االمتصاص، واالجرتار، واالستفادة، بل 
 يعمد إىل ممارسة النقد واحلوار.

املعرفة اخللفية: هي تلك املعرفة اليت يتسلح هبا قارئ النص، اعتمادا على التشابه  -15
واملدونات، اليت حيلل هبا النص، ويفككه تشرحيا، النصي، والسيناريوهات، واخلطاطات، 

  .ويعيد تركيبه من جديد
عبارة عن جمموعة من العتبات احمليطة داخليا وخارجيا، تساهم يف و النص املوازي: ه -16

إضاءة النص وتوضيحه، كالعناوين، واسإهداء، واأليقون، والكتابات، واحلوارات، 
ى الرغم من موقعها اهلامشي، فإهنا تقوم بدور كبري يف واملقدمات، والتعيني اجلنسي.... وعل

 الداخل أم اخلارج.  مقاربة النص، ووصفه سواء من
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أهم خليات التناص اليت تسعفنا يف فهم النص وتفسريه، وحتليله وتركيبه.  -إذاً  -تلكم  
 وما يتصل هبا من مفاهيم موروثة عن النقد العريب ،السرقات الشعرية وعلينا أن نستبعد

القدمي؛ ألن ذلك ال يدخل ضمن التناص الذي يعد عملية إبداعية فنية مقصودة عن وعي 
حتقيق الوظيفة الشعرية واجلمالية، والتفاعل مع  وعن غري وعي، الغرض من توظيفه هو أ

 النص، والتعالق به نقدا وحوارا. 
  المستنسخات الروائيةالمطلب الخامس: 

سيما النوع الروائي منه؛ وال ،ت اخلطابية يف النص األديبتعترب املستنسخات من أهم املكونا
ملا هلا من إحياءات داللية ووظيفية وأبعاد فنية ومرجعية. كما أهنا تشكل القطب املعريف يف 
اخلطاب الروائي وقطبه اجلمايل؛ مما جتعل املتلقي يف حاجة إىل املعرفة اخللفية، وخطاطات 

 لتفكيك الرواية وتركيبها. ميةمدونات وسيناريوهات مفاهيو  ،ذهنية
ة وداخلية، ترد يف شكل ميكن تعريف املستنسخات النصية بأهنا عتبات نصية خارجي 

لغوية وبصرية بارزة وعادية، بغية اسإحالة والتضمني واسإحياء، واسإشارة إىل  تيبوغرافيا
يا قائما إما خلفيات النص وما وراء الرسالة اسإبداعية اليت الخترج عن كوهنا خطابا تناص

التفاعلي. وتصاغ  وإما على احلوار واملستنسخ ،على احملاكاة املباشرة أوغري املباشرة
( بطريقة فنية ومجالية، وتستند إىل االقتباس والتضمني  Clichésالمستنسخات)

واالمتصاص. أي: إن هذه الكليشيهات عبارة عن قوالب وأشكال أدبية جاهزة تستثمر يف 
توليدا وحتويال؛ سإثارة املتلقي، وتشويقه على  -على سبيل اخلصوص - اسإبداع الروائي

خطاب و مستوى القراءة والتقبل اجلمايل والفين. ويعين هذا أن خطاب املستنسخات ه
املصادر واملرجعيات، والتأثري والتأثر اسإحايل، وحتديد منابع القراءة. وبتعبري خخر، يقوم 

وتبئري بالغة التكرار،  ،املعاد، وتسوير املستنسخ خطاب املستنسخات على تأشري الكالم
والتحويل النصي، والتعديل املقويل، واسإجياز،  ،واالعتماد على قوالب التناص، واحملاكاة

والتلخيص، والتكثيف االقتباسي، فضال عن استحضار خطابات متعددة ومتنوعة على 
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ودفعه إىل استدعاء رصيده الفين  ،مستوى املعرفة اخللفية؛ لتحفيز القارئ وإثارته وتوهيمه
والثقايف، واستحضار املوروث يف قراءة املعطى، وإعادة إنتاجه يف ثوب جديد حسب النوع 

خطاب و قائال: " خطاب املستنسخات ه سعيد علوشاحلكائي الذي يندرج فيه. ويعرفه 
 192يعيد إنتاج الرتاثي، مستحدثا، وخمضعا إياه، إىل سياق معاصر."

والتناص، والتعابري املسكوكة،  ،املستنسخ النصي يف املقتبسات، واحملاكاةهذا، ويتجلى 
والقصاصات  ،والرموز، واسإحاالت، والتضمني، واالقتباس، واحلكم واألمثال، والشعارات

الصحفية، وخطاب اسإعالم، واهلوامش، وأمساء األعالم، واالستهالل، واسإهداء، والعناوين، 
مثل: األمساء الفنية، واألدبية، والتارخيية، والعلمية،  ،عيةواألمساء املرج ،واألسطورة

والفلسفية... واستثمار الشاهد الشعري والنثري والتجنيسي...وحماكاة القوالب اجلاهزة 
 واحملاكاة الساخرة. ،والتهجني، والباروديا ،لألنواع الصغرى والكربى

هام بإنشائية تستلهم أصول الرتكيز على نوع من اسإيب حقق االستنساخ النصي كذلكويت 
اآليات القرخنية واألحاديث النبوية والشاهدات والرسائل، باسإضافة إىل تنويع القوالب 
التناصية، وتكسري اسإيهام الروائي من خالل تداخل األزمنة، وتنويع الضمائر، وتداخل 

جعية، اللعب بالرموز، ورصد العالمات اسإحالية واملر  احملكيات وجتاورها، واستكشاف
 واستدعاء املواقف والشخصيات.
حبث عن الكتابة يف الكتابة، وكشف جلامع األنواع، وإبراز و إذاً، فخطاب املستنسخات ه

وتبيان ملستضمرات اسإبداع وخفاياه، وحتديد ملسوداته وخمطوطاته  ،ملكونات التخييل
 194املنسية، عرب تذويب النصوص، وإماتتها تناصيا.

                                                 
الطبعة األوىل ، الدار البيضاء، منشورات املكتبة اجلامعية، المصطلحات األدبية المعاصرة: سعيد علوش -192
 .133ص:، م1894سنة 
، الدار البيضاء، ؤسسة احلديثة للنشر والتوزيعامل، عنف المتخيل في أعمال حبيبيسعيد علوش: انظر: - 194

 م.1896 الطبعة األول سنة، املغرب
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 ية كربى يف بناء النص، وتوليده، وحتويله، ومتطيطه، وحتبيكه وللمستنسخات النصية أ 
املفاتيح، واملفاهيم اسإحالية، والعالمات السيميائية  -استعمال الكلماتب ،دراميا وحكائيا

عالوة على إثراء النص  االنزياحية، والرموز الدالة. راتاللغوية والبصرية، واالستعانة باسإشا
الذهنية اليت حتتاج إىل متلق ذكي قادر على قراءة شفرة النص وسننه  باملعرفة الدمسة والثقافة

أن النص مل يعد كتابة إنشائية جمردة خالية من الفكر واألطروحات  هذا كلهالتناصي. ويعين 
املعرفية واحلقائق الثقافية؛ بل أصبح نصا غنيا يبين نفسه على أنقاض النصوص األخرى، 

عن طريق النقد و أ تفادة االمتصاصية )االستشهاد املدعم(،االسو عرب احملاكاة احلرفية، أ
ينفي وجود  - (R.Barthes)روالن بارتواحلوار )التناص التفاعلي(. وهذا ماجعل 

ملكية النص، واألبوة النصية؛ ألن الكتاب واملبدعني يعيدون ماقاله السابقون بصي  خمتلفة 
وبالسرقات الشعرية يف النقد  ،حديثاقائمة على التأثر والتأثري، وهذا مايسمى بالتناص 

 العريب القدمي.
ومن الدراسات اليت حاولت أن تسرب أغوار املستنسخ النصي تفكيكا وتركيبا، نذكر:  

 Ruth/ خطاب املستنسخ( لروث أموصي)  Discours du clichéكتاب)
Amoussy وإليسيفا ) (روزن Elisheva Rosen سنة )م، وكتاب 1893
م الذي درس فيه 1896( سنة متخيل في أعمال إميل حبيبيعنف السعيد علوش)

الذي أطلقه على"  السياق التراثي()وعوضه مبصطلح خخر، وهو  املستنسخ النصي،
على  –مرجعي  -املكونات اخلطابية للمستنسخ، وهي مكونات تعمل وفق نظام إحايل

 195القوالب اجلاهزة من جهة، واألشكال التداولية، من جهة ثانية."
حاولنا دراسة املستنسخ يف الرواية العربية احلديثة، فيمكن لنا أن خنرج بثالث قواعد  وإذا

 سخ التناصي:للتعامل مع املستن
 .)قاعدة اسإعادة أواالسرتجاع) التناص عن طريق احملاكاة املباشرة 
اسإحالة اسإحيائية ) التناص عن طريق التحوير واسإشارة اسإحالية(. قاعدة 

                                                 
 .11ص:، سعيد علوش: نفسه - 195
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احلوار النقدي.و ص التفاعلي أقاعدة التنا 
كما أن هناك ثالثة استنتاجات حول املستنسخ التناصي عرب تطور الرواية العربية على 

 التايل:و النح
 الروايـــة الكالسيكية وغياب المستنسخ النصي-أ

مل تستثمر الرواية الكالسيكية، سواء أكانت واقعية أم رومانسية، خطاب املستنسخ بشكل 
تفكيك  ية إثارة املتلقي، وحتفيزه على استخدام الذاكرة حبثا وتنقيبا من أجلثري وفعال بغ

الشفرة املعرفية، وتفتيق املرجعية النصية، بل كانت النصوص الروائية العربية الكالسيكية 
نصوصا إنشائية تأملية جمردة، ختاطب الوجدان والعاطفة واخليال اجملنح من خالل ثنائية 

وقلما  د مستنسخا نصيا وإحالة تناصية. ومن مث،  .والواقع) الواقعية(الذات) الرومانسية( 
 غياب املستنسخ النصي يف هذا النوع من اخلطاب الروائي. ،إىل حد ما ،نسجل

 الرواية الحداثية واالتكاء على المستنسخ التجريبي-ب
لرواية ما يسمى كذلك باو أ ميكن القول بأن املستنسخ النصي بدأ مع الرواية اجلديدة،

تأثرا  حاليةاحلداثية اليت أكثرت استعمال الشواهد واملستنسخات والكليشيهات التناصية واسإ
وتأثرا   ،حممود درويش، ونزار قباينو  بالشعر احلر مع بدر شاكر السياب، وخليل حاوي،

ومتثال ملنجزات النقد األديب املعاصر عرب تطور مدارسه،  ،كذلك بالرواية الغربية
ومجاعة  ،نية الروسية)ميخائيل باختني صاحب نظرية التناص والرواية البوليفونية(مثل:الشكال

إىل االنفتاط النصي من خالل التفاعل اسإحايل)روالن بارت، و اليت كانت تدع تيل كيل
وجوليا كريستيفا، وتودوروف...(. وما يالحو على هذه الرواية أهنا اعتمدت على 

من خالل التأثر بالرواية الغربية يف  لحداثي التغريبي،الطابع امستنسخ تناصي يغلب عليه 
البناء النصي، سواء على مستوى تشكيل اجلنس النصي أم على مستوى بناء النوع، 

 .وصياغته تناصيا
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 الرواية التأصيلية والمستنسخ التراثي-ج
واخلطابات لقد أثرت الرواية التأصيلية املنت الروائي العريب بكثري من املستنسخات التضمينية 

تعتمد . ويعين هذا، أن هذه الرواية كانت عربي أصيل سياق تراثيالتناصية، ولكن يف 
يف تشييد النص،  ،بكل محوالته الفكرية والدينية واألدبية والفلسفية ،على التراث العربي

انفتحت على املستنسخات الغربية احلداثية يف سياق تراثي  ومتطيطه فنيا ومجاليا. كما
( جلمال  الزيني بركاتومن أهم النصوص اليت نستحضرها يف هذا الصدد)حواري. 

لبنسامل  العالمة(و) و) مجنون الحكم(ألمحد توفيق  أبي موسى( جاراتالغيطاين، و)
 سإميل حبييب...الوقائع الغريبة في اختفاء سعيد أبي النحس( محيش، و)

أن املستنسخ خطاب يدرس  البد من اسإثبات ،طاب املستنسخخ وعند تعاملنا منهجيا مع
مكوناهتا،  األنواع الكربى والصغرى يف العمل الروائي) جامع األنواع(، ويعمل على حتديد

ورصد روابطها األساسية اليت تساهم يف بناء النص عضويا، وتوليده بنيويا وسيميائيا ودالليا 
لقصصية، واكتشاف استخالص شواهده الشعرية والدينية والرتاثية واألسطورية واب ،ومرجعيا

القوالب اجلاهزة لألنواع الصغرى، وإعادة كتابة األمساء املوظفة على املستوى الغنائي 
، بلورة مجيع اخلطابات التناصية األصلية من مث. و -مثال -التارخيي و الروائي أو الشعري أو أ

يك تفكبوالفرعية عرب االشتقاق واالستنساخ. ويتم التعامل أيضا مع خطاب املستنسخات 
الرواية إىل وحداهتا املكونة للنص،ومتييز خطابات االستنساخ املتميزة واملتنوعة، وجردها يف 

وبعد ذلك، إحاليا وخنيا، يف سياقها  ،شكل أمناط وشواهد ومصاحبات أدبية ودراستها
املعريف واملرجعي، وسياقها الفين واجلمايل واألسلويب، قصد فهم كيفية بناء الرواية، وتنظيم 

 الواقعية.-عد اللعبة الروائية الو يةقوا
وعند دراسة املستنسخات، البد كذلك من استحضار مجيع البنيات املكونة للنص الروائي،  
كالبنيات اللغوية والرتكيبية والبالغية والسردية واحلدثية واملعرفية، واستعراض مجيع التفاصيل 

األلفة فيهما. و  عرفة عنصري الغرابةمن أجل م ،واجلزئيات اليت ينبين عليها النص املستنسخ
لذا، البد من معرفة السياق الذهين والنصي واخلارجي الذي يرد فيه املستنسخ، هل 
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سياق تراثي حبت أم سياق حداثي جديد؟! ألن هذا حيفز القارئ املتوهم على استذكار و ه
 الرصيد الرتاثي والثقايف خلطابات املستنسخ الرتاثي.

من أغىن النصوص الروائية املغربية وأثراها من  196لعبد اهلل العروي  وراق(أهذا، وتعد رواية )
رواية تناصية حيث املستنسخ اسإحايل والتناصي، إىل احلد الذي ميكن تسميتها بأهنا 

، إذ كتبت للتثقيف، وتوسيع مدارك ذهن املتلقي. رواية المستنسخ النصيوبامتياز، أ
هنية الثقافية؛ بسبب كثرة مستنسخاهتا التضمينية اليت لذلك، تندرج الرواية ضمن السرية الذ

يصعب استخالصها، وحتديدها بدقة، وهي حتمل دالالت إحيائية مجة، وأبعادا مرجعية غنية 
 يف حاجة إىل التفسري والتأويل.

على سبيل التمثيل  ،ومن اخلطابات التناصية اليت وظفها عبد اهلل العروي يف نصه الروائي 
 -)الشيخ طه المستنسخ األدبي نهجي،  د عدة مستنسخات نصية، منها:والتوضيح امل

هرمان  -أطعمة األرض ألندريه جيد -زينب -روين -كان ياماكان  -األجنحة املتكسرة
األقاصيص  -ألف ليلة وليلة -ديدرو -راسني -مطولة بروست -هسه يف ذئب الفيايف
 -زرادشت - غرابا يبحث يف األرض)فبعث اهلل المستنسخ الدينيو؛ اآلسيوية لغوبينو...(

)عالل  المستنسخ التاريخيو؛ مجعية اسإخوان املسلمني...( -دعوة اسإسالم ملالك بنايب
أوسفالد  -أرنولد طوينيب -أيام العرب -مؤمتر إكس ليبان -مجال عبد الناصر -الفاسي
 -1804اتفاق فرنسا وا لرتا حول املغرب سنة  -1855-1854أزمة  -شبينغلر

)فيلم كل صباط المستنسخ الفنيو؛ ...(1852أزمة  -عودة امللك من املنفى -مايةاحل
أندريه  -املخرج جورج سادول -شريط معذرة الرقم خطأ -كوليزي  -فيلم القاتلون -أموت
فلم  -فيلليين -جان رينوار -فيسكونيت -روسلليين -إيلي فلور -هنري خجل -بازن

 -اسإمربيالية -عالقة الغرب والشرق -الشيوعي )احلزبالمستنسخ السياسي و؛سانسو...(
النقد  -الشيوعيون -احلزب االشرتاكي -اليمني -االستعمار -االستقالل -اليساريون

                                                 
 م.1898الطبعة األوىل سنة ، املغرب، الدار البيضاء، املركز الثقايف العريب، أوراقعبد اهلل العروي:  - 196
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العالء إدريس بن إدريس و )يف نفس الطبقة صفي الدين أبالمستنسخ التراثي و؛ الذايت..(
 -نيتشه -نطكا  -أفالطون -)شوبنهاورالمستنسخ الفلسفيو؛ األديب األصويل...(

هنري  -لوكاش -جيل دولوز -سقراط -هيدغر -هشام جعيط -هيجل-ماركس -سارتر
 -الطبقة -كناشة  -السرية -)املقاماتالمستنسخ التجنيسي و؛ برغسون...( -لوفيفر

 -اليوميات -احلكاية -قراءات نقدية -نقوالت -حماضرات -مذكرات -رسائل -أقصوصة
 -كنيسة شارتر  -دار لوسوي -السوربون -جامع الفناالمستنسخ المكاني )و ؛الرواية...(
خط  -باريس -هوليوود -الرويال -الكوليزي -ساحة سان الزار -مومنارت

مستنسخ و؛ األشراف واألولياء...( -)حممد إقبالالمستنسخ الصوفي و؛الليمس...(
؛ خصص سبع صفحات كاملة لشرط اهلوامش وتفسري اسإحاالت التناصية(الهوامش)

 -االقتصاد والثقافة -الغرب والعامل الثالث -)االستعمار والتخلفسخ االقتصاديالمستنو
 -إدريس -شعيب -ماريةمستنسخ األعالم)و ؛التطور واخلصوصية...( -املركز والضاحية

 ......( إخل-يوليوس
أهم جتلياته و  خطاب املستنسخات يف اخلطاب الروائي العريب، أمثلةوعليه، فهذه أبرز 

تلكم كذلك أهم و  .مضمراته التناصية اليت توفر للنص اتساقه، وانسجامه النصياخلطابية، و 
تصنيفاته البنيوية اليت تساعدنا على قراءة العالمات التناصية، واستكناه أبعادها السيميائية 

 واسإحالية يف سياقها النصي واخلارجي، مع احرتام خصوصية النص األجناسية والنوعية.
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  المقصديــــةالرابع:  المبحث

باملتكلم باعتباره قوة عليا ميتلك سلطة  ،لقد اهتمت الدراسات التداولية، يف بداية األمر
متفوقة، إذ يوجه للمخاطب الذي يكون يف مرتبة دنيا، جمموعة من األوامر لتنفيذها بطريقة 

ويسمى هذا  حال األوامر الدينية والعسكرية،و مناقشة، كما هو دون تردد أ ،ميكانيكية
بالتواصل التوجيهي. لكن هناك من يرفض هذا التصور امليكانيكي، فيعترب املقصدية 

(Intentionality ) قامسا مشرتكا بني كل من املتكلم واملتلقي، الفرق بينهما إال من
يتحكم فيها املتلقي، فيجعل  . لكن هناك من يرى أن املقصديةزمام املبادرةباب األخذ ب

فيتصرف فيه كيفما يشاء، مث يضطر املتكلم إىل تكييف خطابه  املتكلم يف قبضة يده،
 .197حسب رغبات املتلقي، بل قد يكون ناطقا بلسانه

ا يفيد هذا املعىن؛ وهكذا، " مل ختل كتابة من اسإشارة إىل القصد والقصدية واملقصدية، ومم
فالباحثون مجيعهم جيعلون املميز األساسي بني اسإنسان وغريه هي املقصدية. ولكن هناك 

(، ومنهم من  Parret ضمنا )هرمان باريتو من قصرها على ماورد فيه جذرها صراحة أ
(، كما أن منهم من جعلها ميكانيكية موجهة Greimasجعلها مسبقة )كرمياص 

(. بيد أهنا التقتصر على Grice ، وكرايسSearleوسورل ، Austin)أوستني 
املتكلم، ولكنها تشمل املخاطب أيضا. وهلذا، فقد تتفق املقصديتان درجات من االتفاق، 

مما أدى إىل طرط إشكاليتها الفلسفية  ؛وقد ختتلفان درجات من االختالف )نظرية التلقي(
ة يف النص، وإمنا يفرتض أهنا تكمن خلفه. واملنهاجية، باعتبار أهنا غالبا ماال تكون ظاهر 

( Leo Apstel / وأبوسطلJean Petitoلذلك، بذلت حماوالت لصورنتها )بتيطو
 للخروج هبا من ميدان علم النفس إىل جمال اللسانيات.

جممع على وجودها. كأهنا تكسب  -مهما اختلفت وجهات النظر يف كيفية تناوهلا-إهنا 
 199هي منطلق الدينامية." الكالم دينامية وحركة، بل

                                                 
 .46ص:، دينامية النصحممد مفتاط:  - 197
 .28-29ص:، سهحممد مفتاط: نف - 199
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ويعين هذا أن النص األديب باعتباره مجال وملفوظات لغوية حيوي جمموعة من املقاصد 
مثة مقاصد أولية  ، ا معا. بتعبري خخرو املتلقي أو املباشرة والضمنية اليت يعرب عنها املتكلم أ

كاحلب واخلوف ، فيعرب عن بعض مقاصده  -مثال  -تتعلق باملتكلم املرسل قد يكون شاعرا 
واالعتقاد والتمين والكراهية. ويف املقابل، مثة مقاصد ثانوية تتعلق باملتلقي السامع الذي 

ظروفه وحاالته النفسية والذهنية إىل عليه أن يفهم مقاصد الشاعر املبدع، ويتعرف 
 والوجدانية.

بري وأمساء أعالم وإذا انتقلنا إىل النص األديب، فإن املبدعني والشعراء يوظفون كلمات وتعا
تفهم بالتضمني والتلميح. و هلا مقصدية مباشرة وغري مباشرة، قد تدرك بطريقة ظاهرة، أ

وهذه املقصدية واضحة يف الشعر العريب املعاصر أكثر من الشعر العريب القدمي، فالشاعر 
املعاصر يوظف اللغة يف ضوء سيميائية قصدية، حيث تتحول قصائده إىل عالمات ورموز 

ارات وأيقونات حتمل يف طياهتا دالالت مقصدية، ينبغي استكشافها من قبل املتلقي وإش
الشعراء مهما كانت فعرب خليات التفكيك والتشريح والتقويض والتأجيل والتأويل،" 

أجناسهم وأمصارهم وأزمنتهم حرصوا على قصدية اللغة الشعرية، مبعىن االرتباط الطبيعي 
بدرجات متفاوتة النظرية "الكراتيلية" على حساب"  ،بني الدال واملدلول. فقد اعتنقوا

ارهبم، اهلرموجينية". إال أنه إذا كان الشعراء القدماء يستعملون اللغة حبسب مامتلي عليه جت
فإن احملدثني واملعاصرين الذين تأثروا بالتيارات السيميائية املعاصرة صاروا يقصدون اللغة 

وحشدا هائال من  ،يف قصائدهم، ماحياكي أصوات الطبيعة ،بسبق اسإصرار.وهكذا،  د
أمساء األعالم املختلفة ذات الدالالت اسإحيائية، وألفاظا عتيقة ضاربة يف أعماق التاريخ، 

حديثة ختية من خفاق خمتلفة. وهذا التداخل املعجمي خيلق عدة معان فرعية عرضية تقرأ و أ
بتشاكالت خمتلفة حبسب الوسط الذي دعيت منه الكلمة مما جيعلها مؤشرا كنائيا عليه. 

 198املشاهبة."و وقد تصبح أيقونا إذا توفرت فيها عالقة املثلية أ

                                                 
 .56ص:، حممد مفتاط: نفسه - 198
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األديب واخلطاب اسإبداعي باعتباره مقصدية  وهكذا، تتعامل املقاربة التداولية مع النص
 سياقية ينبغي استحضارها بغية تأويل النص تأويال صحيحا وسليما.

 
  السيـــاقالمبحث الخامس: 

من املعلوم أن النظرية التوليدية التحويلية مع نوام شومسكي قد أعطت أ ية كربى للكفاءة 
على حساب االستعمال واألداء واسإ از. و ة، أالقدرة التداوليو اللغوية على حساب اسإ از أ

ومن مث، فالنظرية التوليدية نظرية صورية تتسم بقدر عال من التجريد واألمثلة، مادامت 
التعىن بالسياق واالستعمال اسإ ازي التداويل. و" لقد جاءت الرباغماتية بعد مراحل من 

توليديون على وجه اخلصوص، ولعل البنائية للمعىن، اليت عرف هبا الو الدراسات الصورية أ
( من أوائل التوليديني الذين شككوا يف إمكان دراسة Robin Lakofروبني الكوف)

املعىن معزوال عن السياق، وحتمل شهادة أحد التوليديني املعروفني بإغراقهم يف التجريد على 
أ ية السياق، قيمة خاصة يف الربهنة على  إخفاق النهج الصوري البنائي يف دراسة املعىن

 180واالستخدام يف تقدمي تفسري سليم لعملية التخاطب."
سواء أكانت بنيوية وصفية أم بنيوية تفسريية، تعرضت  ،بيد أن النظريات اللسانية الصورية

جملموعة من االنتقادات الداعية إىل ربط الرتكيب والداللة بالسياق الوظيفي والتداويل. 
الت االنتقادات للدراسات اليت جتعل من اجلملة وحدة وهكذا، " فمنذ السبعينيات، تو 

للتحليل اللغوي، وزاد عزوف خمتلف الباحثني عن الدراسات اليت ال تأخذ يف حسباهنا 
العناصر السياقية، واجلوانب التخاطبية يف دراسة اللغة. فاللسانيون االجتماعيون بدأوا 

ذا ما فعلته اللسانيات النصية، يرفضون فكرة املتحدث املثايل عند تشومسكي، وشبيه هب
متأثرين  ؛اجلملةو وحتليل اخلطاب حني رفضتا قصر الدراسات اللسانية على ما يسمى بنح

                                                 
الطبعة ، لبنان، بريوت، دار الكتاب اجلديد املتحدة، مدخل إلى اللسانياتحممد حممد يونس علي:  - 180

 .127-126ص:، م.3004األوىل سنة 
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( الذين Mitchellيف ذلك ببعض الوظيفيني من أمثال: فريث، وهاليداي، وميتشال )
 181بلغت شهرهتم أوجها يف اخلمسينيات".

إىل أن حملل النص  ،() تحليل الخطابهذا، ويذهب كل من براون ويول، يف كتاهبما
ومؤوله عليه أن يراعي جمموعة من العناصر املهمة يف عملية التداول هي: املتكلم، 
واملخاطب، والسياق الذي تبلور فيه النص مبعرفة الزمان واملكان، وقد يؤدي القول الذي 

حكم يف بنية التأويل قيل يف سياقني خمتلفني إىل تأويلني خمتلفني. ويعين هذا أن السياق يت
اخلطايب. ويرى هاميس أن السياق له وظيفة مزدوجة تتمثل يف تقييد جمال التأويل، ودعم 
التأويل املقصود.كما صنف هاميس السياق إىل العناصر التالية: املرسل، واملتلقي، واحلضور 

قناة، )املستمعون اآلخرون(، واملوضوع، واملقام )زمان احلدث التواصلي ومكانه(، وال
اللهجة...(، وشكل الرسالة، واملفتاط )هل كانت الرسالة موعظة حسنة، و والنظام)اللغة أ

شرحا مثريا للعواطف؟...(، والغرض. أما ليفيس، فيحصر السياق يف العناصر التالية:العامل 
املمكن، والزمان، واملكان، واحلضور، والشيء املشار إليه، واخلطاب السابق، 

 .183والتخصيص
على ذلك، يقوم السياق بدور هام يف حتقيق اتساق النص وانسجامه. ويف هذا  عالوة

اخلطاب القابل ألن و الصدد، يقول حممد خطايب:" إن اخلطاب القابل للفهم والتأويل ه
يوضع يف سياقه، باملعىن احملدد سلفا، إذ كثريا ما يكون املتلقي أمام خطاب بسيط للغاية 

ظرفا( جتعله غامضا غري مفهوم بدون و من قرائن )ضمائر أ)من حيث لغته(، ولكنه قد يتض
اسإحاطة بسياقه. ومن مث، فإن للسياق دورا فعاال يف تواصلية اخلطاب ويف انسجامه 

 182باألساس. وماكان ممكنا أن يكون للخطاب معىن لوال اسإملام بسياقه."

                                                 
 .127ص:، حممد حممد يونس علي: نفسه - 181
 .54-53ص:، حممد خطايب: نفسه - 183
 .56ص:، حممد خطايب:نفسه - 182
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على بنياته السيميائية ويعين هذا أن النص األديب الميكن أن يبقى منغلقا على ذاته، منطويا 
الصورية اجملردة، بل عليه أن ينفتح على العوامل السياقية املتعددة الدالالت. مبعىن أن النص و أ

االنفتاط على السياق النصي الداخلي، والسياق ب ،البد أن خيضع ملبدإ التأويل السياقي
حسب  -اخلارجي املتعدد األبعاد. وعليه، أن يبني أنواع السياق اليت تتحدد 

والسياق  ؛السياق النصي )جتاوز اجلملة إىل سياق اخلطاب( :يف -(Parretباريت)
والسياق املقامي )جمموعة من السياقيات  ؛الوجودي )اسإشارة إىل أشياء العامل اخلارجي(

وسياق الفعل)سياق نظرية األفعال ؛ املوقفية واالجتماعية والزمانية واملكانية واملؤسساتية(
 السياق النفسي)إدماج احلاالت الذهنية والنفسية(.و  ؛اللغوية(

واليكتفي الناقد هبذا، بل البد من إبراز عناصر السياق اليت تتمثل يف: املرسل، واملرسل  
معرفة عامة بالعامل، ومعرفة بنظام شرتكة بينهما من معرفة مشرتكة )إليه، والعناصر امل

ماعية تفاعلية، سواء أكانت عالقة محيمة أم اللغة،ومعرفة بالزمان واملكان...(، وعالقة اجت
إسرتاتيجيات اخلطاب اليت تربط اخلطاب باملقام  حتديدرمسية )عالقة سلطة(. وال ننسى 

السياقي. ومن بني هذه اسإسرتاتيجيات، نذكر: اسإسرتاتيجية التوجيهية، واسإسرتاتيجية 
وتستند هذه اسإسرتاتيجيات إىل  التضامنية، واسإسرتاتيجية التلميحية، وإسرتاتيجية اسإقناع.

 عاملني رئيسن  ا: السلطة واملقصدية.
وال ننسى أن حيدد الناقد التداويل، حني التعامل مع اخلطاب األديب، القدرة الكفائية اليت 

يف  -حسب فان ديك -اخلطاب األديب، وتتمثل هذه القدرات و ميتلكها صاحب النص أ
ة)إنتاج عبارات لغوية متعددة يف سياقات موقفية مخس ملكات رئيسة هي: امللكة اللغوي

االستقرائي و وامللكة املنطقية ) توظيف معارف قائمة على االستدالل االستنباطي أ ؛معينة(
 ؛وامللكة املعرفية )استثمار املعرف املنظمة يف تأويل العبارات اللغوية املنتجة( ؛االحتمايل(و أ

وامللكة  ؛ثمار معارف احمليط يف إنتاج العبارات اللغوية(وامللكة اسإدراكية )إدراك احمليط، واست

 



111 

 

االجتماعية)تعين أن املتكلم على دراية تامة مبا يقوله، بل يعرف كذلك كيف يستعمل 
 .184مايعرفه من مجل ومعارف يف سياق تواصلي معني(

 ،وهناك قوالب خطابية تتالءم جدليا مع كل ملكة كفائية، وتتعلق بالقدرة اللغوية من جهة
والسياق من جهة أخرى، فيوجد القالب اللغوي )امللكة اللغوية(، والقالب املنطقي)امللكة 
املنطقية(، والقالب املعريف)امللكة املعرفية(، والقالب اسإدراكي)امللكة اسإدراكية(،والقالب 

القالب الشعري و ه. وهناك مقرتط بإضافة قالب سادس االجتماعي)امللكة االجتماعية(
سب مع امللكة الشعرية)رصد امللكة الشعرية لدى مستعملي اللغة الطبيعية، الذي يتنا

وقد أضافها  ،الفين بوجه عام(و وميكنهم من إنتاج وفهم ما يسمى باخلطاب الشعري أ
الباحث املغريب و ه بل هناك من أضاف قالبا سابعا الباحث اللغوي املغريب أمحد املتوكل،

التخييلي الذي يتناسب مع امللكة التخييلية)رصد ويسمى بالقالب  ،عزالدين البوشيخي
امللكة التخييلية لدى مستعملي اللغة الطبيعية، وميكنهم من إنتاج وفهم ما يسمى باخلطاب 

. بيد أن مايالحو على هذه القوالب أهنا قد تكون مجيعها جمتمعة 185التخييلي أدبا وفنا(
 قالبني..و قد ال  د يف اخلطاب سوى قالب واحد أو يف اخلطاب، أ

اخلطاب األديب استلزام حواري و ترى املقاربة التداولية والوظيفية أن النص أومن جهة أخرى، 
عن الدالالت الصرحية والضمنية. فاالستلزام  ،بطبيعة احلال ،وإ ازي. وهنا، نتحدث

م احلواري يتعلق بالدالالت الضمنية اليت يستلزمها السياق الكالمي. ومن مث، يرتبط االستلزا
من نطاق حريف  الكالم احلواري بنظرية األفعال كما هي عند أوستني وسورل. أي: ينتقل

وقضوي مباشر إىل معىن حواري استلزامي غري مباشر، ويتحكم فيه املقام أوالسياق 
التداويل. وللتوضيح أكثر: قد تكون معاين العبارات اللغوية صرحية، وقد تكون ضمنية. 

                                                 
الطبعة ، لبنان، بريوت، دار الكتاب اجلديد املتحدة، إستراتيجية الخطاباهلشري:  عبد اهلادي بن ظافر - 184

 .57ص:، م3004سنة ، األوىل
، بريوت، دار الكتاب اجلديدة املتحدة، اللسانيات في الثقافة العربية المعاصرةحافو إمساعيل علوي:  185
 .177ص:، م3008الطبعة األوىل سنة ، لبنان
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 حتمل حمتوى قضويا، وتتوفر على القوة اسإ ازية احلرفية. فهذا معىن فاملعاين الصرحية هي اليت
مباشر صريح. أما املعىن الضمين فينقسم بدوره إىل قسمني: معىن عريف يتعلق باالقتضاء 
)اسإحالة (، واالستلزام املنطقي)الداللة املنطقية(، ومعىن حواري ينقسم كذلك إىل معىن 

وجود أمناط من األفعال  هذا كله معمم. وينتج عن خاص)االستلزام احلواري(، ومعىن
حسب أوستني، وهي: فعل التلفو، والفعل القضوي، والفعل اسإ ازي، والفعل التأثريي. 
ففعل التلفو يشمل الفعل الصويت والفعل الرتكييب.أما الفعل القضوي، فيتفرع إىل الفعل 

ريي فالخيتلفان يف مقرتط سريل عنهما اسإحايل والفعل احلملي. أما الفعالن اسإ ازي والتأث
يف مقرتط أوستني كبري اختالف. وقد اقرتط سريل كذلك أفعاال أخرى انطالقا من نظرية 

كذبا(، واألفعال و األفعال اللغوية، وصنفها يف مخس: األفعال احلكمية)متثل الواقع صدقا أ
سإ ازية. بيد أن سورل يركز فقط األمرية، واألفعال االلتزامية، واألفعال التعبريية، واألفعال ا

 والفعل اسإ ازي. ،على فعلني رئيسني  ا:الفعل القضوي
وبناء على ماسبق، يرى كرايس أن مجل اللغة الطبيعية قد التدل على معانيها القضوية 
املباشرة واحلرفية، بل خترج إىل دالالت سياقية إ ازية. لذا، صاغ قانون التعاون مببادئه 

بدأ الكم، ومبدأ الكيف، ومبدأ التعبري، ومبدأ املناسبة. ومن مث، يسمي كرايس األربعة: م
هذا النوع من اجلمل اسإ ازية اليت حتمل معاين سياقية ضمنية باالستلزام احلواري. ويتحقق 

مع احرتام مبدإ التعاون. ويدرج كرايس  ،هذا االستلزام حينما خترق إحدى القواعد األربع
عبارات اللغوية. اللة يف تصنيف عام للمعاين اليت ميكن أن تدل عليها الهذا النوع من الد
لغوي املغريب أمحد املتوكل ماقلناه سابقا بقوله:" تنقسم احلمولة الداللية ويشرط الباحث ال

وتعد معاين صرحية املعاين املدلول عليها  ،للعبارة اللغوية إىل معان صرحية ومعان ضمنية
  حني، تعد ضمنية املعاين اليت التدل عليها بصيغة اجلملة.يف .بصفة اجلملة ذاهتا

تشمل محولة املعاين الصرحية: )أ( احملتوى القضوي )معاين مفردات اجلملة مضموما بعضها 
إىل بعض(، و)ب( القوة اسإ ازية احلرفية )القوة اسإ ازية املشار هلا بصيغة اجلملة  

 كاالستفهام واألمر واسإخبار...(.
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 .سياقية(و اين الضمنية صنفان: معان عرفية ومعان حوارية )أاملع -3
تعد معاين عرفية املعاين املرتبطة باجلملة ارتباطا جيعلها التتغري بتغري السياقات. يف حني، 

املقامات اليت تنجز فيها اجلملة. من و تعد معاين حوارية املعاين اليت تتولد طبقا للسياقات أ
 االستلزام املنطقي.و واملعىن املستلزم منطقيا أ ،االقتضاءو ىن املقتضى أاملعاين املتضمنة عرفا املع

أما املعاين الضمنية املتولدة عن السياق، فهي نوعان: املعاين الناجتة عن سياق خاص 
بطبقة معينة من السياقات. و واملعاين البالغة من العموم أهنا مل تعد مرتبطة بسياق خاص أ

النوعني من املعاين الضمنية " االستلزامات احلوارية  يصطلح كرايس على تسمية هذين
 186اخلاصة" و" االستلزامات احلوارية املعممة" على التوايل."

إذا أخذنا على سبيل املثال مجلة: " هل تعريين القلم األمحر؟"، فاملعىن القضوي يتمثل يف 
لقوة اسإ ازية احلرفية القلم األمحر. أما ا -ين -تعري-مجع الكلمات واملورفيمات التالية: هل

فتتمثل يف االستفهام واألداة "هل" والتنغيم. وإذا مجعنا القضوية مع اسإ از احلريف يتشكل 
 العبارة.و لدينا املعىن الصريح من اجلملة أ

أما املعىن الضمين يف اجلملة، فيتألف من معنيني عرفيني  ا: االقتضاء )اقتضاء وجود قلم 
استلزام حواري و طقي)كون القلم ذا لون(، ومعىن حواري خاص أأمحر(، واالستلزام املن

 187معىن االلتماس. أي: التماس املتكلم من املخاطب أن يعريه القلم األمحر.و خاص، وه
 وميكن التمثيل لالستلزام احلواري املعمم باجلملتني املنفيتني التاليتني:

 ألم أعطك كل ماعندي؟ -1
 أما بلغت مرادك؟ -2

تان، وكل اجلمل اليت هي من هذا النوع، تفيدان معىن اسإثبات يف مجيع فهاتان اجلمل
 189 السياقات.

                                                 
 .39ص:، أمحد املتوكل: نفسه - 186
 .20-38ص:، أمحد املتوكل: نفسه - 187
 .20-38ص:، أمحد املتوكل: نفسه - 189
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أن ظاهرة االستلزام احلواري، كما طرحها كرايس، قد درست يف إطار  هذا كلهونالحو من 
نظرية األفعال اللغوية، مبعىن أن"ظاهرة االستلزام احلواري درست، بعد كرايس، يف إطار 

ية على أساس أهنا ظاهرة تعدد األفعال اللغوية بالنسبة للمحتوى نظرية األفعال اللغو 
القضوي الواحد. يصنف سريل اجلمل، من حيث عدد األفعال اللغوية املواكبة 
هلا،صنفني:مجال يواكبها فعل لغوي واحد، ومجال يواكبها أكثرمن فعل لغوي واحد)فعالن 

يني اثنني للجملة الواحدة، مييز سريل لغويان يف أغلب احلاالت(. يف حالة مواكبة فعلني لغو 
بني الفعل اللغوي املباشر والفعل اللغوي غري املباشر،بني الفعل اللغوي احلريف املدلول عليه 

 188بصيغة اجلملة ذاهتا والفعل اللغوي املفاد من املقام."
 وللتمثيل خنتار املثال التايل:

 في حديقته هذا اليوم. لنزر سمير س:
 درس االمتحانج: علي أن أحضر 

إعداد الدرس استعدادا و يتحقق يف هذا املثال فعالن لغويان: فعل لغوي مباشر، وه
 رفض الدعوة.و لالمتحان، وفعل لغوي غري مباشر، وه

أن فالسفة اللغة العادية مل يهتموا  -من جهة أخرى -هذا من جهة، ويرى أمحد املتوكل 
وانب املرتبطة بالبنية اسإخبارية للجملة جبوانب أخرى من" تداوليات اللغات الطبيعية كاجل

عنايتهم باسإحالة واالقتضاء واألفعال اللغوية واالستلزام احلواري. هذه اجلوانب املغفلة يف 
الدرس الفلسفي هي أنواع العالقات اسإخبارية القائمة بني مكونات اجلملة. فباسإضافة إىل 

املتقبل واملستقبل واألداة، والعالقات الرتكيبية العالقات الداللية )األدوار الداللية( كاملنفذ و 
كالفاعل واملفعول، تقوم بني مكونات اجلملة عالقات تداولية كاملبتدإ والذيل واملنادى 

 300واحملور والبؤرة واملعطى واجلديد وغريها."

                                                 
 .20ص:، أمحد املتوكل: نفسه - 188
 .23ص:، أمحد املتوكل: نفسه - 300
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هذا، وإذا انتقلنا إىل النص األديب لتحليله تداوليا، فنقوم بتصنيف العبارات اللغوية إىل 
بارات صرحية املعىن، فنحدد أفعاهلا القضوية، وتبيان قوهتا اسإ ازية احلرفية. وبعد ذلك، ع

ننتقل إىل استكشاف املعاين الضمنية، سواء أكانت اقتضائية إحالية أم عرفية أم منطقية. 
ومن مث، ننتقل إىل االستلزام احلواري باستكشاف املعاين اسإ ازية السياقية واملقامية، سواء 

خلاصة منها أم العامة. وميكن االستعانة باملفاهيم اليت تنبين عليها التداوليات الوظيفية ا
 ،الرتكيز على األدوار الرتكيبية النحويةبالستخالص املعاين االستلزامية السياقية واملقامية، 

 أفعال النص األديب واألدوار الداللية، واألدوار التداولية. عالوة على ذلك، ميكن تصنيف
إىل أفعال تلفظية، وأفعال قضوية، وأفعال اقتضائية، وأفعال عرفية، وافعال إ ازية حرفية، 

 وأفعال إ ازية سياقية، إخل...

 
 

إىل دراسة اخلطاب اسإبداعي واألديب يف ضوء املعينات فتهدف  ،التلفظيةاملقاربة أما 
املؤشرات التلفظية اليت حتدد  قراءهتا بواسطة القرائن اللغوية، أومقاربتها عربو اسإشارية، أ

سياق امللفو  اللغوي واللساين. وهذه املعينات هي ضمائر الشخوص، وأمساء اسإشارة، 
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وظروف املكان والزمان، وصي  القرابة، والصي  االنفعالية الذاتية. ومن مث، تنبين املقاربة 
راف التواصل اللغوي، املقاربة "التلفظية" على دراسة سياق التلفو، وحتديد أطو القرائنية أ

والداللة، والوظيفة. ومن املعلوم أيضا أن  ،بالرتكيز على ثالثة مبادئ منهجية هي: البنية
مع  ،اسإشارية متتح خلياهتا من اللسانيات اخلارجية ذات البعد املرجعيو هذه املقاربة القرائنية أ

 واخلطابية.  على التداوليات والسيميوطيقا النصية ،بشكل من األشكال ،االنفتاط
( يف الدراسات الغربية من déictiquesوتطلق عدة مصطلحات ومفاهيم على املعينات )

( كما عند رومان Embrayeursالواصلة )و القرائن املدمجة أ :بينها
(عند شارل Indexالوحدة اسإشارية )و (، أRoman Jakobsonجاكبسون)

املؤشر و (، أBar- Hillel ل)التعبري اسإشاري كما لدى بار هيليو (، أ Peirceبريس)
(indicateurأ ،) و( دليل التلفوindice de l'énonciationأ ،) القرائن و

 ( باللغة اسإ ليزية...schiftersاسإشارية )
( مرادفا ملصطلح الواصل déictiquesوغالبا، ما يستعمل مصطلح املعينات)

(Embrayeurs)، الت خاصة على الرغم من كون املعينات مصطلحا عاما له دال
ومتميزة عن مصطلح الواصل املرتبط بالسياق فقط؛ ألن مصطلح املعينات يشمل أطراف 
التلفو، والسياق التواصلي للمتكلمني. كما يرتبط باالستعمال الشفوي والتلفظي 
للخطاب، مع تشغيل احلركات واسإشارات وإمياءات التعيني، وتوظيف وحدات التأشري 

 ين والزماين.الدالة على التعيني املكا
( مجع لكلمة مفردة هي املعني déictiquesومن املعلوم أن كلمة املعينات )

(. ومن مث، ال تأخذ هذه املعينات والقرائن اسإشارية معناها، مبا déictiqueاسإشاري)
فيها: الضمائر، وأمساء اسإشارة، وظروف الزمان واملكان، والصي  االنفعالية، وأمساء 

 والتواصل، وفعل القول. ،خل سياق التلفوالقرابة... إال دا
اسإشارة والتحديد والتعيني والعرض  -لغــة  -( déictiquesهذا، ويراد باملعينات )

" اليونانية.  deiktikos مشتق من كلمة "ديكتيكوس/و والتبيني والتأشري، وه والتمثيل
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التلفو اخلاصة  وطجمموعة من املرجعيات اسإحالية املبنية على شر  -اصطالحا -ويراد به 
هنا(. ويعين هذا أن كل ملفو  -اآلن -وظروفه، كهوية املتكلم، ومكان التلفو وزمانه)أنا

يتكون من مرسل ومستقبل ومكان التلفو وزمانه. وهذه املؤشرات السياقية هي اليت تسمى 
نية اليت القرائن السياقية. وبتعبري خخر، فاملعينات هي جمموعة من العناصر اللساو باملعينات أ

املتحدثني و حتيل على السياق املكاين والزماين لعملية التلفو اجلارية بني املتكلمني أ
 املتلفظني.و أ

الوحدات و الروابط أو التعابري أو القرائن اسإشارية تلك الكلمات أو إذاً، يقصد باملعينات أ
ني الشروط شفوي، حتدد الظروف اخلاصة للتلفو، وتبو اللغوية اليت ترد يف ملفو  كتايب أ

املميزة لفعل القول ضمن سياق تواصلي معني. ومن مث، ال يتحدد مرجع هذه القرائن 
 واملعينات اسإشارية دالليا وإحاليا إال بوجود املتكلمني يف وضعية التلفو والتواصل املتبادل.

هذا، وحتيل املعينات على أطراف التواصل، من: متكلم ومستقبل، ومرسل ومرسل إليه، 
أنتم...(، وأدوات التملك املتعلقة - ن -أنت-فة إىل الضمائر املنفصلة واملتصلة)أناباسإضا

-بضمري املتكلم وضمري املخاطب)كتايب، كتابك، كتابنا، كتابكم...(، وأمساء اسإشارة)هذا
يف  -البارحة -اآلن -اليوم-هناك-تلك...(، وظروف الزمان واملكان)هنا -ذلك -هذه

...(، فضال عن كل املؤشرات اللغوية اليت تعني الشخوص يومني، هذا الصباط، إخل
 واألشياء من قبل املتكلم.

ومن هنا، فاملعينات هي وحدات التلفو ومؤشراته، تساهم يف حتيني فعل التلفو إ ازا وقوال 
وفعال، عن طريق الضمائر، وأمساء اسإشارة، وظروف املكان والزمان. ومن مث، فاملعينات هي 

ديد مرجع الوحدات اللغوية حني عملية التلفو والتواصل. وحييل هذا املرجع اليت تعىن بتح
على واقعية لسانية خارجية تسيج عالقة الدال باملدلول. ومن مث، الميكن أن يتحقق معىن 
الشيء، وتتعني هويته، إال مبعرفة ظروف التواصل وشروطه املميزة. فإذا أخذنا على سبيل 

الذي قال هذه و :" سأذهب ألنام"، إذا كنا نعرف بأن أمحد هاملثال هذا امللفو  اللغوي
أمحد. وإذا و اجلملة، فضمري املتكلم يعود عليه إحالة وسياقا ومقاما.أي: إن ضمري املتكلم ه
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مل نكن نعرف متلفو هذه اجلملة، فإننا لن نعرف بتاتا على من يعود ضمري املتكلم. 
وإحالة ومرجعا بوجود أطراف التلفو  وهكذا، يتبني لنا، بأن الضمائر تتحدد داللة

 والتواصل.
، (قضايا اللسانيات العامةيف كتابه)  ،(Émile Benvenisteويرى إميل بنيفنست)

. 301أن املعينات حتدد اللحظة املكانية والزمانية اآلنية أثناء حلظة التلفو بضمري التكلم 
"، فأمساء افر هناك غداأسماء قالت: سأسوإذا تأملنا هذه اجلملة على سبيل املثال: "

مكون امسي حييل على املتكلم، لكنه ليس معينا؛ ألن املكون االمسي اليشكل معينا إشاريا. 
يف حني، حييل ضمري املتكلم على املتكلم"أمساء"، وحتيل كلمة " هناك" على سياق تواصلي 

تحضار مكاين، بينما حتيل كلمة" غدا" على سياق تواصلي زمين. ومن هنا، البد من اس
السياق املكاين والزماين والشخوصي لتحديد املعينات واملؤشرات اللغوية. ومن هنا، يستلزم 

 احلديث عن املعينات وجود أطراف التواصل، وفعل التلفو، واملعينات، ووجود السياق.
 السياق املعينات فعل التلفو أطراف التواصل

المرسل والمرسل 
المتكلم و إليه، أ
 والمستقبل.

فوظات المل
والعبارات والجمل 

والكلمات 
 الشفوية.و المكتوبة أ

الوحدات اللغوية 
من ضمائر، وأسماء 
اإلشارة، وأدوات 
التملك، وظروف 

 المكان والزمان.

السياق التواصلي  -
الذي يتكون من 
سياقات فرعية،  

كالسياق 
الشخوصي، 

والسياق المكاني، 
 والسياق الزماني.

 

                                                 
201 - Émile Benveniste: Problèmes de linguistique générale 1, ED, 
Gallimard, Paris, 1966, p.253.  

 

http://fr.wikipedia.org/wiki/%C3%89mile_Benveniste
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ائما يف عالقة جدلية بلحظات اخلطاب الفورية واآلنية لفعل يالحو أن املعينات ترتبط دو 
(، لكن حينما le discours directالقول، وتتعلق كذلك بلحظات فعل التلفو )

يتخذ صيغة الكالم و (، أle récitحكي)و احلوار املباشر إىل سرد أو يتحول اخلطاب أ
ينات. وللتوضيح (. فهنا، الميكن احلديث عن املعle discours indirectاملنقول)

عن املعينات كما  -بطبيعة احلال -أكثر، حينما يكون هناك حوار مباشر يكون احلديث 
 يف هذا املثال:

 أسماء: سأسافر غدا إلى مراكش. -" 
 لمياء: أنا سأسافر معك غدا هناك إذا وافق والدي." -

أطراف اخلطاب املباشر جمموعة من املعينات املتعلقة بو نالحو يف هذا احلوار أ
التواصل)أمساء وملياء(، ووجود ضمائر الشخوص)ضمري التكلم(، ومعينات املكان )هناك(، 
ومعينات الزمان)غدا(. يف حني، إذا حولنا هاتني اجلملتني احلواريتني إىل سرد حمكي 

خطاب منقول، فالميكن إطالقا احلديث عن املعينات اسإشارية؛ ألن املعينات ختتفي و أ
والتشري إطالقا إىل حلظة التكلم والقول  ،وحدات لغوية يف حلظة الغيابحينما تتحول إىل 

قالت أسماء بأنها ستسافر إلى مراكش، وردت عليها لمياء بأنها ستفعل والتلفو:" 
 مثلها إذا وافق والدها".

ونستخلص من هذا أن املعينات تظهر حضوريا مع احلوار الداخلي )املنولوج( واحلوار 
 احملكي السردي.و (، وختتفي غيابيا مع اخلطاب املنقول أاملباشر)الديالوج

وهكذا، فاملعينات هي الوحدات اللسانية اليت هلا وظيفة داللية ومرجعية، وهذه الوحدات 
التعبريات و وتتضمن املعينات أ اللسانية هي جمموعة من العناصر التكوينية لوضعية التواصل.

ين واللغوي احلديث، كل ما حييل على يف املنظور اللسا ،(deictiquesاسإشارية )
وضعيات التكلم والتخاطب والتواصل والتبلي  والتبادل بني املتكلم واملخاطب. وترتبط 

 املعينات اسإشارية بـ:
 القول يف عملية التلفو.و الدور الذي يقوم به عامل -
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 .303الزماين للمتكلم واملخاطب على حد سواء -الوضع املكاين -
عينات هي اليت تتضمن إحالة خاصة ومتميزة، وهذه اسإحالة قد تكون ويعين هذا أن امل
إحالة إشارية تعيينية. وللتوضيح أكثر نورد هذه و إحالة سياقية خاصة، أو مطلقة عامة، أ

 :األمثلة
 .)يقطن أمحد مدينة الرباط.)إحالة مطلقة 
 إحالة سياقية(.يسكن علي يف جنوب الرباط ( 
  تعيينية(و إشارية أيقطن علي هنا. )إحالة 
  من شهر دجنرب.)إحالة مطلقة( 34سيسافر علي يف 
 )سيسافر علي أمسية العيد.)إحالة سياقية 
 تعيينية(و سيسافر علي غدا. )إحالة إشارية أ 

ومثة جمموعة من الدارسني الغربيني الذين اهتموا باملعينات والقرائن اسإشارية يف ضوء 
اعية، وأنرتوبولوجية، وبالغية، وأسلوبية، ولسانية، مقاربات متنوعة: نفسية، واجتم

، 302قضايا اللسانيات العامة( وسيميائية،وتداولية...، منهم: إميل بنيفنست يف كتابه)
، وكرمياص يف  304(ملفوظ الذاتية في اللغةوكاترين كريبرا أوريكشيوين يف كتاهبا)

امون يف  وفيليب ه ،305موباسان: سيميوطيقا النص:تمارين تطبيقية(كتابه)

                                                 
202 -C.K.Orecchioni: L'énonciation de la subjectivité dans le 
langage, Paris, Armand Colin, 1980, p:36. 
203 - Benveniste, E: Problèmes de linguistique générale2, ED, 
Gallimard, Paris, 1974. 
204 -C.K.Orecchioni: L'énonciation de la subjectivité dans le 
langage, Paris, Armand Colin, 1980. 
205 -Greimas: Maupassant, la sémiotique du texte: exercices 
pratiques, éditions du Seuil, Paris 1976, p:8-263. 
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إىل ، 207)الشعرية(يف كتابه وتزيتيفان تودوروف،206)سيميولوجية الشخصيات(كتابه
وييسبريسني) ، 308رومان جاكبسونو ،(Paul Ricoeur208بول ريكور)  جانب

Jespersen) ،310وكلود ليفي شرتاوس،  (وفينريشWeinrich211)، وجان
(، reFillmo 312(، وشارل فيلمور)Bally313(، وشارل بايل) Jean Piajetبياجي)

 ...(، وخخرين Wunderlish314وفونديرليش) 
البد من ذكر حممد مفتاط يف   ومن الدارسني العرب الذين اهتموا باملعينات اسإشارية،

، وعبد اجمليد 316(تحليل الخطاب الشعريو) 315(في سيمياء الشعر القديمكتابيه) 
 ...،317(التحليل السيميائي للخطاب الروائينوسي يف كتابه)

                                                 
الطبعة األوىل سنة ، الرباط، دار الكالم، دترمجة: سعيد بنكرا، سيميولوجية الشخصياتفيليب هامون:  - 306

 م.1880
، الدار البيضاء، دار توبقال للنشر، ترمجة: شكري املبخوت ورجاء بن سالمة، الشعريةتزفيطان تودوروف:  - 307

 م.1897الطبعة األوىل سنة 
208 - Paul Ricoer: La métaphore vive. Seuil, Paris, 1975, p.98. 
209 - R.Jakobson: Essais de linguistique générale, Minuit, Paris, 
1963. 
210 - Levi-Strauss: Anthropologie structurale, Plon, Paris, 1958. 
211 -Weinrich Harold: Le temps, Seuil, Paris, 1973. 
212 - Bally:(Les notions grammaticales d'absolu et de relief), In: essais 
sur le langage, Minuit, Paris, 1969, pp:189-204. 
213 - Fillmore :( Deictic categories in the semantics of come), 
Foundations of language 2, 1966, pp: 219-227. 
214 - Wunderlish, Dieter: (Pragmatique, situation d'énonciation et 
deixis), Langages, 26, juin1972, pp:34-58. 

 م.1898األوىل سنة  الطبعة، الدار البيضاء، دار الثقافة، :في سيمياء الشعر القديمطحممد مفتا  - 315
 .151ص:، تحليل الخطاب الشعريحممد مفتاط:  - 316
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اسبق، يقصد باملعينات أمساء اسإشارة، والضمائر املتصلة واملنفصلة، وظروف وبناء على م
الزمان واملكان. وبتعبري خخر، ما يشكل صيغة: أنا، اآلن، هنا. كما ميكن احلديث أيضا 

التعجب، وخليات احلكم والتقومي و  عن ألفا  القرابة )أيب وأمي وخايل...(،وصي  االنفعال
 الذايت.

املخاطب و املتلفو، ومعينات املستقبل أو عن معينات املتكلم أ ،فة عامةبص ،وميكن احلديث
املتلفو إليه. فمن املعروف أن ضمري املتكلم حيدد هوية املتكلم، ويعني و املرسل إليه أو أ

حضوره ووجوده سياقيا ومرجعيا حني عملية التلفو والتواصل. ويتحدد ضمري املتكلم يف 
  ن" عرب الطرائق التالية:“ع صيغة اجلمو صيغة املفرد " أنا" أ

:غدا، سأسافر."، و" غدا سنسافر". استعمال الضمائر المنفصلة " 
 خرجت مبكرا"، و"ذهبنا هناك مسرعني".الضمائر المتصلة المرتبطة بالفعل" : 
 كتايب"، و" كتابنا".أدوات التملك " : 
 التقيت  :مري املتكلماملرتبطة ضمنيا بض والتفاعل الوجداني صيغ العالقة والقرابة "

بصديق"، و"هاتفين اجلد "،و" الرضيع مريض"، وحتيل هذه امللفوظات الضمنية على اجلمل 
 هاتفين جدي "، و" رضيعنا مريض". التالية:"التقيت بصديقي"، و"

اخربين. كم الساعة؟ بدأ علي يف البكاء".صيغ األمر واالستفهام والتوبيخ " : 
 وتسمى كذلك مبوجهات واطف المتلفظ وانفعاالتهالعالمات الدالة على ع :

املتلفو و (، حيث تسمح للمتكلم أmodalisateurs du discoursاخلطاب)
سلبا. ويف هذا و التقوميية إجيابا أبالتعبري عن أحاسيسه وعواطفه الوجدانية، وإصدار أحكامه 

 مثل: ،السياق، ميكن احلديث عن الذاتية واملوضوعية
 زرت فياله على شاطىء البحر. -
 زرت كوخه على شاطىء البحر. -

                                                                                                                                                         
، الدار البيضاء، شركة النشر والتوزيع املدارس، التحليل السيميائي للخطاب الروائيعبد اجمليد نوسي:  -317

 م.3003الطبعة األوىل سنة ، املغرب

 

http://fr.wikipedia.org/wiki/Phrase#Modalisateurs_suppressibles
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أن هناك تقوميا سلبيا قدحيا )الكوخ(، وتقوميا إجيابيا  ،من خالل هذين املثالني ،نستنتج
 حول مكان اسإقامة )الفيال(.

يغة االفرتاض يف تأكيد احلضور الذايت، مثل: " ميكن أن تكون أمساء مريضة"، وتساهم ص
 " الأعتقد ذلك!". استعمال صيغة الشكو أ
 مجيل هذا و : " خه!"، و" كم هصيغ االنفعال والتفجع والتحسر والتأثر والتعجب

 املكان!"..
 مثل " بدون شك"، و" حسب رأيي"، و" يف منظوري"...الموجهات : 

 هة أخرى، يتحدد وجود املستقبل عرب الطرائق الشكلية التالية:ومن ج
 أنت، وأنتم، و ن)أنا، وأنت(...ضمائر المخطاب : 
كتبتم...  -: كتبتالضمائر المتصلة بالفعل 
:كتابك، كتابكم،...  ضمائر التملك 
 صديق يريد رؤيتك"، " هاتفت األم "، وذلك  :ألفاظ القرابة والعالقات الحميمية "

 من أجل أن تقول:" صديقك يريد ريتك"، و"هاتفت أمنا)أنا، وأنت("
 امسع! أين هي النظارات؟ ملياء، سأذهب ألنام".صيغ األمر واالستفهام والتنوبيخ ": 

 هنا، هناك، ورائي، يساري، قريب،... :املعينات الفضائية، فنستحضر أما فيما خيص
 دا، البارحة، يف هذا الشهر، يف هذه اللحظة...أما املعينات الزمانية، فهي: اآلن، اليوم، غ

 وفيما يتعلق بأمساء اسإشارة، فنذكر: هذا، هذه، ذلك، تلك، هؤالء، أولئك...
 -سافر -انطلق -ذهب -وميكن احلديث كذلك عن أفعال احلركة واالنتقال، مثل: جاء

 غادرهتا.مو ارحتل: "جاء مسري ليساعدين". أي: تشري إىل الوصول إىل منطقة التلفو أ
وميكن اعتبار كذلك بعض األزمنة الفعلية من بني املعينات كاحلاضر: أشتغل، ألعب، 

 تلعب...
شارية، فمنها ما يتعلق ومن جهة أخرى، ميكن احلديث عن نوعني من املعينات والقرائن اسإ

هناك ما يتعلق بظروف التواصل والتلفو و  (،actantsأطراف التلفو والقول)و بالعوامل أ
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. فمن مث،حتيل معينات العوامل على املرسل واملرسل (circonstantsول والكالم )والق
(، embrayeurs subjectifsاملتكلم واملستقبل، وتسمى باملعينات الذاتية )و إليه، أ

(. أما املعينات embrayeurs personnelsالضمائرية )و املعينات الشخوصية أو أ
التواصلي، وميكن تقسيمها كذلك إىل معينات  الثانية، فتحيل على ظروف التلفو وسياقه

 embrayeursمعينات فضائية )و ( أembrayeurs locatifsمكانية )
spatiaux( ومعينات زمانية ،)embrayeurs temporels.) 

 أقسام املعينات
 املعينات السياقية املعينات الذاتية

عوامل التلفظ: المرسل 
المتكلم و والمرسل إليه، أ

 والمستقبل.

المعينات المكانية 
 المعينات الفضائية.و أ

 المعينات الزمانية.

 
عالوة على ذلك، حتمل املعينات والتعبريات اسإشارية يف طياهتا وظائف عدة، ميكن حصرها 

حيث حتدد هذه العناصر اخلطابية، وهذه الوحدات اللسانية، سياق  ،يف الوظيفة املرجعية
خصيا أم سياقا مكانيا أم سياقا زمانيا.فال ميكن التواصل والتلفو، سواء أكان سياقا ش

دراسة املعىن بدون حتديد املرجع. ويف هذا الصدد، تقول أوريكوشيوين:" يستحيل يف بعض 
األحيان الوصف املناسب لألداء الكالمي دون االهتمام مبحيطها غري الكالمي بشكل 

ن حتليل القدرة اللسانية بتفري  عام. الميكن دراسة املعىن دون حتديد صلته باملرجع؛ والميك
القدرة اسإيديولوجية اليت تنتظم عليها، الميكننا وصف اسإرسالية دون االهتمام باملقام الذي 

 319تأسس عليه، والنتائج اليت هتدف إليها."

                                                 
، املغرب، الدار البيضاء، أفريقيا الشرق، ترمجة: حممد نظيف، فعل القول من الذاتية في اللغةأريكشيوين:  - 319

 .11ص:، م3007الطبعة األوىل سنة 
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اسإحالة  كما تؤدي هذه املعينات والقرائن اسإشارية وظيفة التعيني والتأشري، والرتكيز على
وتبيان املشار إليه قربا وبعدا، وتأكيد  ،وحتديد الوضعية املكانية والزمانية ية،املقامية والنص

وظيفة احلضور والغياب، والتنبيه إىل الوظيفة الذاتية واملوضوعية، ورصد وظيفة االندماج 
والالندماج، إىل جانب حتديد الوظائف الداللية واملرجعية والتداولية واللسانية. ويعين هذا 

ال و  إذا كان خارج اخلطاب الفعال، ،ت أن " الضمري ليس إال شكال فارغاحسب بنفينس
" هي :أن الضمائر. ويرى بول ريكور أيضا 318تصور"و مفهوم أو يرتبط بأي موضوع أ

الذي، يف مجلة، ميكن أن و بالضبط ال دالة، الكلمة "أنا" ليست هلا داللة يف ذاهتا..."أنا" ه
أساسا اشتغال اخلطاب، وال و إذاً، الضمري ه ؛يتكلمالذي و ينطبق على نفسه أنا على أنه ه

 330حيمل معىن إال حينما يتكلم شخص ويعني نفسه بقوله أنا."
وبتعبري خخر، إن للمعينات وظائف داللية تتمثل يف ارتباط القرائن اسإشارية بالسياق 

ومن . املرجعي واملعىن الداليل. كما تؤدي هذه املعينات وظيفة نفسية كما عند جان بياجي
بكيفية متأخرة من قبل الطفل؟ ولكن اآلراء و مث، فهل"القرائن اسإشارية تكتسب مبكرا أ

متعددة حول هاته النقطة: بالنسبة لبياجي القرائن اسإشارية هي أكثر حضورا يف اخلطاب 
 331الطفويل؛ نظرا الرتباطها باستعمال أنوي ذايت التمركز للغة."

وبولوجية. ويف هذا السياق، يعلن كلود ليفي شرتاوس، كما تؤدي هذه املعينات وظيفة أنرت 
أن" يف اللغات اهلندوأوربية املصطلحات الدالة على القرابة  ،ضمن مقاربته األنرتوبولوجية

منظمة يف بعد ذايت، على خالف نظريهتا الصينية حيث يتعلق األمر بنسق موضوعي كليا؛ 
باعتبار أن األلفا  تصري مبهمة جدا إذ عالقات القرابة تدرك عن طريق صلتها بالشخص، 

                                                 
 .54ص:، فعل القول من الذاتية في اللغةأريكشيوين:  - 318
 .55ص:، أريكشيوين: نفسه - 330
 .87ص:، أريكشيوين: نفسه - 331
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ونادرة لتنطبق على أقرباء بعيدين. إذاً، األنساق اهلندأوروبية أنساق ذاتية التمركز وأنوية، 
 333معتربة األنا نقطة االنطالق."

وقد تتخذ املعينات وظيفة بالغية حينما تتجاوز التعيني والتقرير إىل اسإحياء والتضمني عرب 
من خالل تصادم الوحدات اللغوية  رق، وانتهاك املعيار التقعيدي،عملية االنزياط واخل

 وتوترها، كما يف األمثلة التالية:
  "هنا، ظرفان زمنيان )اآلن/ ثالثون مليون سنة( ال  نحن اآلن منذ ثالثين مليون سنة."

 .يشتغالن على النسق االستداليل نفسه، بل هناك تصادم داليل بينهما على املستوى الزمين
 "يالحو أن الذي يتكلم يعيش نسقني زمنني  ،"غدا ذهب القطار

 خمتلفني)املاضي/املستقبل(.
كما يقع هذا االنزياط البالغي على مستوى الزمن، يقع أيضا على مستوى الضمائر 

 وذلك كله من أجل خلق أبعاد إحيائية وفنية ومجالية واستعارية. ،والفضاءات
كالتمييز   ،تمييز بني األساليب واخلطابات واألجناس األدبيةومن وظائف املعينات األخرى ال

بني احلوار والسرد، فاحلوار يتميز بوجود املعينات احلضورية، مثل: أنا، أنت،أنتم،  -مثال -
استفهام،  :و ن...، واستعمال زمن احلاضر، وتشغيل الصي  االنفعالية، وتنويع التعبري إىل

احلكي بغياب هذه املعينات، مع استعمال و السرد أ وتعجب، وتفجع.... يف حني، يتميز
األفعال املاضية، وتشغيل ضمائر الغياب، مثل: هو، هي، هم، وهن، وخلوه من الصي  

 .االستفهامية واالنفعالية
 
 
 
 

                                                 
 .93ص:، أريكشيوين: نفسه - 333
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 التشاكــــل المبحث السادس: 

يقا السيميوطلسانيات النص و يعد التشاكل من أهم املفاهيم اسإجرائية اليت تعتمد عليها 
والسيما أن التشاكل أهم عنصر يف املستوى  ،السردية يف دراستها للنصوص واخلطابات

توليد الدالالت اليت تتجلى على مستوى السطح والظاهر،  املسؤول الفعلي عنو العميق، وه
 مرورا بالبنية املنطقية والداللية والرتكيبية واخلطابية. 

 المطلب األول: مفهوم التشاكــــل 
يــدل علــى  ( مصــطلح فيزيــائي وكيميــائي Isotopieروف أن مصــطلح التشــاكل )مــن املعــ

ـــاظر والتشـــابه والتماثـــل. كمـــا يـــدل علـــى تســـاوي و  الوحـــدة واملوحـــد التـــوازي والتجـــانس والتن
وتشــتق   مكــان معــني.و جمــال أو ويعــين أيضــا االنتمــاء إىل حقــل أ .اخلصــائص يف مجيــع اجلهــات

( مبعـــــىن متشـــــابه ومتماثـــــل،  ISOمـــــن) ( اليونانيـــــة  ISOTOPIEكلمـــــة التشـــــاكل) 
( مبعــــىن املوقــــع  Isotopie ( مبعــــىن املكــــان. ومــــن مث، فاسإيزوتوبيــــا) TOPOSوكلمــــة) 

 أواملكان أواجملال نفسه.
 ،( هـذا املصـطلح مـن حقـل الفيزيـاء والكيميـاء A.J.Greimasهـذا، وقـد نقـل كرميـاص)

م املركزيــة لتحليــل اخلطــاب، وبنــاء باعتبــاره مــن أهــم املفــاهي ،فاســتثمره يف ســيميوطيقا الســرد
 واستكناه الداللة جتريدا وتقعيدا.  ،املعىن، وحتقيق االتساق واالنسجام

ــــة. ويكــــون أيضــــا علــــى مســــتوى  ومــــن جهــــة أخــــرى، يكــــون التشــــاكل علــــى مســــتوى اجلمل
اخلطاب. ويكون كـذلك علـى مسـتوى املضـمون والداللـة. كمـا يكـون علـى مسـتوى الشـكل 

 ذلك على املستوى التداويل واملقاصدي.ويتحقق ك ،التعبريي
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 المطلب الثاني: نظريات التشاكل في الحقل السيميائي
مثــــة جمموعــــة مــــن النظريــــات والتعــــاريف والتصــــورات املتعلقــــة بالتشــــاكل الســــيميائي، وســــوف 

 األخرى ملعرفة مفاهيمها النظرية ومصطلحاهتا اسإجرائية:و نتتبعها واحدة تل
 ماصالفرع األول: تصـــور كري

( أول مـن أدرج مفهـوم التشـاكل ضـمن التحليـل السـيميوطيقي  Greimasيعترب كرمياص) 
يف ســــــنوات الســــــتني مــــــن القــــــرن  للســــــرد، بعــــــد أن أخــــــذه مــــــن حقــــــل الفيزيــــــاء والكيميــــــاء،

 la علـــم الداللـــة البنيـــوي/م(، أثنـــاء تأليفـــه لكتابـــه التنظـــريي القـــيم) 1866العشـــرين)
sémantique structurale)332 ذلــك، أصــبح هــذا املفهــوم اسإجرائــي . وبعــد

مرتكزا منهجيا جوهريا يف الكتابات السيميوطيقية النظرية والتطبيقية. بيـد أن كرميـاص حصـر 
هذا املفهوم علـى احملتـوى الـداليل السـردي فقـط، دون أن يلتفـت إىل التشـاكل علـى مسـتوى 

 -وقـد انتبـه إىل ذلـك  الصياغة التعبريية، كما يرد ذلك جليا يف النصوص الشعرية.و الشكل أ
صـــبح احلـــديث عـــن (. ومـــن مث، أ François Rastierفرانســـوا راســـتيي)  -فيمـــا بعـــد

 وتشاكل الشكل والصياغة من جهة أخرى. تشاكل الداللة من جهة،
بكونـــــه" جمموعـــــة مرتاكمـــــة مـــــن املقـــــوالت املعنويـــــة )أي  هـــــذا، ويعـــــرف كرميـــــاص التشـــــاكل

حكايــة، كمــا نتجــت عــن قــراءات جزئيــة لألقــوال بعــد املقومــات( الــيت جتعــل قــراءة متشــاكلة لل
 334حل إهبامها، هذا احلل نفسه موجه بالبحث عن القراءة املنسجمة."

كمـــا يكـــون يف اخلطـــاب. ومـــن مث، يـــتم   ،ويعـــين هـــذا التعريـــف أن التشـــاكل يكـــون يف اجلملـــة
اكل بــــرتاكم املقومــــات املعجميــــة واملقومــــات الســــياقية. ومــــن مث، حيقــــق هــــذا التشــــ التشــــاكل

مــــادام التشــــاكل عنصــــرا أساســــيا يف إزالــــة الغمــــوض  ،وســــهولة مقروئيتهــــا ،انســــجام احلكايــــة
واسإهبــام وااللتبــاس أثنــاء عمليــة التقبــل والتلقــي. ويقصــي هــذا التعريــف اجلانــب الشــكلي مــن 

                                                 
223 - Greimas: La sémantique structurale, Paris, Larousse, 1966. 
224 - Greimas: La sémantique structurale, Paris, Larousse, 1966. 
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اخلطــاب، ويركــز علــى املضــمون فقــط. بينمــا التشــاكل حاضــر بكثــرة علــى مســتوى الصــياغة 
 ال الشعر.واملقصدية كما يف جم

اســتمرارية قاعــدة ســلمية للمقومــات الســياقية الــيت و ويعــرف كرميــاص التشــاكل كــذلك بأنــه " ه
متكــن، نتيجـــة انفتـــاط املركبــات االســـتبدالية الـــيت هــي املقـــوالت الســـياقية، مــن حتقيـــق تغـــريات 

 335وحدات التمظهر، وهي تغريات، عوض أن هتدم التشاكل، ال تعمل إال على تأكيده".
التأكــد مــن ، و البحــث عــن االنســجام اخلطــايبو دراســة التشــاكل عنــد كرميــاص ه والغــرض مــن

صــحة املقروئيــة، وخلــق وحــدة الــنص، إذ يقــول كرميــاص:" كيــف ميكــن أن نفســر أن جمموعــة 
ســلمية مــن الــدالالت تنــتج إرســالية متشــاكلة؟ ألن هنــاك شــيئا أكيــدا: ســواء بــدأنا بتحليــل 

قمنـا و معجميـة، تتحـدد بصـفتها وحـدة معـىن، أاخلطاب من فوق، أي باالنطالق مـن وحـدة 
بتحليــل الوحــدات الــدنيا املكونــة، فــإن مســالة وحــدة اسإرســالية الــيت تفهــم بصــفتها كــال داال، 

 336تعد أمرا مطروحا بالضرورة."
ويعـــين هـــذا أن كرميـــاص يبحـــث عـــن قـــراءة منســـجمة للحكايـــات املســـرودة:" ميكـــن بواســـطة 

لنصــوص تتحــدد علــى مســتويات دالليــة منســجمة، مفهــوم التشــاكل أن نــربز كيــف أن كــل ا
وكيف أن املدلول العام جملموعـة دالـة، عـوض أن يلـتمس بشـكل قبلـي، ميكـن أن يـؤول مبثابـة 

 337واقع بنيوي للتمظهر اللغوي."
مبفهــوم خخــر ضــمنه يف   1866لكــن كرميــاص قــد وســع مفهــوم التشــاكل الــذي أسســه ســنة 

 وضـــيحا وتـــدقيقا، وقـــد وســـعه أيضـــام ت1870( ســـنة Du sens فـــي المعنـــى/ كتابـــه)
 MICHEL(، وميشـــــيل أريفـــــي)  François Rastierفرانســـــوا راســـــتيي) 

                                                 
225 - Greimas: Op.Cit, p: 96. 
226 - Greimas: Op.Cit ,P:69. 
227 - Greimas Op.Cit, p: 53. 
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ARRIVÉ )339 (وكــــاترين كريبــــرا أوريكشــــيوين ، -Catherine Kerbrat
Orrecchioni )338 ــــى حــــد ــــد هــــؤالء الشــــكل والداللــــة واملقصــــدية عل ... ليشــــمل عن

 سواء.
 الفرع الثاني: تصور فرانسوا راستيي

( مـن أهـم السـيميائيني الغـربيني الـذين وسـعوا François Rastier نسوا راستيي)يعد فرا
منظومـــــة مفهـــــوم التشـــــاكل ليشـــــمل الداللـــــة والشـــــكل علـــــى حـــــد ســـــواء، يف مقالـــــه القـــــيم) 

ويعــين  .320م1873ســنة  (systématique des isotopiesالتشــاكالت/ 
 بيا، ومنطقيا، ومعنويا...وإيقاعيا، ونربيا، وتركي ،وصرفيا ،هذا أن هناك تشاكال صوتيا

ويعـين هـذا  321ويعرف فرانسوا راستيي التشاكل بأنه" كل تكرار لوحـدة لغويـة مهمـا كانـت".
بـالرتكيز علـى الوحـدات اللغويـة  ،أن التشاكل عند فرانسوا راستيي يتخـذ بعـدا دالليـا وشـكليا

يقـول حممـد  - والشكلية. كمـا يتضـمن هـذا التعريـف التشـاكل والتبـاين." فالتشـاكل والتبـاين
الــذي حيصــل بــه الفهــم املوحــد واملوحــد و ال ميكــن فصــل أحــد ا عــن اآلخــر. وأنــه ه -مفتــاط

الـــذي يبعـــد الغمـــوض و الضـــامن النســـجام أجزائـــه وارتبـــاط أقوالـــه، وأنـــه هو للـــنص املقـــروء، وه
واسإهبــام اللــذين يكونــان يف بعــض النصــوص الــيت حتتمــل قــراءات متعــددة، فــإن بينهمــا أنواعــا 

الف أتى هبا الذين درسوا اخلطاب الشعري علـى ضـوء مفهـوم التشـاكل. وعلـى هـذا، من اخل
الــذي نــبههم إىل تشــاكالت ليســت موجــودة يف الكتابــة األســطورية و فــإن ميــدان اختيــارهم ه

                                                 
228 - Arrivé (Michel): (Pour une théorie des textes polyisotopiques), in: 
Langages, sept. 1973, n°31, pp. 53-63. 
229 - Kerbrat-Orecchioni (Catherine): (Problématique de l’isotopie, in: 
Linguistique et sémiologie, 1976, 1, p. 11-34. 
230 - François Rastier: (systématique des isotopies), in:Essais de 
Sémiotique poétique, Larousse, Paris, 1972.PP:80-106. 
231 - François Rastier:Opcit, PP:82. 
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وغريها، فالشعر تعبري ومضمون، ولرمبا كان التعبري فيه أهم من املضمون، وخصوصـا العنصـر 
ات الرتكيبيـــة منـــه. فتعريـــف راســـتيي املوســـع الـــذي رأينـــاه صـــاغه الصـــويت والتعـــادالت والتوازنـــ

 323حينما درس قصيدة شعرية، مث سارت على خطاه مجاعة مو."
" إن .ويــــرتبط التشــــاكل عنــــد فرانســــوا راســــتيي باالتســــاق واالنســــجام، وطريقــــة قــــراءة الــــنص

اذا نفعـل املشروع العلمي الذي يقدمه هذا النص قد ولد من قلـب هـذه األسـئلة البسـيطة: مـ
 322".؟ومن أين ينبع الشعور بوحدة النص ،حني نقرأ نصا
فرانسوا راستيي يدرس التشاكل من وجهة داللية وشكلية، مادام قـد تعامـل مـع  وهكذا،  د

درســه كرميـاص مـن وجهــة دالليـة ومعجميـة يف جمــال  الشـعر علـى ســبيل اخلصـوص. يف حـني،
 السرد واحلكاية. 

 رتيستصور جوزيف كو  الفرع الثالث:
( التشـاكل بقولـه:" حتـدد السـمات السـياقية  Josef Courtèsيعـرف جوزيـف كـورتيس )

التشاكالت الـيت تضـمن انسـجامه، فيقـال بـأن مقطعـا و الكالسيمات يف نص ما التشاكل أو أ
عــدة كالســيمات متكــررة، فاملركــب الــذي جيمــع و خطابيــا مــا متشــاكل إذا كــان لــه كالســيم أ

كــن أن يعتــرب ســياقا أدىن يســمح بإقامــة تشــاكل. إن املفهــوم علــى األقــل صــورتني ســيميتني مي
األساســـي للتشـــاكل جيـــب أن يفهـــم كمجموعـــة متكـــررة مـــن املقـــوالت الداللية)كالســـيمية( 
جتعــل قــراءة موحــدة للحكايــة ممكنــة، مثلمــا تنــتج عــن قــراءات جزئيــة للملفوظــات وعــن حــل 

نســتطيع بســهولة، بفضــل مفهــوم مالبســاهتا، موجهــة بالبحــث عــن قــراءة واحــدة، هبــذا املعــىن 
التشــاكل، أن نبــني كيــف أن نصوصــا كاملــة تقــع يف مســتويات دالليــة متجانســة. أي: كيــف 
أن مــدلوال كليــا جملمــوع دال عــوض أن يصــادر عليــه مســبقا، ميكــن أن يفســر كحقيقــة بنيويــة 

 للتمظهر اللساين.

                                                 
 .31ص:، تحليل الخطاب الشعريحممد مفتاط:  - 323

233 - François Rastier : Sémantique interprétative, PUF, 1987, P:9. 
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ح بتغيـــريات لوحـــدات يتحـــدد التشـــاكل كاســـتمرارية لقاعـــدة كالمسيـــة مرتاتبـــة، تســـم ميكـــن أن
التمظهــــر بفضــــل انفتــــاط اسإبــــداالت الــــيت هــــي املقــــوالت الكالســــيمية، والــــيت بــــدل أن هتــــدم 

 324التشاكل، ال تقوم إال بعكس ذلك، أي بتأكيده."
يف إزالــــة الغمــــوض واسإهبــــام  -حســــب جوزيــــف كــــورتيس -إذاً، يســــاهم التشــــاكل الســــردي 

تخالص الثوابـت الدالليـة املشـرتكة للصـور وااللتباس الذي ميكن أن يقـع فيـه ملفـو  مـا، باسـ
املتعاقبــة داخــل اخلطــاب. كمــا يســاهم يف حتقيــق املالءمــة واالتســاق واالنســجام الــداليل. وال 

تكرار و خيــرج جوزيــف كــورتيس يف تعريفــه عــن تصــورات كرميــاص، علــى أســاس أن التشــاكل هــ
 السردية.و لوحدات داللية عرب مسارات النص احلكائية أ

 تصور جماعة مـــو ع:الفرع الراب
( علــى غــرار التيــار الســيميوطيقي بالتشــاكل، ولكــن  Groupe Mاهتمــت مجاعــة مــو) 

 La rhétorique de laبالغة الشعر/درسته من وجهة منطقية تركيبية، يف كتاب)
poésie)325 وتعـــــــرف اجلماعــــــــة التشــــــــاكل بقوهلــــــــا:" تكــــــــرار مقــــــــنن لوحــــــــدات الــــــــدال .

تكــــرار لــــنفس البنيــــات الرتكيبيــــة )عميقــــة و كتابيــــة أو أ غــــري ظــــاهرة(، صــــوتيةو نفســــها)ظاهرة أ
 326سطحية( على مدى امتداد قول".و أ
توسع مفهوم التشاكل ليتعدى الداللة إىل الوحدات اللغوية الصوتية و ويعين هذا أن مجاعة م 

والصــــرفية والبالغيــــة والرتكيبيــــة واملنطقيــــة، ســــواء أكانــــت تلــــك الوحــــدات املكــــررة تقــــع علــــى 
م علــــى مســــتوى العمــــق مــــن الــــنص. وينطبــــق هــــذا التعريــــف علــــى ســــائر مســــتوى الســــطح أ

والسياســــــية، واالقتصــــــادية،  ،اخلطابــــــات، مبــــــا فيهــــــا اخلطابــــــات العلميــــــة، واألدبيــــــة، والفنيــــــة
واالجتماعيــــة... وإذا كــــان التشــــاكل عنــــد كرميــــاص ذا طــــابع داليل خــــاص باحلكايــــة، فــــإن 

                                                 
مطبعة ، ة الدكتور مجال حضريترمج، والخطابية مدخل إلى السيميائية السرديةجوزيف كورتيس:  - 324

 .66-65ص:، م3007سنة  الطبعة األوىل، اجلسور بوجدة
235 - Groupe M: La rhétorique de la poésie, PUF, Paris, 1799. 
236 -Groupe M: La rhétorique de la poésie , p:35. 
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مـــا تعتــــربه مجاعــــة "مــــو" تشــــاكال تركيبيــــا فرانســـوا راســــتيي اعتــــربه تشــــاكال شــــكليا ولغويــــا. بين
 ومنطقيا.

"، فهنــا تشــاكل عنــد كرميــاص، مــادام هنــاك النهــارو الليــل هفــإذا أخــذنا علــى ســبيل املثــال" 
 عنصر الزمان. يف حني، ال يوجـد تشـاكل يف ذلـك جامع مشرتك بني الليل والنهار يتمثل يف

 لوجود تناقض تركييب منطقي.و عند مجاعة م
فيوجد تشاكل ملحو  لوجود امليوعة كعنصر مشـرتك بـني املـاء  ،"الماء يجريأما يف عبارة" 

فــال وجــود للتشــاكل لوجــود تنــاقض تــركييب منطقــي بــني  ،"المــاء يشــربوجيــري. أمــا عبــارة" 
الـــثلج يف عبـــارة" و الالحي)املـــاء( واحلي)يشـــرب(. وال يوجـــد التشـــاكل إطالقـــا عنـــد مجاعـــة مـــ

نطقيـــــــــــة الرتكيبيـــــــــــة. أي: يوجـــــــــــد مـــــــــــا يســـــــــــمى " لوجـــــــــــود التنـــــــــــاقض واملفارقـــــــــــة املأســـــــــــود
 (.ALLOTOPIEبالالتشاكل)

 شرطني ضروريني للتشاكل  ا: وعليه، حددت مجاعة " مو"
.الرتاكم املعنوي لرفع إهبام القول، وإزالة غموضه 
 .صحة القواعد الرتكيبية واملنطقية مبا فيها من مساواة ومحل 

منطوقــه هو"خاصــة جمموعـــات حمــددة مـــن بتعريــف خخــر للتشـــاكل، و ومــن مث، أتــت مجاعـــة م
ومــن غيــاب مقومــات مبعــدة يف موقــع  ،وحــدات الداللــة املؤلفــة مــن تكــرار ملقومــات متماثلــة

 327تركييب حتديدي."
باســتقراء مفهــوم التشــاكل  ،مــع الشــعر مــن وجهــة ســيميائيةو وهكــذا، فلقــد تعاملــت مجاعــة م

 ئية الصدق والكذب.الشكلي مبراعاة قواعد الرتكيب واملنطق، أي: مراعاة ثنا
  

                                                 
237 - Groupe M:Op.cit, p:41. 

 



134 

 

 الفرع الخامس: تصور جماعة أنتروفيرن 
( أن التشـــاكل" حيقـــق وحـــدة  Groupe D'Entrevernes تـــرى مجاعـــة أنرتوفـــرين)

اخلطــــاب. ويتحــــدد أيضــــا بأنــــه املســــتوى املشــــرتك الــــذي ميكــــن أن حيقــــق انســــجام و الرســــالة أ
 329ائمة والثابتة".املعطى. وحييل املستوى املشرتك على وجود بعض السمات الصغرى الد

وترى مجاعة أنرتوفرين أن التشاكل يتحقق على مستوى اجلملة من خالل تـوارد السـميمات) 
sémèmes ( والكالسيمات)classèmes اليت تضفي على اجلملـة نوعـا مـن االتسـاق )

ضمن املستوى اخلطـايب، ، واالنسجام. ويتحقق التشاكل أيضا على مستوى النص واخلطاب
(. وتســاهم العالقــات املوجــودة بــني Parcours figuratifsلتصــويرية) عــرب املســارات ا

جمموعــــة مـــن الســــمات واملقومـــات املشــــرتكة الثابتـــة الــــيت  هـــذه املســـارات التصــــويرية يف إجيـــاد
عـــدة تشـــاكالت تضـــفي علـــى الـــنص و تتحـــدد علـــى طـــول اخلطـــاب، حمدثـــة تشـــاكال واحـــدا أ

 .328واملؤطرة للخطاب انسجاما للصور البارزة
تكـــرار العناصـــر الصـــغرى املشـــرتكة و ملعـــروف أن ظـــاهرة الثبـــات والـــدوام واالســـتمرارية أومـــن ا

التمطــــــــــيط ) و التوســــــــــيع أو اسإطنــــــــــاب أو اسإســــــــــهاب أو الــــــــــرتدد أو نفســــــــــها تســــــــــمى بــــــــــالتواتر أ
Redondance .) 

التشـــاكل  :احلـــديث عـــن نـــوعني مـــن التشـــاكل -حســـب مجاعـــة أنرتوفـــرين -ومـــن مث، ميكـــن 
 isotopie( والتشـــــاكل الســـــيميولوجي)Isotopie sémantiqueالـــــداليل)

sémiologique فالتشـــــــــــــاكل الـــــــــــــداليل يتحـــــــــــــدد بتـــــــــــــواتر املقـــــــــــــوالت التصـــــــــــــنيفية ،)
وحيقــق االتســاق واالنســجام داخــل اخلطــاب املعــروض، ويزيــل كــل غمــوض  ،الكليســيماتيكية

 والتباس.
  

                                                 
238- Groupe D’Entrevernes : Analyse sémiotique des textes , p : .132 
239 -Groupe D’Entrevernes : Op.Cit, p : .132 
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 فإذا أخذنا على سبيل املثال اجلملتني التاليتني:
 نسمع دوي الرعد في الجبل. 
.نسمع دوي الرعد بين الناس 

نالحـــو يف اجلملـــة األوىل مقولـــة دالليـــة تصـــنيفية تتمثـــل يف /الطبيعـــي/ مقابـــل مقولـــة دالليـــة 
مقابلة يف اجلملة الثانية/إنساين/. ويساهم هذا التعارض بـني املقـولتني التصـنيفيتني الـدالليتني 

لتبــاس علــى مســتوى التقبــل يف حتقيــق االنســجام بــني اجلملتــني، ويزيــل كــل إهبــام وغمــوض وا
 واملقروئية.

" داخـــل مـــنت ســـردي مـــا، البطـــل " يف عالقتهـــا بصـــورة "الكنـــز صـــورة "و وإذا أخـــذنا كلمـــة أ
 فنجد أن هذه الصورة املعجمية تتكون من جمموعة من السمات النووية على الشكل التايل:

 / جمموع/ + /مثني/ + /الكم/.
حكـائي التصـنيفات و ل مسـار تصـويري روائـي أهذا، وتشكل صورة الكنز وصورة البطـل داخـ

الكليســـــماتيكية التاليـــــة: /الشـــــيء/ أو/إنســـــاين/. ومـــــن مث تأخـــــذ كلمـــــة " الكنـــــز" مبـــــدلول " 
الشــــيء" عــــرب املســــارات التصــــويرية داخــــل الــــنص املعطــــى الســــمة املشــــرتكة الــــيت تتمثــــل يف/ 

 يل/ الفاعلية/.االقتصادي/. يف حني، تتخذ كلمة الكنز مبدلول"اسإنسان" املقوم الدال
تـــــردد املقـــــوالت و اجلملـــــة، فيتحقـــــق عـــــرب تـــــواتر أو أمـــــا التشـــــاكل الســـــيميولوجي يف اخلطـــــاب أ

(. ويعــين هــذا أن sèmes nucléairesالنوويــة.أي: مــا يســمى أيضــا بالســمات النوويــة)
الصور حتمل يف طياهتا نواة داللية تتكـون مـن بعـض السـمات النوويـة الـيت تسـاهم يف تقريـب 

 بعضها البعض، وحتقق لعبة الكلمات واالستعارات.الصور من 
ميكن أن حتقق ظاهرة التشاكل السـيميولوجي، فكلمـة /مثـني/ هـي  -مثال  -فصورة" الكنز" 

 مسة نووية، وميكن استحضار مسات أخرى مثل:/قطعة من الذهب/.
 التايل:و وميكن توضيح هذا كله على النح

 (الصورةfigureالكنز :) 
 النواة السيمي(ةnoyau sémique/جمموع/ + /مثني/ + /الكم/ :) 
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التشاكالت السيميولوجية: 
 /اقتصادي / 

 الصور املمكنة بواسطة السمات النووية، مثل:
 /مثني/+/جمموع/+/ صريف/+ / نقدي/+ إخل...

 /فعالية /
 صور ممكنة بواسطة السمات النووية مثل:

 …/مثني/+/ عالئقي/+/ الرغبة/+ إخل
ليالتشاكل الدال: 
 /الشيئي/ عكس /اإلنساني/ 

 يساهم االختيار بني هذين الكالسيمني يف حتقيق هذه التشاكالت السيميولوجية املتنوعة:
 /اقتصادي//الشيء/

 / مغامرة/ أو/ اكتشاف/
 /فعالية// إنساين/
 340/فين/.و/ثقايف/ أ

يكي القـائم علـى ويتسم حبث مجاعة أنرتوفرين يف جمال التشاكل ببعده البيداغوجي والديـداكت
 شرط النظرية الكرمياصية، ودعمها باألدلة التوضيحية التطبيقية.
  

                                                 
240 - Groupe D’Entrevernes : Analyse sémiotique des textes, p : 
124-125. 
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 الفرع السادس: تصــور محمد مفتاح
م( تصـورا 1895( )تحليل الخطـاب الشـعري)  يقدم الباحث املغريب حممد مفتاط يف كتابه

ويعرفــــه موســــعا جديــــدا للتشــــاكل يشــــمل اجلوانــــب املعنويــــة والشــــكلية واملنطقيــــة والتداوليــــة. 
اختيــاري لعناصــر صــوتية ومعجميــة و بكونــه" تنميــة لنــواة معنويــة ســلبيا وإجيابيــا بإركــام قســري أ

 341وتركيبية ومعنوية وتداولية ضمانا النسجام الرسالة".
تكـــرار و ويعـــين هـــذا التعريـــف أن التشـــاكل مبثابـــة متطـــيط وتوســـيع وتكـــرار لنـــواة دالليـــة معينـــة أ

مستنسـخا و مجلة حمورية أو بؤرة أو مقوما أو عنوانا أو ون فكرة أملقومات داللية وسيميائية، قد تك
تناصيا. وتتسم هذه النواة بالرتاكم داخل الـنص تـرددا وتـواترا. بيـد أن هـذا الـرتاكم قـد يكـون 

قســـريا إجباريـــا تفرضـــه ضـــرورات اللغـــة وإمكانياهتـــا احملـــدودة. و اختياريـــا خاضـــعا حلريـــة املبـــدع أ
الداللة والوظيفة. أي: ميكن احلديث عن التشـاكل الصـويت، ومن مث، يشمل التشاكل البنية و 

والصريف، واسإيقاعي، والرتكييب، والبالغي. كما ميكن احلديث عن التشاكل الداليل والتداويل 
 حتقيق االنسجام واالتساق واملقروئية.و املتعلق باملقصدية. والغرض من التشاكل ه
(، وخاصــة يف االســتعارات  ALLOTOPIEبيــد أنــه قــد يصــبح التشــاكل ال تشــاكال) 

النصوص الالعقالنية و أ ،الشعرية الكثيفة واملتنوعة كما يف الشعر املستقبلي والرمزي والسريايل
 ونصوص مابعد احلداثة. 

ويرى حممد مفتاط أن مفهوم التشاكل" استعري من امليدان العلمـي إىل ميـدان حتليـل اخلطـاب 
ليشـــمل  -فيمـــا بعـــد –مجـــة اآلليـــة. وقـــد عمـــم لضـــبط اطـــراد املعـــىن بعـــد تفكيكـــه خدمـــة للرت 

أكثر فعاليـــة يف حتليـــل اخلطـــاب، و الشـــكل أيضـــا. إن هـــذا املفهـــوم حبســـب مـــا اســـتقر عليـــه هـــ
التخصــيص مثــل: التكــرار والتــوازي. وقــد أضــافت و وقــدرة إجرائيــة مــن مفــاهيم بالغــة التعمــيم أ

مثــــل: االقتضــــاء  إليــــه الدراســــات احلديثــــة مفــــاهيم أخــــرى لســــرب أغــــوار الــــنص علــــى ضــــوئها
 343والتضمن والشرط وقواعد اخلطاب واالستدالل. "

                                                 
 .35ص:، حممد مفتاط: نفسه -341
 .20ص:، حممد مفتاط: نفسه - 343
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 ،وعليــه، فلقــد وســع حممــد مفتــاط مفهــوم التشــاكل ليجعلــه مصــطلحا إجرائيــا يف بنــاء الداللــة
 بتفكيك الداللة والصياغة واملقصدية.

 منهجيــة قراءة التشاكل الثاني: طلبالم
مثـــــــل:  ن متنوعـــــــة وخمتلفـــــــة،معروف يف جمـــــــاالت وميـــــــاديو كمـــــــا هـــــــ  ،342يوظـــــــف التشـــــــاكل 

لبناء معـىن الـنص، وخلـق انسـجامه. ومـن  ،واألسلوبية، وعلم الداللة ،والبالغة ،السيميوطيقا
التكــرار  تشــاكل الــنص برصــد حتديــد الــذي يســتطيع، بشــكل مــن األشـكال،و فالقــارئ ه هنـا،

 خخــر. ومــن املعلــوم أن تعــاريف التشــاكل متعــددة ومتنوعــة، وختتلــف مــن دارس إىل. التــواردو أ
خطــــاب إال بوجــــود مقــــوم واحــــد و وعلــــى الــــرغم مــــن ذلــــك، اليتحقــــق التشــــاكل يف مقطــــع أ

. ويعتـــرب التشـــاكل كـــذلك نتـــاج تكـــرار عناصـــر الداللـــة 344مقومـــات دالليـــة عـــدة مشـــرتكة و أ
. ويعــين هــذا أن التشــاكل عبــارة عــن جمموعــة مــن املقــوالت الدالليــة الــيت 345للمقولــة نفســها

سجمة، واليت تتم قبل ذلك بواسطة قـراءات جزئيـة لألقـوال، وكـل جتعل قراءة سردية ممكنة من
  346ذلك من أجل إزالة الغموض واسإهبام عن النص املعطى."
لغويـة، سـواء أكـان صـوتا أم مسـة أم و ويعرف التشاكل كذلك بأنه تكـرار ألي وحـدة لسـانية أ

الدالليـة للمتواليـة بنية مجلية. ويدل التشاكل الداليل على تكرار السـمات الـيت تـؤمن الوحـدة 
 347أم إحيائية، عامة أم خاصة. النصية املتمظهرة، سواء أكانت تلك السمات تقريرية

وحيضر التشاكل كذلك إذا كان هناك قاسم مشرتك واحد على األقـل بـني وحـدتني دالليتـني 
 . 349تقعان يف احملور الرتكييب نفسه

                                                 

 
244 -A. J. Greimas: Sémantique structurale, p.53.  
245 - A. Hénault: Les enjeux de la sémiotique, PUF, 1993, p.81. 
246 - A. J. Greimas, Du sens. Essais sémiotiques. Le Seuil, 1970. 
247 - FROMILHAGUE, C. & SANCIER, A. : Introduction à 
l'analyse stylistique, Bordas, 1991, p. 63. 
248 - J. Courtés, La sémiotique du langage, Nathan, 2003, p. 103. 
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لــى التحليــل باملقومــات واملقومــات بــالرتكيز ع ،هــذا، ويعتمــد التشــاكل علــى التحليــل الــداليل
وخلــق اتســاقه وانســجامه، وإزالــة غموضــه وإهبامــه. ومــن  ،بغيــة حتقيــق وحــدة الــنص ،الســياقية

مث، فهنـــــــاك تشـــــــاكل داليل وتشـــــــاكل ســـــــيميولوجي. كمـــــــا يقـــــــع التشـــــــاكل علـــــــى مســـــــتوى 
ـــــة)التمطيط الـــــداليل والتـــــواتر املعجمـــــي(، والبنيـــــة )األصـــــوات  -الرتكيـــــب -اسإيقـــــاع -الدالل

املقصـــدية(. ويتحقـــق التشـــاكل أيضـــا عـــرب اجلملـــة  -والتـــداول )الوظيفـــة ،البالغـــة( -الصـــرف
واخلطــاب معـــا. بــل ميكـــن احلــديث عـــن تشـــاكل بســيط يتعلـــق بتشــاكل الوحـــدات الصـــوتية، 

تشاكل الوحدات الدالليـة. ومـن و  تشاكل الوحدات املعجمية،و  وتشاكل الوحدات الصرفية،
ملعقـد الـذي يتمثـل يف اجلمـع بـني كـل هـذه التشـاكالت جهة أخرى، نتحدث عن التشاكل ا

األربعــة داخــل خمتلــف التمظهــرات النصــية. كمــا ميكــن احلــديث عــن أنــواع مــن التشــاكالت: 
التشــاكل الصــويت، والتشــاكل اسإيقــاعي، والتشــاكل الــداليل، والتشــاكل الســردي، والتشــاكل 

 ري، وتشاكل إحيائي جمازي.التلفظي، والتشاكل الرتكييب. وهناك أيضا تشاكل حريف تقري
اخلطـــاب الروائـــي وتوالـــده، فاخلطـــاب و هـــذا، ويـــؤدي" حتديـــد التشـــاكالت إىل إبـــراز خليـــات من

حينمــا حيــدد إطــارا متشــاكال، يعمــل علــى تنميــة مقاطعــه األخــرى اعتمــادا علــى هــذا اسإطــار 
 348األويل مبراكمة الوحدات املعجمية اليت تنتشر داخل املسارات التصويرية."

ه، فالتشــــاكل مفهــــوم ســــيميائي إجرائــــي يســــعف الباحــــث علــــى حتليــــل اخلطــــاب داللــــة وعليــــ
وصــــياغة ومقصــــدية، برصــــد املقومــــات املعجميــــة واملقومــــات الســــياقية، قصــــد تــــوفري مقروئيــــة 

 منسجمة للنص.
علـــى اخلصـــوص، باحلقـــل املعجمـــي الـــذي يـــرد يف شـــكل تيمـــات  ،ويـــرتبط التشـــاكل الـــداليل

ذ يتكون حقل الطبيعة من الكلمات التالية: النبات، األرض، وحوافز موسعة داخل النص. إ
 املطر... -االخضرار -الشجرة، الطيور

                                                 
، الدار البيضاء، شركة النشر والتوزيع املدارس، التحليل السيميائي للخطاب الروائي عبد اجمليد نوسي: - 348

 .109ص:، م3003الطبعة األوىل سنة ، املغرب
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احملــور نفســه، و احلـافز أو جمموعـة مــن الكلمــات الـيت تتضــمن التيمــة أو فه أمـا التشــاكل الــداليل،
رب السـياق الـيت ال تفهـم إال عـو اجملازيـة أو الثانوية أو ولكن عرب لعبة اسإحاالت واملعاين املضمرة أ

لـيس إال تشـاكال معجميـا  الكلي للنص. وهناك من يرى أن احلقل املعجمي بـاملفهوم الـدقيق
لكونـــه يبحـــث عـــن املعـــاين اسإحيائيـــة  ،ودالليـــا. لكـــن التشـــاكل خيتلـــف عـــن احلقـــل املعجمـــي

والصـــور البالغيـــة واملعـــاين الثاويـــة وراء األســـطر. وميكـــن أن يتحقـــق التشـــاكل حـــىت يف غيـــاب 
 Leواملفـاهيم الظـاهرة الـيت حتيـل عليـه، كمـا  ـد ذلـك يف قصـيدة )نـوم الـوادي /الكلمـات 

Dormeur du val d'A. RIMBAUD)،  حيث نلفـي تشـاكل املـوت يف
 غياب مطلق للكلمات الدالة على املوت. 
القلــب. إذ ميكــن أن  -األمل -الســهم -األمحــر -وللتمثيــل، دونكــم هــذه الكلمــات: اجلــروط

اليت توجد خـارج السـياق النصـي أهنـا حتيـل علـى احلـرب والعنـف أكثـر  نتصور هذه الكلمات
الـــذي يزيـــل هـــذا الغمـــوض والصـــعوبة و ممـــا حتيـــل علـــى هـــوى احلـــب. بيـــد أن جممـــوع الـــنص ه

وااللتبــــــــاس علــــــــى مســــــــتوى القــــــــراءة. إال أن هــــــــذه الكلمــــــــات املــــــــذكورة ســــــــابقا وردت يف 
يس إال. ويعـين هـذا أن السـياق ( لراسني، فهي حتيل سياقيا على هوى احلب لفيدرمسرحية)

الــذي حيــدد التشــاكل الــداليل. فاحلــب يف التصــنيف املــذكور لــيس داللــة علــى اللــون، بــل و ه
داللــة علــى احلــب. كمــا أن اجلــروط لــيس فيزيائيــة، بــل هــي نفســانية، وهــذا مــا حيــدده الســياق 

 إزالـة الـذي يسـاهم يفو النصي للمسرحية بشكل واضح وجلي. ومن مث، فالتشاكل الداليل ه
 هذا الغموض الداليل.

 إىل دراســــة التشــــاكل املنهجــــي يف القصــــيدة الشــــعرية، فينبغــــي دراســــة -مــــثال -وإذا انتقلنــــا 
التشــاكل البصـــري األيقـــوين والفضــائي، والتشـــاكل الصـــويت، والتشــاكل اسإيقـــاعي، والتشـــاكل 

ي، وتشــــاكل الصــــريف، والتشــــاكل الرتكيــــيب، والتشــــاكل البالغــــي، والتشــــاكل الــــداليل واملنطقــــ
 الضمائر، والتشاكل التداويل)املقصدية والرسالة والرهان(.

أمــا يف جمــال املســرط، فــيمكن رصــد التشــاكل علــى مســتوى الداللــة، بتتبــع املســارات الدراميــة 
واملشــــاهد الركحيــــة، بغيــــة حتديــــد املتــــواتر واملــــرتدد مــــن التيمــــات واحلــــوافز واملواضــــيع البــــارزة، 

 



141 

 

التضـــــمني، ورصـــــد التشـــــاكل التعبـــــريي علـــــى مســـــتوى القالـــــب، و واالنتقـــــال مـــــن التعيـــــني  
 والسينوغرافيا، والتشخيص، واسإخراج، والتلقي، والكتابة، واملقصدية.

أمـــا علـــى صـــعيد الســـرد واحلكايـــة، فيـــتم تقطيـــع العمـــل إىل متواليـــات ومقـــاطع نصـــية. وبعـــد 
زيــة لفاعــل الفعــل ذلــك، يــتم احلــديث علــى املســتوى الرتكيــيب بــالرتكيز علــى التحــوالت اسإ ا

وفاعــل احلالــة، وحتديــد الــربامج الســردية باسإشــارة إىل التحفيــز، والتأهيــل، واسإ ــاز، والتقــومي. 
واالنتقــال بعـــد ذلـــك، إىل البنيــة العامليـــة، ورصـــد أدوار الفاعــل العامليـــة والغرضـــية واملعجميـــة 

 البنية اخلطابية. واالنفعالية والكالمية والتفكريية على مستوى املسارات التصويرية ضمن
وعلـى مسـتوى البنيـة العميقـة، حتـدد احلقــول املعجميـة، ويرصـد التشـاكل الـداليل القـائم علــى 

املقـوالت التصـنيفية املتواترة)الكالسـيمات(. وبعـد ذلـك، حيـدد التشـاكل و املقومات السياقية أ
 القيم اخلالفية والسمات النووية املتواترة. السيميولوجي بالرتكيز على

يـــــتم االنتقـــــال إىل املربـــــع  ،االنتهـــــاء مـــــن إبـــــراز التشـــــاكالت الدالليـــــة والســـــيميولوجية وعنـــــد
الســــيميائي لتحديــــد مستخلصــــات التشــــاكل يف شــــكل عمليــــات منطقيــــة أصــــولية تأسيســــية 
 تتمثل يف عالقات التضاد، وعالقات شبه التضاد، وعالقات التناقض، وعالقات التضمن.

مقتضــــبة إىل التشــــاكل الســــيميوطيقي مــــن حيــــث ، تلكــــم نظــــرة خمتصــــرة و وخالصــــة القــــول
 مفهومه، ودالالته السيميائية، وتصوراته النظرية، وخلياته املنهجية والتطبيقية.
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  ةــــالحواريالمبحث السابع: 

( احلوارية بأهنا" مكون لكل  Françoise Armengaud)وتعرف فرانسواز أرمينك
لفظيتني توجدان يف عالقة حالية، ويقدم كالم، وتعرف كتوزيع لكل خطاب إىل حلظتني ت

املبدأ احلواري من خالل احلدود التالية: كل تلفو يوضع يف جمتمع معني البد من أن ينتج 
بطريقة ثنائية، تتوزع بني املتلفظني الذين يتمرسون على ثنائية اسإصاتة وثنائية العرض، على 

قريبيان، ورمبا كان من املضبوط حد تعبري فرانسيس جاك، وإن كل كالم إال وله مالكان ت
 350القول بأن سيدة الكالم احلواري هي العالقة التخاطبية ذاهتا."

مبعىن أن امللفو  التخاطيب دال مادام يتموضع يف جمتمع املتحاورين واملتناظرين. ومن مث،  
، ميتلكون عالقات حوارية وختاطبية. ومن مث، تقوم احلوارية على عرض امللفوظات املتبادلة

 احلوارات السابقة واحلوارات الالحقة. فترتابط احلوارات احلالية مع
فهناك حوارية حجاجية فلسفية  ،عالوة على ذلك، ميكن احلديث عن أنواع من احلوارية

وحوارية  ،وتداولية كما عند فرنسيس جاك، وحوارية أدبية كما عند الروسي ميخائيل باختني
أزوالد دوكرو. كما تنقسم احلوارية أيضا إىل حوارية صرحية، بوليفونية لسانية ولغوية كما عند 

 وحوارية مضمرة، وحوارية متعددة األصوات.
هذا، وحتقق احلوارية جمموعة من الوظائف واألهداف"  د يف الدرجة األوىل أهنا متنح 

ات وأكثر يف اللحظ -للتلفو طبيعة نسبية وتفاعلية. وحتكم يف الدرجة الثانية عند املتكلمني
نشاطني اليفرتقان عن إرادة القول والفهم: يف الداللة والفهم،. حني، تكون  –التلفظية 

حني تكون موضوعا لنفي صراعي يف اخلطاب. وحتكم و العالقة التخاطبية غري متعادلة، أ
احلوارية يف الدرجة الثالثة الداللة العميقة للتلفو: مادامت اآللية اسإحالية واملضمون 

 وة اسإ ازية للجملة يف وضعية ختاطبية.القضوي، والق

                                                 
ىل الطبعة األو ، املؤسسة احلديثة للنشر والتوزيع، ترمجة: سعيد علوش، المقاربة التداوليةفرانسواز أرمينكو:  - 350
 .113ص:، م1897سنة 
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وتعد خثار احلوارية يف مفهوم املتكلم هامة بصفة خاصة. إذ تلغي استقالل الفاعل املتكلم 
جتاه الدالالت املوصلة. وحييل التحليل املتعايل، يف عالقة هبذا، ال على الفاعل، بل على 

 351العالقة التخاطبية نفسها."
ز اجلملة مادام التخاطب قائما على السؤال واجلواب، وجتاوز ومن هنا، فاحلوارية تتجاو 

للمتكلم إىل العالقة التخاطبية اليت جتمع بني املتكلم واملتلقي، ووجود إحالة على 
 األشخاص وإحالة على العامل سياقا ومقاما.

أما فيما خيص احلوارية املتعددة يف األدب، فتنبين على تعددية يف األطروحات واألفكار 
اسإيديولوجيات ووجهات النظر، وتعدد يف الرواة والسراد، وتعدد يف اللغات واللهجات و 

واألساليب، واعتماد السخرية والباروديا والتهجني واألسلبة والتناص. مبعىن أهنا رواية تفاعلية 
 نسبية حتتكم إىل دمقرطة السرد والرؤية واسإيديولوجيا.

بوليفونية بقوله:" إن الرواية املتعددة األصوات ذات هذا، ويعرف ميخائيل باختني الرواية ال
طابع حواري على نطاق واسع. وبني مجيع عناصر البنية الروائية، توجد دائما عالقات 
حوارية.أي: إن هذه العناصر جرى وضع بعضها يف مواجهة البعض اآلخر، مثلما حيدث 

ات احلوارية هي ظاهرة أكثر عند املزج بني خمتلف األحلان يف عمل موسيقي.حقا إن العالق
انتشارا بكثري من العالقات بني الردود اخلاصة باحلوار الذي جيري التعبري عنه خالل 
التكوين، إهنا ظاهرة شاملة تقريبا، تتخلل كل احلديث البشري وكل عالقات وظواهر احلياة 

 353اسإنسانية، تتخلل تقريبا كل ماله فكرة ومعىن."
بوليفونية على تعدد املنظورات السردية ووجهات النظر)الرؤية من وهكذا، تنبين الرواية ال

الرؤية من اخلارج(، باسإضافة إىل تعدد الضمائر السردية )ضمري  -الرؤية الداخلية  -اخللف
ضمري الغائب(، وتعدد الرواة والسراد الذين يعربون عن  -ضمري املخاطب -املتكلم

اسإيديولوجية، واختالف وجهات النظر تواصال اختالف املواقف الفكرية، وتعدد املواقف 
                                                 

 .113ص:، المقاربة التداوليةفرانسواز أرمينكو:  - 351
 .58ص:، شعرية دويستفسكيميخائيل باختني:  - 353
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. مبعىن أن كل قصة نووية يسردها سراد خمتلفون، كل سارد له رؤيته اخلاصة وتبليغا واقتناعا
يعطي املؤلف للشخوص احلرية والدميقراطية يف التعبري عن وجهات  :إىل زاوية املوضوع. أي

اب موقف خخر، بل يرتك كل نظرها، دون تدخل سافر من املؤلف لرتجيح موقف على حس
شخص يديل برأيه بكل صراحة وشفافية، فيعلن منظوره جتاه احلدث واملوقف بكل صدق 

تغيري و مواربة أو وإخالص، مث يعرب عن نظره وإيديولوجيته بكل مصداقية، دون زيف أ
كأن تعرب شخصية ما عن رؤيتها اسإسالمية، وتعرب شخصية أخرى عن رؤيتها   لكالمه.
ة، وشخصية ثالثة عن الرؤية الشيوعية، وشخصية رابعة عن رؤية أرستقراطية، االشرتاكي

هكذا دواليك. لكن للقارىء احلق الكامل يف اختيار الرؤية اليت يراها مقنعة ووجيهة، دون 
عرب جمموعة من اآلليات   ،السارد املطلق رؤية معينةو املؤلف أو أن يفرض عليه الكاتب أ

نة، وتسفيه خراء الشخصيات األخر عن طريق التقومي كرتجيح وجهة نظر شخصية معي
 الذايت واالنفعايل، وإصدار أحكام القيمة.
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 التواصــلو اإلبـــالغ أ المبحث الثامن:

من املعلوم أن من أهم القضايا اليت انصبت عليها اللسانيات احلديثة واملعاصرة منذ ظهور  
 Ferdinand deسوسري )و فرديناند د مع (محاضرات في اللسانيات العامة )كتاب

Saussure  سوسري اللغة بأهنا نظام و م قضية وظائف اللغة. وقد عرف د1816( سنة
. ومن مث، بدأ الدارسون يف تتبع وظائف 352من العالمات وظيفتها األوىل هي التواصل

ه اللغة، وترتيبها، وتصنيفها، وتنميطها، يف ضوء نظريات وتصورات خمتلفة. ومن بني هذ
بشكل من األشكال، ميكن  ،النماذج النظرية التصنيفية اليت اهتمت بتجميع وظائف اللغة

احلديث عن التصور التواصلي، والتصور السردي، والتصور التداويل، والتصور املنطقي، 
والتصور الفلسفي، والتصور الثقايف، والتصور النفسي، والتصور الرتبوي، والتصور 

 نرتوبولوجي...السيميائي، والتصور األ
ومن بني الدارسني الذين اهتموا بوظائف اللغة، نستحضر كال من: كارل 

(، Malinowski(، ومالينوفسكي )Karl Popper(، وكارل بوبر)Bühlerبوهلر)
(، Morris(، وموريس )Britton(، وبريتون ) Jakobsonورومان جاكبسون )

 ،(Ducrot)وودوكر  ،(R.Barthes) (، وروالن بارتHallidayوهاليداي)
على حمك النقاش يف  بوظائف اللغة قد طرط يف احلقيقة وغريهم... وإن كان االهتمام

الوظيفية من جهة أخرى.إذاً،  مدرسة براغ التشيكية من جهة، ويف املدرسة البنيوية الفرنسية
وماهي  ؟فة اللغوية؟ وكيف تعامل الباحثون والدارسون مع وظائف اللغة اسإنسانيةالوظي ما

  ؟أهم النماذج النظرية اليت استخدموها يف حتديد وظائف اللغة
  

                                                 
253 -A regarder: Ferdinand de Saussure : Cours de linguistique 
générale, Payot, Paris, 2005. 

 

http://fr.wikipedia.org/wiki/Karl_Popper
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 مفـــهوم الوظيفــة اللغويـــة المطلب األول:
ذلك الدور الذي يؤديه عنصر لغوي ما داخل ملفو  ما، Function) نعين بالوظيفة )

، والكرافيم ) الوحدة اخلطية(، واملورفيم )الصوت( مثل: الفونيم ،خطاب ماو نص أ داخلو أ
ذلك و أ ، )املقطع الصريف(، واملونيم )الكلمة(، واملركب)العبارة(، واجلملة، والصورة البالغية

الدور الذي يؤديه العنصر السيميائي من رمز، وإشارة، وأيقون، وصورة، وخمطط داخل 
دور معني، ووظيفة  وية،  وهكذا، فالفاعل النحوي له داخل اجلملة...سياق تواصلي ما

والفعل له وظيفة حمددة، واملفعول به له وظيفة كذلك، واحلروف والظروف هلا وظائف 
معينة. مبعىن أن كل عنصر لغوي له وظيفة ما داخل وضعية تواصلية معينة. وقد هتيمن 

 -باقي الوظائف األخرى.وهنا، نتحدث ملفو  ما وظيفة حمددة على و نص أو داخل مجلة أ
عن الوظائف األساسية والوظائف الثانوية. ومن مث، فقد ارتبط االهتمام بالوظيفة يف  -إذاً 

ومن  ،(، واملدرسة اللسانية البنيوية الوظيفيةPragueإطار املدرسة اللسانية التشيكية براغ )
، (Roman Jakobsonأهم اللسانيني الوظيفيني، نستدعي: رومان جاكبسون)

 Sergei(، وكارشفسكي)Nicolaï Troubetskoyوتروبتسكوي)
Karcevski(وفندريس ،)J.Vendrysès)، (وبنيفنستE.Beneveniste ،)

(، وكوجينحامي L.Tesnière(، وتانيري)A.Martinetوأندري مارتينيه )
(G.Gougenheim(وبرون ،)L.Brun...)354 

  

                                                 
254 - Jean Dubois et autres : Dictionnaire de linguistique, Larousse, 
Paris, 1991, p : 388. 
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 وهلر وكارل بوبراللغة عند كارل بوظائف   المطلب الثاني:
مع الباحث النفسي  ،م1819كان االهتمام بوظائف اللغة يف الثقافة الغربية منذ سنة 

 Karl، مث تبعه يف ذلك كارل بوبر)355(Karl Bühlerاألملاين كارل بوهلر)
Popper م الوظيفة الرابعة إىل الوظائف الثالث اليت سطرها 1852( الذي أضاف سنة
وهي الوظيفة احلجاجية. وقد انطلق كارل بوهلر من التصور النفسي يف رصد  ،كارل بوهلر

مبجتمعه وثقافته، وهذه الوظائف وظائف اللغة اليت ترتبط بالشخص املتكلم يف عالقته 
والوظيفة التأثريية االنتباهية  ؛الثالث، هي: الوظيفة التعبريية االنفعالية املرتبطة باملرسل

 ،والوظيفة التمثيلية املرتبطة باملرجع. وكانت هذه الوظائف معروفة ؛املرتبطة باملخاطب
ل اللغوي رومان جاكبسون لدى الفيلسوف اليوناين أفالطون. وقد متث ،بشكل من األشكال

 بعض هذه الوظائف يف منوذجه التواصلي بطريقة من الطرائق.
 

 المطلب الثالث: وظائف اللغة حسب مالينوفسكي
تصورا أنرتوبولوجيا يف دراسة النص الثقايف يف  (Malinowskiقدم مالينوفسكي )

لداللة والوظيفة. ، وضمن بيئته اليت حتيط به، من أجل حتصيل ا356عالقته بسياقه التكويين
وهكذا، فقد قام مالينوفسكي بدراسة استكشافية يف إحدى جزر احمليط اهلادي، حيث 

(، وقد حاول Trobriandمواطن الشعوب البدائية الغريبة، مثل: أهايل تروبرياند )
فتعلم لغتهم، مث متثل طريقة عيشهم؛ مما مكن الباحث  ،مالينوفسكي التأقلم مع حياة هؤالء

                                                 
255- Bühler, K. Spraschtheorie: die Darstellungsfunktion der 
Sprache, Jena, Fischer, 1934. 
256-Malinowski, B. The problem of meaning in primitive languages, 
Supplement 1 in C.K. Ogden & I.A. Richards (eds), The Meaning of 
Meaning, International Library of Philosophy, Psychology and 
Scientific Method, London, Kegan Paul, 1923. 

 

http://fr.wikipedia.org/wiki/Karl_B%C3%BChler
http://fr.wikipedia.org/wiki/Karl_Popper
http://fr.wikipedia.org/wiki/Karl_Popper
http://fr.wikipedia.org/wiki/Karl_Popper
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ىل لغتهم ووظائفها التواصلية. وهكذا، استطاع مالينوفسكي أن يربز وظائف إف من التعر 
أخرى للغة التواصلية، من بينها: الوظيفة الربامجاتية، والوظيفة السحرية، كما حدد وظائف 

 ثانوية أخرى للغة تتعلق بالسرد واحلدث.
 وظائـــف اللغة عند بريتـــون المطلب الرابع:
، ليحدد ثالثة 357( من التصور الرتبوي املتعلق مبجال التعليمonBrittينطلق بريتون )

( اليت تركز على transactionnelleأوال، الوظيفة التبادلية )أنواع من الوظائف هي: 
والتشديد على وظائف العالقات بني خمتلف املتحدثني. وثانيا،  ،تبادل األحداث واألدوار

(. واهلدف من poétiqueالوظيفة الشعرية ) (. وثالثا،expressiveالوظيفة التعبريية )
القدرات الكفائية لدى التالميذ يف اسإنشاء الكتايب. لذا، من تثبت الو هكلها الوظائف   هذه

 تقوية هذه الوظائف لدى املتعلمكتيكي النفسي لى الباحث هذا النموذج الديد فقد استدع
 يف سياقها التعبريي والتواصلي.

 غة عند مـــوريسوظائف الل المطلب الخامس:
، 359( من البعد املنطقي يف حتديداته التصنيفية لوظائف اللغةMorrisينطلق موريس )

وقد حتدث عن اسإنسان على أنه من جنس احليوان. ومن مث، فقد حتدث عن الكالم 
 .التعبريي الذي يتعلق بالتعبري عن خمتلف االنفعاالت واملشاعر واألحاسيس الوجدانية

لكالم اسإخباري الذي يتعلق بتبادل املعلومات واألخبار بني األطراف وحتدث أيضا عن ا
الكالم الوظيفي الذي يتعلق باستثمار الكالم يف و وأشار إىل الكالم االستثماري أ .املتكلمة

وانتقل إىل الكالم التواصلي الذي يؤدي وظيفة حفاظية، ويعضد بنية  .مجايل ولعيبو ماه
ذا التنظيم الوظائفي للكالم ما وضعه كارل بوهلر، وقد تأثر ويشبه ه التواصل بني األطراف.

                                                 
257 - Britton, J. Language and Learning, Harmondsworth, Penguin, 
1970. 
258 -MORRIS, D.: The Naked Ape, London, Jonathan Cape, 1967. 
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رومان جاكبسون كذلك هبذا النموذج يف الستينيات من القرن العشرين، وخاصة فيما يتعلق 
 بالوظيفة احلفاظية املرتبطة بالقناة.

 
 وظائف اللغة عند رومان جاكبسون المطلب السادس:

 -(Roman Jackobsonبسون)رومان جاكحسب  -يستند التواصل اللساين 
هي: املرسل، واملرسل إليه، والرسالة، والقناة، واملرجع، واللغة. ، 358إىل ستة عناصر أساسية

وللتوضيح أكثر، نقول: يرسل املرسل رسالة إىل املرسل إليه، حيث تتضمن هذه الرسالة 
لقي. ولكل مرجعا معينا، وتكتب هذه الرسالة بلغة يفهمها كل من املرسل واملتو موضوعا أ

كالظرف بالنسبة للرسالة الورقية، واألسالك املوصلة بالنسبة  حافظة،تواصلية رسالة قناة 
للهاتف والكهرباء، واألنابيب بالنسبة للماء، واللغة بالنسبة ملعاين النص اسإبداعي... ويعين 

فته هذا أن اللغة ذات بعد لساين وظيفي، وأن هلا ستة عناصر، وست وظائف: املرسل ووظي
انفعالية، واملرسل إليه ووظيفته تأثريية، والرسالة ووظيفتها مجالية، واملرجع ووظيفته مرجعية، 

، واللغة ووظيفتها وصفية وتفسريية. ومن مث، فإن الذي تواصليةو أ والقناة ووظيفتها حفاظية
 )وقد أثبته يف كتابه ،رومان جاكبسونووضع هذا النموذج اللساين الوظيفي التواصلي ه

وهي أن  ،حيث انطلق من مسلمة جوهرية ،360م1862سنة  (اللسانيات والشعرية
الوظيفة األساسية للغة، وارتأى أن للغة ستة عناصر أساسية، ولكل عنصر و التواصل ه
 وظيفة ما:

  

                                                 
259 - JAKOBSON, R. Essais de linguistique générale, Paris, 
Éditions de Minuit, 1963. 
260-JAKOBSON, R. : « Linguistique et poétique », Essais de 
linguistique générale, Paris, Minuit, 1963, p. 209-248. 
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 -عناصر التواصل ووظائف اللغة -
 

 الوظيفة مصدر التواصل عناصر التواصل أرقام العناصر والوظائف 
 انفعالية الةالرس املرسل 1
 شعرية الرسالة الرسالة 3
 تأثيرية الرسالة املرسل إليه 2
 حفاظية الرسالة القناة 4

 وتواصلية
 مرجعية الرسالة املرجع 5
 وصفية الرسالة اللغة 6

 
فرديناند بأعمال  ،يف هذه اخلطاطة التواصلية ،جاكبسونوقد تأثر 

جون  اللغوي املنطقيوالفيلسوف  ،(Ferdinand. De Saussure)دوسوسير
 (.John L. Austin أوسطين )

وعليه، فكثري من النصوص واخلطابات والصور واملكاملات اهلاتفية عبارة عن رسائل يرسلها 
املرسل إىل مرسل إليه، حيث حيول املتكلم رسالته إىل نسيج من االنفعاالت واملشاعر 

مث، يتخذ املرسل بعدا ذاتيا  واألحاسيس الذاتية، ويستخدم يف ذلك ضمري املتكلم. ومن
قوامه التعبريية االنفعالية. مبعىن أن الوظيفة االنفعالية التعبريية هي اليت حتدد العالئق املوجودة 

مواقف و  الرسالة، وحتمل هذه الوظيفة يف طياهتا انفعاالت ذاتية، وتتضمن قيماو  بني املرسل
الرسالة املرجعي. أما املرسل يسقطها املتكلم على موضوع  مشاعر وإحساسات،و  عاطفية
التأثري و املخاطب الذي توجه إليه رسائل املتكلم بضمري املخاطب، بغية إقناعه أو إليه، فه

العالقات حتدد إجيابا. ومن هنا، فإن الوظيفة التأثريية هي اليت و إثارة انتباهه سلبا أو ، أفيه
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 باهه، وإيقاظه عرب الرتغيبتحريض املتلقي، وإثارة انتب املوجودة بني املرسل واملتلقي،
 الرتهيب، وهذه الوظيفة ذاتية بامتياز، مادمت قائمة على اسإقناع والتأثري.و 

املرسل و  وهذه الرسالة يتبادهلا املرسل ،غري اللفظي إىل رسالةو إذاً، يتحول اخلطاب اللفظي أ
 ،فرة لغويةاجلمايل، وهذه الرسالة مسننة بشو  فيسا ان يف حتقيق التواصل املعريف، إليه

يفككها املستقبل، ويؤوهلا بلغته الواصفة. وتتجسد هذه الرسالة ذات الوظيفة الشاعرية 
إسقاط حمور الداللة واملعجم و إسقاط احملور االستبدايل على احملور التأليفي، أباجلمالية و أ

ة هي اليت الشعريو أ معيارا. ويعين هذا أن الوظيفة اجلماليةو انزياحا أو على حمور الرتكيب والنح
احملور االختياري  إسقاطبذاهتا، وتتحقق هذه الوظيفة و  حتدد العالئق املوجودة بني الرسالة

 االنزياط املقصود.و  حقق االنتهاكعلى احملور الرتكييب، وكذلك عندما يت
إىل احلفا  على التكلم، وعدم انقطاعه:  -عرب وسيط القناة-كما هتدف الرسالة   

عين جيدا؟....(. أي: هتدف وظيفة القناة إىل تأكيد التواصل، )خلو....خلو...هل تسم
إيقافه، واحلفا  على نربة احلديث والكالم املتبادل بني و واستمرارية اسإبالغ، وتثبيته أ

 الطرفني.
موضوع الرسالة باعتباره مرجعا وواقعا أساسيا،  وللغة كذلك وظيفة مرجعية، ترتكز على 

الوظيفة يف احلقيقة موضوعية، ال وجود للذاتية فيها، نظرا تعرب عنه تلك الرسالة. وهذه 
 لوجود املالحظة الواقعية، والنقل الصحيح، واالنعكاس املباشر....

الوظيفة امليتالغوية القائمة و وتسمى بالوظيفة الوصفية أ ،ومثة وظيفة أخرى مرتبطة باللغة 
إىل تفكيك الشفرة اللغوية، وهتدف هذه الوظيفة  .على الشرط والوصف والتفسري والتأويل

وصف الرسالة لغويا، وتأويلها وشرحها و بعد تسنينها من قبل املرسل. واهلدف من السنن ه
 النحوية املشرتكة بني املتكلم واملرسل إليه. و  القواعد اللغويةو وفهمها، مع االستعانة باملعجم أ

 La valeurهنا،  تكم إىل القيمة املهيمنة ) ،ومن باب التنبيه، فنحن
dominante،ألن نصا ما قد تغلب عليه وظيفة معينة  ( كما حددها رومان جاكبسون

دون أخرى، فكل الوظائف اليت حددناها سالفا متمازجة، إذ قد نعاينها خمتلطة بنسب 
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متفاوتة يف رسالة واحدة، حيث تكون الوظيفة الواحدة منها غالبة على الوظائف األخرى 
ا، هتيمن الوظيفة اجلمالية الشعرية على الشعر الغنائي. يف ومن هن .حسب منط االتصال

وهتيمن الوظيفة امليتالغوية على النقد األديب،  ،الوظيفة التأثريية على اخلطبة حني، هتيمن
وتغلب الوظيفة املرجعية على النصوص التارخيية، وهتيمن الوظيفة االنفعالية على النصوص 

 ة احلفاظية على املكاملات اهلاتفية.الشعرية الرومانسية، وتغلب الوظيف
 وظائف اللغة عند اللسانيين التداوليينالمطلب السادس: 

التواصل الفعال، )يف كتاهبما ،( Arcand et Bourbeau)وينطلق أركان وبورب
من مقاربة وظيفية تداولية مبنية على املقصدية،  ،361(من المقصدية إلى وسائل التعبير

قيمة املهيمنة، كما  د ذلك واضحا عند رومان جاكبسون، بل الو وليس األساس عند ا ه
الوظيفة املهيمنة يف  ية. مبعىن أن السؤال ليس هو: ماالتواصلو الوظيفة التداولية أو املهم ه

ألي غرض استخدمت من أجله اسإرسالية؟ وألي هدف؟  :اسإرسالية؟ بل السؤال املهم
لكل مقطع تواصلي. ومييز الباحثان بني  وهنا، ينبغي حتديد املقاصد العامة واألساسية

الوظائف ذات املقاصد املباشرة، والوظائف ذات املقاصد غري املباشرة. كما يتحدثان أيضا 
 عن وظائف السبب، ووظائف النتيجة، ووظائف الوسيلة، ووظائف اهلدف...

لسانيات ضمن ال ،هذا، ويقرتط اللسانيون التداوليون مبا فيهم سيمون ديك وأمحد املتوكل
ومن بني هذه الوظائف  .الوظيفية، جمموعة من الوظائف الرتكيبية والداللية والتداولية

(، نذكر: وظيفة املبتدأ، Simon Dikالتداولية اليت مت الرتكيز عليها عند سيمون ديك )
يف   ،وأضاف الباحث املغريب أمحد املتوكل .ووظيفة الذيل، ووظيفة البؤرة، ووظيفة احملور

، وهي وظيفة املنادى. ومن جهة أخرى، 363الوظيفة اخلامسة (،اللسانيات الوظيفية )كتابه
                                                 
261- ARCAND, R. et N. BOURBEAU : La communication 
efficace. De l'intention aux moyens d'expression, Anjou 
(Québec), CEC.1995. 

 .353-350ص:، اللسانيات الوظيفيةأمحد املتوكل:  - 363
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 -الذيل -احملور( من جهة، ووظائف خارجية )املبتدأ -)البؤرة فهذه الوظائف داخلية
 .من جهة أخرى 362املنادى(

م سبع وظائف للغة 1872سنة  (Michael Hallidayهاليداي)هذا، وقد حدد 
 ظائف هي:، وهذه الو 364اسإنسانية

تستعمل اللغة لتحقيق الرغبات واحلاجيات، وحتصيل املصاحل  :الوظيفة األداتية -1
 مثل: " أنا أريد". ؛واملنافع

 ؛إجياباو : تستعمل اللغة للتأثري على سلوك الغري، وتعديله سلبا أالوظيفة التنظيمية -3
 مثل: " افعل ما أقوله لك!".

مثل: " أنا  ؛من أجل الدخول يف عالقة مع احمليط: تستعمل اللغة الوظيفة التفاعلية -2
 وأنت".

تسمح اللغة لصاحبها من التعبري عن انفعاالته الشعورية  الوظيفة الشخصية: -4
والالشعورية، والتعبري عن أحاسيسه ومشاعره الوجدانية والفردية، وتبيان ذوقه الشخصي، 

 إنه أنا..." -ها أنذا-مثل: " أنا ؛وخصوصياته الذاتية
تساهم اللغة يف بناء عوامل خيالية ممكنة، واستثمار اللغة يف  الوظيفة الخيالية: -5

 -مثل:" ختيل أنه سيكون مثل هذا... ؛التخييل، وبناء التصورات االفرتاضية واسإبداعية
 ميكن القول..."

: تسمح اللغة بطرط األسئلة واسإشكاليات االستكشافية الوظيفة االستكشافية -6
 مثل: " ملاذا هذا؟" ؛من أجل بناء املعرفة، وحتصيل املعارف والعلوموالتوقعية 

 ؛: تسمح بنقل املعلومات املختلفة، وتبليغها إىل اآلخراإلخباريةو الوظيفة اإلعالمية أ -7
 مثل: " جيب أن أقول لك..."

                                                 
 .274-272ص:، اللسانيات في الثقافة العربية المعاصرةحافو إمساعيلي العلوي:  - 362

264-Halliday, M.A.K.: Explorations in the functions of language, 
London, Edward Arnold1872. 
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 Jeanوبعد ذلك، ينتقل هاليداي على غرار اسإبستمولوجي التكويين جان بياجيه )
Piajet تحديد ثالث مراحل أساسية مير هبا الطفل يف أثناء بلتعامل مع الطفل لغويا، ( ل
 وهذه املراحل هي: ،اكتسابه للغة

 يف املرحلة األوىل اليت متتد من الشهر األول إىل الشهر اخلامس عشر،  ،يكون الطفل
يتوافق متحكما يف جممل الوظائف األساسية اخلارجية عن جمال اللغة، فاملستوى الصويت ال 

 مع املستوى الداليل، والكلمات ال تتبني بشكل واضح.
مرحلة عشر إىل الشهر الثاين والعشرين  اليت متتد من الشهر السادس تعد املرحلة الثانية

استعمال اللغة، كما يستعملها البالغون. وهنا، تقوم اللغة بأدوارها الوظيفية و حتول وانتقال  
 ائف كربى مؤثرة.املتنوعة املستويات يف شكل وظ

 تشبه لغة الطفل لغة البال  يف املرحلة الثالثة اليت متتد من الشهر الثاين والعشرين إىل سن
 fonction) وتظهر يف هذه املرحلة ثالث وظائف جديدة: الوظيفة التفكريية ،البلوغ

d’idéation( والوظيفة العالئقية الشخصية ،)la function 
interpersonnelleوالوظ ،)( يفة النصيةla function de texture.) 

هي: وظيفة التفكري القريبة من وظيفة التمثيل أن مثة ثالث وظائف لغوية كربى  ويعين هذا
بلورة جمموعة من التجارب الذاتية ب ،وتسمح بتكوين فكرة حول الذات واحمليط ،واملعرفة

مجل هذه الوظيفة معظم نا ه الوظيفة صيغة منطقية. ومن مث، تنقل لواملوضوعية، وتتخذ هذ
وأشياء... والوظيفة  ،وظروف ،وحاالت ،وعالقات ،يف شكل أحداث ،جتارب الذات

وتساهم يف تكوين  ،العالئقية اليت تتحكم يف جمل الوظائف التأثريية واالنفعالية والتعبريية
لف اآلراء. مبعىن أن هذه الوظيفة قائمة على استحضار املرسل واملرسل إليه، ورصد خمت

العالقات الشخصية املوجودة بينهما، وتبيان صي  التعبري كاألمر، والنداء، والرجاء، 
 وااللتماس....

وعة من أما الوظيفة الثالثة، وهي الوظيفة النصية، فتحيل على إنتاج النص بواسطة جمم 
 بغية حتقيق اتساق النص، ومتاسكه، وانسجامه.  الروابط والوسائل اللغوية
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 من خالل المنظور الفلسفي وظائف اللغة بع:المطلب السا 
سوسري و ند دحال فرديناو يذهب جمموعة من اللسانيني إىل أن اللغة وظيفتها التواصل، كما ه

أن اللغة نسق من العالمات  (محاضرات في اللسانيات العامة ) الذي يرى يف كتابه
حني تتقاطع و وعضويا، أحينما يتحد الدال مع املدلول بنيويا  ،واسإشارات، هدفها التواصل

املفهوم نفسه الذي كان يرمي و . وه365الصورة السمعية )الدال( مع املفهوم الذهين)املدلول(
" أصوات يعرب هبا قوم  عندما عرف اللغة بأهنا (الخصائص )إليه تقريبا ابن جين يف كتابه 

 اللغة بأهنا عبارة عن متفصل( André Martinet ). ويعرف أندري 366عن أغراضهم"
مزدوج، وظيفته التواصل. ويعين هذا أن اللغة ميكن تقسيمها إىل متفصل أول تلفو و أ

املونيمات) الكلمات(، وبدورها تنقسم إىل فونيمات)أصوات(، ومورفيمات) مقاطع و وه
صرفية(، وهي تشكل التمفصل الثاين. لكن األصوات ال ميكن تقسيمها إىل وحدات 

وإذا مجعنا تتجزأ، وعندها تنتهي الكلمة. أخرى؛ ألن الصوت أصغر وحدة جزئية ال
  ذا مجعنا الكلمات مع بعضها البعضكونا بذلك مونيمات. وإ  الفونيمات بعضها ببعض

كونا الفقرات واملتواليات. وتكون الفقرات ذا مجعنا اجلمل بني بعضها البعض  كونا مجال. وإ
خالل عمليات  من -بدورها ما يسمى النص اتساقا وانسجاما. ومن مث، يكون النص

ما يسمى باللغة، ومن أهم أهدافها األساسية والبارزة وظيفة  -التأليف واالستبدال
 .367التواصل

تؤدي وظيفة التواصل الشفاف بني  ،وعلى أي، إذا كان الوظيفيون يرون أن اللغة واضحة
يرى أن اللغة ليست دائما  (Oswald Ducrot)واملتكلم واملستمع، فإن أزوالد دوكر 

                                                 
الدار ، أفريقيا الشرق، ترمجة: عبد القادر قنيين، محاضرات في علم اللسان العامفرديناند دو سوسري:  - 365

 .142-143صص:، م1897الطبعة األوىل سنة ، البيضاء
 م.3006طبعة ، لبنان، بريوت، عامل الكتب للطبع والنشر والتوزيع، : الخصائصانظر: ابن جين - 366

267- André Martinet : Éléments de linguistique générale, Paris, 
Armand Colin, 1960. 

 



156 

 

واصل واضح وشفاف، بل هي لغة إضمار وغموض وإخفاء. ويعين هذا أن الفرد قد لغة ت
يوظف اللغة كلعبة اجتماعية للتمويه، والتخفية، وإضمار النوايا واملقاصد. وقد يكون هذا 
اسإضمار اللغوي ناجتا عن أسباب دينية، وسياسية، واجتماعية، واقتصادية، ونفسية، 

هرب املخدرات اسم مهرباته بطريقة مباشرة، بل يستعمل وأخالقية. فمثال، ال يستعمل م
كما أن أسلوب األمر يف الشريعة   ؟الرموز لإلخفاء، كأن يقول لصديقه: هل وصلت احلناء

اسإسالمية يستعمل للوجوب، والدعاء، والندب، وهذا يعين أن اللغة فيها أوجه داللية عدة؛ 
 .369مما يزيد من غموضها، وعدم شفافيتها التواصلية

يف تعامله مع وظيفة  ،( Roland Barthes)ومن جهة أخرى، يذهب روالن بارت 
يعترب اللغة بعيدة كل البعد عن التواصل، وجيعلها لغة سلطة،  إذ ؛بعيدامذهبا  ،اللغة

مصدرها السلطة. ويعين هذا أن اسإنسان عبد للغة ومتحرر منها يف الوقت نفسه. فعندما 
خاضع لقواعدها وتراكبيها، وخاضع أيضا ملنظومتها الثقافية و هيتحدث املتكلم لغة أجنبية، ف

يف الوقت نفسه، هذه اللغة كيفما يشاء، ويطوعها  ،واحلضارية والقيمية، ولكنه يوظف
مجاليا وفنيا. وللتمثيل، فلقد استبدت اللغة الفرنسية كثريا بالشعب اجلزائري ملدة طويلة؛ مما 

اللساين والثقايف والكينوين. وعلى الرغم من ذلك،  د  أخضعته لقواعدها الرتكيبية، وسننها
بقدر ما هم خاضعون هلذه اللغة األجنبية، يتخذوهنا سالحا  ،جمموعة من األدباء اجلزائريني

واهلجوم عليه بشكل  هلم بكل حرية للتنديد باالستعمار الفرنسي، ونقده نقدا شنيعا،
وخدمة مصاحلها احمللية والوطنية  ،زائريةتطويع تلك اللغة خلدمة الذات اجلبعنيف ومقرع، 

من أجل تثبيت  اكمة إىل فرض اللغة اليت تناسبهاوالقومية. كما قد تلتجئ السلطة احل
إذ تفرض  ،سيطرهتا السياسية، وتقوية منظومتها اسإيديولوجية، وتعضيد مصاحلها االقتصادية

ليت متنح السلطة السياسية كل طبقة حاكمة لغتها بالقوة واالقتصاد، كما أن اللغة هي ا
 .368والشرعية القانونية لتلك الفئة احلاكمة

                                                 
268 - O.Ducrot : Dire et ne pas dire, Hermann, 1972, pp : 1-6. 
269- Roland Barthes: Leçon, Éditions du Seuil, Paris, 1978,12-15. 
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أن اللغة قد تكون أداة للتواصل الشفاف، كما ميكنها أن تكون لغة وهكذا، نستنتج 
لإلضمار والتمويه واسإخفاء، كما ميكن أن تكون أداة للسلطة من جهة، وتكون سلطة 

 قمعية فعلية من جهة أخرى.
 األيقونيةو الوظيفـــة البصرية أرنس هوكس و ت المطلب الثامن:

يزيد الوظيفة السابعة إىل والسيما السيميائيني منهم، من  ،الدارسني والباحثنيهناك من 
J.  )جاك دريدا، بعد ظهور كتابات 370اخلطاب اللساين، وهي الوظيفة األيقونية

Derrida).وانبثاق السيميوطيقا التواصلية ، 
كما  د ذلك جليا يف تصورات   ،األيقونيةو بعة بالوظيفة البصرية أوتسمى هذه الوظيفة السا

األلوان و  يةالنظرية. وهتدف هذه الوظيفة إىل تفسري داللة األشكال البصر  371ترنس هاوكس
املشاهبة بني العالمات البصرية ومرجعها و بغية البحث عن املماثلة أواخلطوط األيقونية 

بصرية واأليقونية والصور التشكيلية حتمل يف طياهتا اسإحايل. مبعىن أن مجيع املنتجات ال
 .أيقونيةو كاليغرافية أو وظيفة بصرية أ

 وظائف اللغة حسب لويس هيبير المطلب التاسع:
وظائف )( يف مقالهLouis Hébertمثة وظائف لغوية أخرى يشري إليها لويس هيبري)

لوظيفة التمثيلية، ونستحضر من بني هذه الوظائف: الوظيفة املعرفية، وا ،272(اللغة
 ،اسإعالمية، والوظيفة التعبريية، والوظيفة األمريةو والوظيفة التعيينية، والوظيفية اسإخبارية أ

                                                 
، العراق، بغداد، 1886سنةالطبعة األوىل ، ترمجة جميد املاشطة، البنيوية وعلم اإلشارةترنس هوكز:  - 370
 .114ص:

سنة ، السنة الثانية، 5العدد، املغرب، مجلة بيت الحكمة، ترنس هوكس: )مدخل إىل السيمياء( -371 
 .130ص:، م1897

272 - Louis Hébert:( Les fonctions du langage), site Signo, 
http://www.signosemio.com/jakobson/fonctions-du-langage.asp. 
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والوظيفة االتصالية، والوظيفة امليتاسيميائية، والوظيفة اسإستيطيقية،  ،والوظيفة العالئقية
 …والوظيفة البالغية

 تالمطلب العاشر: وظائف السارد حسب جيرار جني
( بوظائف اللغة، ولكنه اهتم بوظائف السارد GENETTE)مل يهتم جريار جنيت 

ئف السارد يف وقد حصر وظا .372(3صور  )على مستوى اخلطاب السردي، يف كتابه
وظيفة التنسيق القائمة على توزيع األدوار ؛ و هي الوظيفة السرديةمخس وظائف حمورية، 

 ؛تنظيم السرد واحلوار من جهة أخرىبني السراد والشخصيات من جهة، و  احلكائية
والوظيفة  ؛التواصلية اليت تتحقق من خالل تواصل الراوي واملروي لهو والوظيفة اسإبالغية أ

 -مبعىن أن السارد يقدم  اسإشهادية اليت تتمثل يف نقل الواقع بصدق وأمانة وحرفية واقعية.
والوظيفة  ؛إسإيهام بالواقعية شهادة صادقة وأمينة حول الواقع، ضمن ما يسمى بنظرية -هنا

 الدفاع عن أطروحة إيديولوجية ما.و رسالة تعليمية ما، أ اسإيديولوجية اليت تتمثل يف تقدمي
العتبات/  )ومن ناحية أخرى، فقد حدد جريار جنيت أربع وظائف للعنوان يف كتابه

Seuils)، لوظائف عتبة حتيط بالنص خارجيا وداخليا، وهذه او باعتباره نصا موازيا أ
 .374األربع هي: اسإغراء، واسإحياء، والوصف، والتعيني

  

                                                 
273 -GENETTE, G. : Figures III, Paris, Seuil.1873. 

سنة ، مارس يناير/، 2العدد، 35اجمللد ، مجلة عالم الفكر، انظر: محيل محداوي: )السيميوطيقا والعنونة( - 374
 .106ص:، م1887
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 عبد اهلل الغذامي والوظيفة النسقية المطلب الحادي عشر: 
النقد الثقافي: قراءة في األنساق  )يف كتابه ،يرى الناقد السعودي عبد اهلل الغذامي

 .375أنه البد من ربط النقد الثقايف بالنسقية (، الثقافية العربية
كان رومان جاكبسون قد حدد ست وظائف لستة عناصر: الوظيفة اجلمالية للرسالة، إذا  و  

والوظيفة االنفعالية للمرسل، والوظيفة التأثريية للمتلقي، والوظيفة املرجعية للمرجع، والوظيفة 
احلفاظية للقناة، والوظيفة الوصفية للغة. فقد حان الوقت سإضافة الوظيفة النسقية للعنصر 

الرمسية وغري  مبعىن أن النقد الثقايف يهتم باملضمر يف النصوص واخلطابات. 376النسقي
الرمسية، ويستقصي الالوعي النصي، وينتقل دالليا من الدالالت احلرفية والتضمينية إىل 

أن النقد الثقايف يستند إىل ثالث دالالت: الداللة  هذا كلهالدالالت النسقية. ويعين 
 -اسإحيائية اجملازية الرمزية، والداللة النسقية الثقافية. و" إذا قبلنا  املباشرة احلرفية، والداللة
بإضافة عنصر سابع إىل عناصر الرسالة الستة، ومسيناه بالعنصر  -يقول عبد اهلل الغذامي

سيصبح املولد للداللة النسقية، وحاجتنا إىل الداللة النسقية هي لب القضية، و النسقي، فه
الت لغوية مل تعد كافية لكشف كل ماختبئه اللغة من خمزون داليل، إذ إن ما نعهده من دال

ولدينا الداللة الصرحية اليت هي الداللة املعهودة يف التداول اللغوي، ويف األدب وصل النقد 
إىل مفهوم الداللة الضمنية، فيما  ن هنا نقول بنوع خمتلف من الداللة هي الداللة 

ف إىل الدالالت تلك. والداللة النسقية هي قيمة  وية النسقية، وستكون نوعا ثالثا يضا
ونصوصية خمبوءة يف املضمر النصي يف اخلطاب اللغوي. و ن نسلم بوجود الداللتني 

الوعي النقدي،  و الصرحية والضمنية، وكوهنما ضمن حدود الوعي املباشر، كما يف الصرحية، أ
ر وليست يف الوعي، وحتتاج إىل أدوات كما يف الضمنية، أما الداللة النسقية فهي يف املضم

                                                 
، لبنان، ريوتب، املركز الثقايف العريب، النقد الثقافي: قراءة في األنساق الثقافية العربيةعبد اهلل الغذامي:  - 375

 م.3000الطبعة األوىل سنة 
الطبعة ، سورية، دمشق، دار الفكر، نقد ثقافي أم نقد أدبيعبد اهلل حممد الغذامي وعبد النيب اصطيف:  - 376

 .34ص:،، م3004األوىل سنة 
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نقدية مدققة تأخذ مببدإ النقد الثقايف لكي تكتشفها، ولكي تكتمل منظومة النظر 
 .377واسإجراء."

وما يهمنا يف هذه الدالالت الثالث هي الداللة الثقافية الرمزية اليت تكتشف على مستوى 
 رفية واجلمالية.الباطن واملضمر، فتصبح أهم من الداللتني السابقتني: احل

عبد اهلل الغذامي يضيف الوظيفة السابعة إىل النظام التواصلى املوجود عند  وهكذا،  د
رومان جاكبسون، وهي الوظيفة النسقية اخلاصة بعنصر النسق الثقايف، بينما هناك من 

 السيميائيني من يضيف الوظيفة األيقونية إىل هذا النظام التواصلي اجلاكبسوين.
أن اللغة عبارة عن نظام من العالمات والرموز : يتبني لنا، مما سبق ذكره، القولوخالصة 

بكل وضوط وجالء،  ،وقد تأكد لناواسإشارات واأليقونات، وظيفتها البارزة هي التواصل. 
أن احلديث عن وظائف اللغة وصفا وتصنيفا وتنميطا، قد بدأ يف احلقيقة يف أحضان 

ة البنيوية الوظيفية على حد سواء، وتوسع هذا االهتمام مع مدرسة براغ واملدرسة اللساني
املدارس اللسانية األخرى، كالتوليدية التحويلية والتداوليات الوظيفية. ومن مث، ميكن 

بوظائف  ،بشكل من األشكال ،احلديث عن جمموعة من املنظورات والنظريات اليت اهتمت
املنظور السيميائي، واملنظور النفسي، واملنظور اللغة، كاملنظور الفلسفي، واملنظور اللساين، و 

التداويل، واملنظور السردي، واملنظور اسإعالمي، واملنظور التواصلي، واملنظور الرتبوي، 
 واملنظور الثقايف، واملنظور األنرتوبولوجي...

 
 
 
 
 

                                                 
 .37-36ص:، عبد اهلل حممد الغذامي وعبد النيب اصطيف: نفسه - 377
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 ةــــالمقبوليالمبحث التاسع: 

قبول نص ورفض خخر بناء على جمموعة من املعايري ( Acceptability)نعين باملقبولية 
احلال عند نوام شومسكي و والقواعد واملرتكزات واألسس اللغوية واللسانية والنصية. كما ه

ىل هي اليت الحترتم قواعد فاجلملة األو  الذي مييز بني اجلملة الالحنة واجلملة املقبولة.
الصياغة التداولية. يف حني، حترتم اجلملة الثانية القواعد اليت سطرها الرتكيب و الداللة أو أو النح

وانفتاحها على  ،علم التداول، بعد تطور اللسانيات التوليدية التحويليةو علم الداللة أو أ
 مستجدات اللسانيات املعاصرة. من جمموعة 

ذلك النص الذي خيضع للسالمة النصية، ويتسم باالتساق و املقبول ه ويعين هذا أن النص
ي: ذلك النص أواالنسجام وقواعد التنسيق والتنضيد والرتابط والتماسك الرتكيب واملعنوي.

  الذي تتوفر فيه الوحدة العضوية واملوضوعية.
ة، الذي حيكم على مدى مقبولية النص وسالمته من حيث اللغو ومن هنا، فاملتلقي ه

والرتكيب، والداللة، والوظيفة. أي: يتثبت من سالمة بناء النص من حيث الروابط الرتكيبية 
والعمليات الضمنية. مبعىن يتأكد من سالمة النص وابتعاده عن التفكك واهلشاشة واهللهلة 

اتسامه باالتساق من جهة، وتوفره على و النصية. ومن الشروط األساسية لقبول النص ه
جام من جهة ثانية. أضف إىل ذلك أن النصوص السليمة واملقبولة هي اليت خاصية االنس

وتستجيب لرغباته القرائية والفنية واجلمالية والشعورية  ،تراعي أفق انتظار القارىء
حداث وتشابكها ن يتميز النص بالرتابط وتسلسل األعالوة على ذلك، البد أ والالشعورية.

يكون مفتقدا لعنصر التسلسل؛ مما قد يسبب يف  إالومنطقية وسببية، و بطريقة متدرجة 
 وعدم قدرة املتلقي على فهمها واستيعاهبا. ،غموض اسإرسالية

وتتميز التداوليات النصية بكوهنا اهتمت كثريا باملقبولية النصية عندما ربطتها باالتساق 
ال روجيي يف جمملاين والنال فان ديك ضمن إطار التقليد األومن مث، " تندرج أعمواالنسجام.

بان الستينيات والسبعينيات.وتعد مقاربته مقاربة معرفية اللسانيات النصية الذي تطور إ
لكون تفكريه قد انصب على القدرات اليت من خالهلا تتعرف الذوات إىل النصوص 

 

https://en.wikipedia.org/wiki/Acceptability
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من حيث تنظيمها الصوري، مقارنة بتسلسالت أخرى  بولة: أي النصوص السليمة البناءاملق
متني رئيسيتني )مشاهبة النص النص عند فان ديك إىل مسلو ه الصفة.ويستند  التتمتع هبذ

م وفقا هلندسة ذات مستويات ثالثة) نصي توليدي(، كما أنه ينتظو لة، ووجود  للجم
 "379املستوى النصي املكرب، واملستوى النصي املصغر، واملستوى النصي األعلى(.

النسجام والتنسيق رعية واملقبولية واالتساق واالذي يتسم بالشو وهكذا، يتبني لنا أن النص ه
 تحام.والتنضيد واالل

 
 وصـــط النصــــتنميالمبحث العاشر: 

وفق مقاييس  ،تسعى لسانيات النص إىل جتنيس النصوص وتنميطها وتصنيفها وتنويعها
  وية ولسانية وتركيبية وداللية ومعجمية ووظيفية.

 ،لخطابات األدبية، ومعيارا تصنيفيا للنصوص اسإبداعيةيعد اجلنس األديب مبدأ تنظيميا لو 
اخلطاب، وحتديد مقوماته ومرتكزاته، و تسهر على ضبط النص أ ،ثابتة ومؤسسة تنظريية

الثبات والتغري. ويساهم اجلنس  والفنية والوظيفية من خالل مبدأي وتقعيد بنياته الداللية
 ته اجلمالية الناجتة عن االنزياط واخلرقاحلفا  على النوع األديب، ورصد تغريا األديب يف
القضايا اليت  يعترب اجلنس األديب كذلك من أهم مواضيع نظرية األدب، وأبرزو  النوعي.

أ ية معيارية  ملا للجنس األديب من .انشغلت هبا الشعرية الغربية والعربية على حد سواء
وتقوميها، ودراستها  ،قيبهايف حتليل النصوص، وتصنيفها، ومنذجتها، وحت وصفية وتفسريية

التجنيسية. كما تساعدنا معرفة  من خالل مساهتا النمطية، ومكوناهتا النوعية، وخصائصها
والفين والنصي، وتطور التاريخ األديب، باختالف  قواعد اجلنس على إدراك التطور اجلمايل
لذاتية املرتبطة أوالتلقي، فضال عن تطور العوامل ا تطور األذواق، وتنوع مجاليات التقبل
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اجلنس والوراثة، وتطور العوامل املوضوعية اليت حتيل على بيئة  بشخصية املبدع من ناحية
 واجلغرافية، واالجتماعية، والتارخيية، والدينية ،الطبيعية جتلياهتااألديب بكل 

ومثة عدة أنواع من النصوص نذكر منها: النص احلجاجي، والنص السردي، والنص 
ومثة نصوص أخرى كثرية  .، والنص التفسريي، والنص احلواريص اسإخباريالوصفي، والن

 الداعي للتوقف عندها.
مؤسسة ثابتة بقوانينها ومكوناهتا النظرية والتطبيقية، حيث يتعـارف و اجلنس األديب هف وعليه،

عليهــــــا النــــــاس، إىل أن يصــــــبح اجلــــــنس قاعــــــدة معياريــــــة يف تعــــــرف النصــــــوص واخلطابــــــات 
ييـــز بينهـــا جتنيســـا وتنويعـــا وتنميطـــا. ويتحـــدد اجلـــنس األديب بوجـــود قواســـم والتم ،واألشـــكال
 خمتلفة بني جمموعة من النصوص، باعتبارها بنيات ثابتة متكررة ومتواترة مـن جهـة،و مشرتكة أ

من جهة أخـرى. وهـذا مـا جيعـل تلـك النصـوص واخلطابـات تصـنف  بنيات متغرية ومتحولةو أ
 ،ط أديب معني. لكن عناصر االختالف الثانوية ال تـؤثرمنو نوع أو جنس أو داخل صيغة قولية أ

مـــا يتضـــمنه مـــن عناصـــر أساســـية قـــارة و اجلـــنس األديب؛ ألن املهـــم ه حبـــال مـــن األحـــوال، يف
 ظهر على إثره جنس أديب خخر توالدا وتناسال وانبثاقا. ،وثابتة، وكلما انتهك جنس أديب

ؤمن بنظريــــة األجنــــاس األدبيــــة متــــثال قبــــل القــــرن العشــــرين، تــــ ،وإذا كانــــت القــــرون األدبيــــة 
وانضـــباطا وفصـــال، فإنـــه بعـــد منتصـــف القـــرن املاضـــي، أصـــبحت األجنـــاس األدبيـــة متداخلـــة 
 -وخمتلطـــة، حيـــث يصـــعب احلـــديث عـــن جـــنس أديب معني.لـــذا، وجـــدنا مجاعـــة تيـــل كيـــل 

مســـتبدلة اجلـــنس  ،تثـــور علـــى هـــذه النظريـــة بشـــكل جـــذري، رافضـــة عمليـــة التصـــنيف -مـــثال
الكتاب. ويف هذا السياق، يقول رينيه ويليك:" الحتتـل نظريـة و األثر األديب أو بالعمل أ األديب

األنــواع األدبيــة مكــان الصــدارة يف الدراســات األدبيــة يف هــذا القــرن. والســبب الواضــح لــذلك 
أن التمييــز بــني األنــواع األدبيــة مل يعــد ذا أ يــة يف كتابــات معظــم كتــاب عصــرنا. فاحلــدود و هــ
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حيــور، وختلــق أنــواع جديــدة و متــزج، والقــدمي منهــا يــرتك أو  باســتمرار، واألنــواع ختلــط أبينهــا تعــرب
 378أخرى إىل حد صار معها املفهوم نفسه موضع شك."

ومـــا قـــوانني التجنـــيس  ؟أهـــم أمناطـــه النوعيـــة اجلـــنس األديب؟ ومـــاوتأسيســـا علـــى ماســـبق، مـــا 
 ومعايريه؟ 

 المطلب األول: مصطلـــح الجنـــس األدبــي
 genreمثــــــل: اجلــــــنس األديب) ،املعلــــــوم أن للجــــــنس األديب مصــــــطلحات عــــــدة مــــــن

littéraire ...ونظريـــة  ؛( عنـــد تـــودوروف، ومـــاري شـــيفر، وروين ويليـــك، وأوســـتني واريـــن
ونظريـــــــــة األشـــــــــكال عنـــــــــد  ؛(Van Tieghemاألجنــــــــاس عنـــــــــد فـــــــــان تـــــــــيغم )

( عنـد Les gatégories géneriquesواملقـوالت التجنيسـية ) ؛(Spitzerسـبيتزر)
 les formes، واألشـكال الثابتـة )؛(Dominique Combeدومينيـك كومـب)

fixes(عنـــد أنـــدري جـــول )André Jolles)؛ ( واألنـــواعKinds عنـــد جـــون إركـــني)
(John Erskine)؛ ( واألمنــــــاطTypesعنــــــد جــــــريار جنيــــــت )ونظريــــــة الصــــــور  ؛
(Figures)؛ونظريــــة األدب ؛ونظريــــة اخلطابــــات ؛ (وجــــامع الــــنصarchetexte عنــــد )

ـــــة ؛(espèces poétiquesواألنـــــواع الشـــــعرية ) ؛جـــــريار جنيـــــت واألشـــــكال الطبيعي
(formes naturelles)و واألجنـاس أ ؛( األنـواع الصـغرىsous-genre)وأصـناف  ؛

( modes de fictionوصـي  التخييـل) ؛(Les classes des textesالنصـوص )
واملتعاليـات  ؛(R.scholes( عنـد شـولز )Théories des modesنظرية الصـي  )و أ

 les(عنـــد جـــريار جنيـــت. وأخـــريا، األشـــكال األدبيـــة )Transtextualitésالنصـــية )
formes littéraires...) 

  

                                                 
، الكويت، سلسلة عامل املعرفة، ترمجة: حممد عصفور، عامل املعرفة، مفاهيم نقديةرونيه ويليك:  - 378
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 مفهــــوم الجنـــس األدبــي المطلب الثاني:
يعــد اجلــنس مفهومــا اصــطالحيا أدبيــا ونقــديا وثقافيــا يهــدف إىل تصــنيف اسإبــداعات األدبيــة 

ـــــة، كاملضـــــمون، واألســـــلوب، والســـــجل، حســـــب جمموعـــــة مـــــن املعـــــاي ري واملقـــــوالت التنميطي
التعيـــني الـــيت ترتبـــع يف وســـط صـــفحة و يف عتبـــة التجنـــيس أيتجلـــى مـــا  ،واألســـلوب... وغالبـــا
الــداخلي مــن الكتــاب، وهــي مبثابــة عقــد بــني املبــدع واملتلقــي. ومــن مث، و الغــالف اخلــارجي أ

التجنــيس الــذي أقــره املبــدع،فيعتربه  يهتــدي القــارىء إىل التعامــل مــع العمــل علــى هــدي ذلــك
عمال ختييليا. وترتبط عملية التجنيس بالقارىء الذي يعتمـد علـى أفـق انتظـاره و عمال واقعيا أ

ويعـــــين هـــــذا أن املتلقـــــي يســـــتند إىل جمموعـــــة مـــــن  .التخييلـــــي يف التعامـــــل مـــــع الـــــنص األديب
لـنص حتلـيال وتقوميـا. وبتعبـري االتفاقات التجنيسية اليت ميتلكهـا، والـيت مـن خالهلـا يقـرأ ذلـك ا

 ،مـن مثيستكشـف هبـا الـنص تشـرحيا وتـأويال. و  ،خخر، ميتلك القارىء معرفـة خلفيـة جتنيسـية
بــني الكاتــب املبــدع و اتفــاق خطــايب بــني املرســل واملرســل إليــه أو مبثابــة عقــد نصــي أو فــاجلنس ه

 واملتلقي املفرتض.
ر األساسـية املشـرتكة الـيت تلتقـي فيهـا وجود جمموعة من العناصـبوعليه، يتحدد اجلنس األديب 

جمموعــة مــن النصــوص األدبيــة، لكــن قــد تكــون هنــاك عناصــر ثانويــة ميكــن أن ختتلــف فيهــا 
احرتام العناصـــر الرئيســـة، دون العناصـــر الثانويـــة. وتبعـــا و األجنـــاس واألنـــواع األدبيـــة. فـــاملهم هـــ

 خخــر يف ضــوء قــانوين إىل جــنس أديب ننتقــل تــوا ،لــذلك، فكلمــا اختلــت العناصــر األساســية
اجلــنس يف و التحــول والتغــري. وإذا تتبعنــا تــاريخ األجنــاس األدبيــة، فقــد كــان اسإخــالل بــالنوع أ

ثقافــات معينـــة مذمــة وتقصـــريا وتنقيصــا، بينمـــا كــان يعـــد يف الثقافــات األخـــرى فضــيلة ومتيـــزا 
ن نــوع عــ -يقــول عبــد الفتــاط كليطــو -وحداثــة وجتديــدا وجتريبــا. وهكــذا، فعنــدما" نتحــدث 

ضــــمنية، إىل نظريــــة يف و فإنــــك الحمالــــة تســــتند أثنــــاء حــــديثك، بصــــفة صــــرحية أ ،مــــن األنــــواع
األنواع. خصائص نوع ال تربز إال بتعارضها مع خصائص أنـواع أخـرى. تعريـف النـوع التـربز 
إال بتعارضــها مــع خصــائص أنــواع أخــرى. تعريــف النــوع يقــرتب مــن تعريــف العالمــة اللغويــة 

وع يتحــدد قبــل كــل شــيء مبــا لــيس واردا يف األنــواع األخــرى.إذا تأملــت عنــد دوسوســري: النــ
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فإنــك ســتالحو خصــائص متعارضــة ومتبادلــة االرتباط؛حتديــد  ،نوعني)املــدط واهلجــاء مــثال(
النــوع يقتضــي منــك أن تعتــرب الــرتادف يف جمموعــة مــن النصــوص والتعــارض بــني النــوع وأنــواع 

 390ت نفسه دراسة لألنواع اجملاورة."أخرى. هلذا، فإن دراسة نوع تكون يف الوق
هذا، وقد استلزمت نظرية األجناس األدبية مسألة التقسـيم علـى غـرار البالغـة العربيـة الـيت مت 
تشــذيرها إىل املعــاين والبيــان والبــديع، فقــد قســم كــل علــم إىل عناصــر وفــروع كثــرية. وينطبــق 

فقســم  .النثــر والشــعر :كبــريينهــذا أيضــا علــى األنــواع األدبيــة الــيت مت تصــنيفها إىل جنســني  
كما قسم النثر إىل فنـون وأنـواع وأمنـاط. وقـد رأينـا يف   .الشعر إىل أغراض وفنون ثانوية وفرعية

تراثنا العـريب القـدمي أن هنـاك مـن كـان يفضـل الشـعر علـى النثـر، ومـن كـان يفضـل النثـر علـى 
 الشعر.

وسـيطة تـربط الـنص بـاألدب مـن وبناء على ماسبق، فاألجناس األدبية مقـوالت جمـردة نظريـة 
جهـــة، وتصـــله بـــاملتلقي مـــن جهـــة أخـــرى. كمـــا أن هـــذه املقـــوالت هـــي الـــيت تســـعفنا يف فهـــم 
األعمــال األدبيــة وتأويلهــا وتقوميهــا، وتســاعدنا علــى تصــنيف النصــوص وجتنيســها وتنميطهــا، 

هبـــذا، وهـــي الـــيت ختلـــق أفـــق انتظـــار القـــارىء أثنـــاء التعامـــل مـــع النصـــوص واألعمـــال الفنيـــة. و 
تتحول هذه املقوالت اجملردة إىل بنيات ثابتة متعالية، وأشكال تصنيفية جاهزة، تعتمد عليهـا 
املؤســــات االجتماعيــــة: الثقافيــــة، والرتبويــــة، واألدبيــــة، وغريهــــا مــــن املؤسســــات اجملتمعيــــة، يف 

 ،طالتمييـز بــني النصـوص واخلطابــات واألشــكال التارخييـة، وتصــنيفها إىل أنـواع وأشــكال وأمنــا
 ضمن خانات وأقسام ونظريات جمردة، تقوم بعمليات: الوصف والتفسري والتأويل.

 المطلب الثالث: تصنيف النصوص
جــزءا اليتجــزأ مــن نظريــة األدب، بــل أصــبحت  -اليــوم  -أصــبحت نظريــة األجنــاس األدبيــة 

 يف النقـــد األديبلســـانيات الـــنص و رتكـــز عليهـــا تمـــن أهـــم املســـتندات النظريـــة والتطبيقيـــة الـــيت 
الميكــن االســتغناء عنهــا إطالقــا يف  ومــن مث، .مــع النصــوص واآلثــار األدبيــة والفنيــة مــاتعامله

 عملية التصنيف، والتعيني، والقراءة، والتقومي، والتأويل، والتوجيه.
                                                 

 .33ص:، األدب والغرابةعبد الفتاط كليطو:  -390
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 ومثة جمموعة من النصوص اليت ترتكن إليها لسانيات النص، ونذكر بعضا منها:
 يــــص الحجاجــــاألول: الن فرعال

يقصد بالنص احلجاجي ذلك النص الذي يهدف إىل اسإقناع، والتأثري، واالقتناع، 
ومن مث، تذهب التداولية احلجاجية إىل أن  واحلجاج. واستخدام أساليب التفسري والربهنة

اخلطاب عبارة عن روابط لغوية حجاجية. وخري من ميثل هذه املقاربة احلجاجية و النص أ
ضمن الوصف اللساين، باعتباره  لذي أدخل البعد التداويل( اDucrot)وأوزوالد دوكر 

أحد مكوناته الرئيسة إىل جانب الرتكيب والداللة على غرار شارل موريس. ويعين هذا أن 
البعد التداويل للملفو  يوجد يف اللغة نفسها، وليس مرتبطا بسياق تلفظي ما. ومن مث، 

اجية، وليست منطقية استنباطية. مبعىن فالعالقات املوجودة بني امللفوظات هي عالقة حج
أن القواعد احلجاجية هي اليت تتحكم يف ترابط ملفوظات النص، وتسلسلها يف عالقاهتا 
مبعانيها، وليست هي القواعد املنطقية واالستنباطية. أي: إن الروابط احلجاجية هي اليت 

ء املوصولة، وأمساء كالضمائر، وحروف العطف، واألمسا  ،تتحكم يف اتساق النص وانسجامه
اسإثبات والنفي، واالستنتاج، واالستدراك...ومن مث، يتحقق تواصل  اسإشارة، وروابط

وفهم امللفو  يعين فهم  امللفوظات عرب أفعال الكالم، وليس عرب الصفات من جهة،
كثريا بالروابط التعبريية اليت ختلق اتساق و أسباب تلفظه من جهة أخرى. ومن مث، اهتم دوكر 

واهتم كذلك بالتمفصالت اللغوية اليت تساهم يف خلق النص احلجاجي  .نص وانسجامهال
 برهنة واستدالال وترابطا وهيكلة.
ذلك النص الذي يستعمل جمموعة من اآلليات والروابط و وهكذا، فالنص احلجاجي ه

، احلجاجية للتأثري، واسإقناع، والتأثري، مثل: أسلوب التعريف، وأسلوب السرد والوقائع
وأسلوب  وأسلوب الوصف، وأسلوب التمثيل، وأسلوب الشرط، وأسلوب االستدراك،

املقارنة، وأسلوب التقابل، وأسلوب التضمن، إىل جانب التضاد، والتناقض، واسإثبات، 
 والنفي، والفصل، والوصل، واالستشهاد...
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 رديــــص الســـالثاني: الن فرعال
القائمة على البداية، والعقدة،  السرديةاحلبكة ه ذلك النص الذي تتوفر فيو النص السردي ه

(هي جمموعة la narrativitéعالوة على ذلك، فالسردية ) .والصراع، واحلل، والنهاية
خطاب ما. مبعىن أن و من احلاالت والتحوالت اليت يتعرض هلا عنصر ما داخل نص أ

ن مسؤولة عن السردية هي مبثابة تعاقب حاالت وحتوالت داخل سياق خطايب ما، تكو 
الذي يهتم برصد تلك احلاالت والتحوالت و إنتاج املعىن. ومن هنا، فالتحليل السردي ه

ها النصوص السردية اليت تتعاقب في لسانيات النصداخل النص السردي. ومن هنا، تدرس 
األفعال، واحلاالت، والتحوالت، واألزمنة، واألمكنة، والشخوص، وتتنوع فيها اللغات 

 األصوات والصي .واألساليب و 
أثناء تعاملنا مع النص نبدأ هبا منهجية مما سبق ذكره، أن أول خطوة  ،وهكذا، يتبني لنا

الرتكيز على املكون السردي، وتتبع و  ،تقطيع النص إىل متواليات سرديةهي السردي 
ومدارسة األفعال، واحلاالت، والتحوالت، ومدارسة الربنامج السردي عرب  ،اخلاصية السردية

حمطاته األربع: التطويع، والكفاءة، واسإ از، والتقومي. وقد بينا أن الكفاءة تتضمن أربعة 
مؤهالت أساسية هي: الواجب، واسإرادة، والقدرة، واملعرفة. وهنا، ميكن احلديث عن 
جهات اسإمكان)الواجب واسإرادة(، وجهات التحيني والتنفيذ)القدرة واملعرفة(. ومبا أن 

فاعل احلالة والفاعل اسإجرائي، فإن املوضوع بدوره نوعان: موضوع القيمة، الفاعل نوعان: 
وموضوع اجلهة. وميكن كذلك احلديث عن الربنامج السردي املضاد الذي يقوم به البطل 

الذات املضادة لتقويض الربنامج السردي الذي يقوم به الفاعل و أ الفاعل املعاكسو أ
 غوب فيه.اسإجرائي من أجل حتصيل املوضوع املر 

التضاد و وعلى أي حال، يقوم التحليل السردي على مبدأين أساسيني  ا: مبدأ التقابل أ
التتابع و الرباغمايت )حمور التعويض واالنتقاء(، ومبدأ التعاقب أو املبين على احملور االستبدايل أ

 التسلسل القائم على احملورالرتكييب )الرتابط املنطقي(.و أ
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 اإلعالميو خباري أالثالث: النص اإل فرعال
( ذلك النص الذي texte informatifاسإعالمي )و يقصد بالنص اسإخباري أ

وتقدمي معلومات دقيقة ومستفيضة حول موضوع  ،بالغ واسإخبار واسإعالنيهدف إىل اسإ
نريد أن خنرب املتلقي ونزوده مبجموعة من  عندماخباري ما. ومن مث، نتحدث عن نص إ

خباري، حمايدا سإبار. عالوة على ذلك، يكون الكاتب، يف النص ااملعارف واملوارد واألخ
مهما كانت طبيعة األخبار والتجارب واألحداث املنقولة. ويعين  بذاته، واليصدر األحكام

ان مصادر اخلرب، واالبتعاد وتبي ،هذا أنه البد أن يكون موضوعيا يف رصد األخبار وحتليلها
 ينبغيبل  ما. دينيةو أعرقية و طائفة سياسية أو أ حزبو ابة أنقو مناصرة فئة أو عن اسإيديولوجيا أ

يكون اخلرب صادقا اليراد منه غري اسإخبار ال مصلحة و  أن تكون احلقيقة من أجل احلقيقة،
 موضوعية.و أخرى ذاتية أ

. وهذا ما وتأويله دون حتليله وتفسريه ،اخلرب كيفما وقع وحدثاملخرب يضا أن ينقل وينبغي أ
الصحفي الذي ينقل لنا أخبارا ووقائع وأحداثا ينبغي أن تكون صادقة يتطلبه العمل 

 وصحيحة وموضوعية.
؟ ملاذا؟ خباري عن أسئلة ستة: من؟ ماذا؟ أين؟ مىت؟ كيفومن هنا، جييب النص اسإ

ينبغي أن يكون اجلواب خمتصرا ومقتضبا ومركزا، وإذا طال اجلواب  ولإلجابة عن سؤال ملاذا
 أصبح النص تفسرييا.

والبد أن يستند النص اسإخباري إىل الروابط النصية اليت حتقق للنص اتساقه وانسجامه، 
 وخيضع للتقسيم الثالثي: املقدمة، والعرض، واخلامتة.
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 ريـــص التفسيــالرابع: الن فرعال
مستوى عاليا ضمن درجات النص  (le texte explicatifميثل النص التفسريي )

تعميق املوضوع بشكل دقيق، باستجالء األسباب و النص هاسإخباري. والغرض من هذا 
املوضوع، ومناقشته من منظورات خمتلفة ومتنوعة، والبحث  حيثياتالقريبة والبعيدة، ورصد 

ويعين هذا أن النص  .عن اخللفيات اليت تتحكم يف تلك الوقائع واألحداث املنقولة
تفسريها وفق بناها الداخلية، ىل إبل يهدف  ،بنقل األحداث ووصفهاالتفسريي اليكتفي 

قتصادية، واالجتماعية، والتارخيية، والثقافية، والدينية، سياقاهتا اخلارجية السياسية، واالو 
 والنفسية، واحلضارية...

سبابه ونتائجه. عالوة على أ: ينصب النص التفسريي على اخلرب بوصفه وتفسريه وفق أي
هما وتفسريا وتأويال. ومن مث، تتوقف لسانيات ذلك، هتيمن الوظيفة التفسريية على اخلرب ف

النص عند املتتاليات التفسريية لدراستها لسانيا، وتبيان مضامينها الداللية، واستكشاف 
 مساهتا الفنية واجلمالية والتداولية والنصية.

سؤال" ملاذا؟". بل ميكن القول أنه جييب عن و النص التفسريي ه وأهم سؤال جييب عنه
ال أن النص التفسريي ال ية ظروف سياقية؟ إأفسريية التالية: كيف؟ ملاذا؟ ويف سئلة التاأل

ىل أدلة حسية ملموسة: بصرية، بل حيتاج إالروابط احلجاجية كالنص احلجاجي،  يتطلب
 ومسعية، وذوقية، ومشية، وملسية...

وعليه، فالبد أن يتحقق يف النص التفسريي مقومات االتساق واالنسجام، ويتضمن 
ن االنطالق من املعلومات كبل مي وات تركيبية ثالث: االستهالل، والعرض، واخلامتة.خط
مث االنتقال إىل األخبار غري املعروفة، مث البحث عن معلومات جديدة.  ،عروفةاملخبار األو 

طلحات ومفاهيم العلوم ومن مث، يكون الكاتب حمايدا وموضوعيا، مع توظيف مص
 وتبيان خلفياهتا.املنقولة، داث ثناء تفسري األحاسإنسانية أ

، وعرض الدعوى، مث شرط األحداث وتفسريها، وتعريفهالنص التفسريي بطرط املوضوع  يبدأ
نتاج واالستدراك، والرتجيح بني اآلراء، وذكر واالست عمال أساليب النقاش والتحليلواست
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عانة باألدلة العقلية واالعتماد على الوثائق الشفوية واملكتوبة والبصرية، واالست ،مثلةاأل
 وغلق املوضوع. ،الوصول إىل النتيجةاملقارنة حىت متثل أسلوب و  ،والتارخيية

 يـــالمطلب الرابع: النص الوصف
بتشغيل  ،الوظيفة الوصفيةو يقصد بالنص الوصفي ذلك النص الذي يغلب عليه الوصف أ

والصفة  ،واملقارنة ،من النعوت، واألوصاف، واألحوال، والصور البالغية، والتمييز نسق
 املشبهة، وصي  املبالغة، وصي  املدط والذم...

وغالبا، ما ينصب الوصف على عناصر رئيسية أربعة هي: الشخصيات، واألمكنة، 
ومن مث، فاملتواليات الوصفية هي اليت  دها يف النصوص السردية،  واألشياء، والوسائل.

. ويلتقي النص الوصفي مع النص امةوالنصوص الوثائقية، والنصوص اخلطابية بصفة ع
تقبيحا. ويتضمن و احلدث تزيينا أ بوصف ،يف تعميق املوضوعخباري والنص التفسريي اسإ

الوصف بداية ووسطا وهناية. ويعتمد على املقاطع والصور الوصفية اليت تنصب على 
 .جمموعة من الظواهر لوصفها ونقلها ورصدها واستجالئها

جمموعة من  باستخدام ،ربط والتماسك واالتساق واالنسجامويتميز النص الوصفي بال
 الروابط الرتكيبية والداللية واملعجمية والسياقية.
وف، واملوصوف له، وأدوات الوصف، صويتكون النص الوصفي من الواصف، واملو 

 -أمام-ووظائف الوصف. ومن مث، يرتكز هذا النص على روابط الوصف املكاين)حيث
 بعد -(، وروابط الوصف املنطقي) بدايةبعد... -صف الزماين)قبل، وروابط الو (-حتت
 ...(ثناءأ -ذلك

ومـن هنـا،  .-مـثال- ومثة منهجيات نقديـة وحتليليـة عديـدة ملقاربـة املكـون الوصـفي يف الروايـة
. وتستند هذه املنهجيـة إىل هـذه نصنقرتط منهجية إجرائية للتعامل مع املعطى الوصفي يف ال

 ة:اخلطوات التطبيقي
  إذا كان نصا سرديا احلكائي واختصار متنه ،النص بتكثيف أحداثهتلخيص. 
من النواحي اجلمالية واألسلوبية والبنائية بشكل عام. نصإبراز فنيات ال 

 



172 

 

إىل مقاطع وفقرات ومتواليات وصفية.  نصتقطيع ال 
 الداللية. حتديد تيماته وموضوعاته 
ي.النصي والذهين واملرجع تبيان سياقه 
 .دراسة مورفولوجية الوصف مع حتديد مكوناته البنيوية 
.استخالص دالالت املوصوفات فهما وتفسريا 
.البحث عن وظائف الوصف التداولية ومقاصده الفنية واجلمالية 
 

 المطلب الخامس: النص الحواري
من احلال يف املسرط. ويتضو كما ه  ،يقصد بالنص احلواري ذلك النص الذي يستخدم احلوار

احلوار كالما متبادال بني األطراف املتحاورة.ومن مث، ميكن احلديث عن أنواع ثالثة من 
 احلوار:
 ( الحوار المباشرDialogue:) أكثر، ويعرب عن و الذي يكون بني شخصني أو ه

اختالف وجهات النظر، وتعدد األصوات واملنظورات واألساليب واللغات يف إطار بوليفونية 
مل احلرفية واالستلزامية ذات اجلمن هذا احلوار وظيفة تواصلية، واستخدام تعددية. كما يتض

ثناء احلوار، ضعا لتقسيم ثالثي: قبل احلوار، وأالبعد التداويل. وغالبا، ما يكون احلوار خا
وبعد احلوار. ويتضمن احلوار جمموعة من اسإرشادات الركحية اليت يكتبها املؤلف بني 

شارات خاصة وحتدد مواصفات الشخصيات، وحتمل إ ض،صط عري دوهنايو أ ،قوسني
 متعلقة بالديكور والسينوغرافيا.

 ( الحوار الداخليMonologue:) تداع حر و ذايت يف شكل مناجاة أ حوارو وه
، تتحدث فيه الشخصية مع نفسها استبطانا وتأمال ووجدانا اسرتسال حرو هذيان أو أ

 اخلي والتمزق النفسي.عن الصراع الد وانفعاال. ويعرب هذا احلوار
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 :واستعمال نقط احلذف،  ،حوار يقوم على الصمت والرفضو ه الحوار الصامت
ووجود أسئلة بدون أجوبة تعبريا عن رفض املتحاور وصمته وامتناعه عن الكالم إما خجال 

 وإما متردا وثورة.
سيقه وتنضيده مبختلف أنواعه املوجودة، يف ترابط النص ومتاسكه وتن ،وعليه، يساهم احلوار

 واليات احلوارية يف خمتلف النصوص،واتساقه وانسجامه. وغالبا، ما حتضر املقاطع واملت
تابعة ومدجمة )بفتح  فتكون إما مهيمنة ومدجمة )بكسر امليم( )النصوص احلوارية(، وإما

 امليم( )النصوص السردية(.
احلجاجي، والنص  وعليه، ينمط النص إىل جمموعة من األنواع واألصناف، مثل: النص

اسإخباري، والنص التفسريي، والنص الوصفي، والنص التفسريي. والبد للسانيات النصية 
 من التوقف عندها بشكل دقيق، باستخالص مكوناهتا البنيوية والرتكيبية والداللية واللسانية.
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 الخاتمــــــــة

يتخذ لغويا ودالليا.ومن مث، تابعة ومرتابطة ومتماسكة تم إذا كان النص عبارة عن مجل
مكتوب، و فإن اخلطاب عبارة عن ملفو  شفوي أ طابعا جمردا معزوال عن سياقه التواصلي،

 مرتبط بأطراف التواصل، وسياقه الوظيفي التداويل.
وإذا كانت لسانيات اجلملة منذ بنيوية سوسري إىل لسانيات نوام شومسكي تدرس اجلملة، 

النص. أي: .تعىن بدراسة اجلملة الكربى :ي. أوق اجلملةفإن لسانيات النص تدرس ماف
يبيا وفق املنهجية التوزيعية، حيث لكن هاريس كان اللساين األول الذي درس اخلطاب ترك
اخلطاب مجلة  و ، وكان يعترب النص أدرس اخلطاب يف ضوء املكونات املباشرة وغري املباشرة

 كربى.
حبال من األحوال، مثل:  ،تقرتب منهاو ص أدرج ضمن لسانيات النقاربات تنومثة عدة م

اربة املنطقية، واملقاربة املقاربة املعجمية، واملقاربة اللسانية الرتكيبية، واملقاربة الفلسفية، واملق
قاربة ية، واللسانيات االجتماعية، واملبية، واملقاربة السيميوطيقية، واملقاربة التداولاحلاسو 

 إخل... ،احلجاجية، واملقاربة التلفظية
ومن أهم القضايا اليت ترتكز عليها لسانيات النص نذكر اتساق النص وانسجامه، ودراسة 

، وجتنيس النصوص وتنميطها، والتمييز بني النص والالنص، والرتكيز على والتناصاحلوارية 
 البعد الوظيفي التواصلي، وحتليل السياق التداويل، والتوقف عند املقصدية النصية...

هجية لسانيات النص على جتنيس النصوص وتنميطها، وتقطيع النصوص، وحتديد وتنبين من
طبيعة املتواليات النصية، واستخالص روابط النص على مستوى الدال واملدلول، والتوقف 

 عند االتساق واالنسجام والتشاكل على حد سواء.
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 مجيل محداوي من مواليد مدينة الناظور )املغرب(.  -
 م.1886حاصل على دبلوم الدراسات العليا سنة  -
 م.3001حاصل على دكتوراه الدولة سنة  -
 حاصل على إجازتني:األوىل يف األدب العريب، والثانية يف الشريعة والقانون. -
 أستاذ التعليم العايل باملركز اجلهوي ملهن الرتبية والتكوين بالناظور. -
بيـة، والرتبيـة أستاذ األدب العريب، ومناهج البحث الرتبوي، واسإحصـاء الرتبـوي، وعلـوم الرت  -

 الفنية، واحلضارة األمازيغية، وديداكتيك التعليم األويل...
 أديب ومبدع وناقد وباحث، يشتغل ضمن رؤية أكادميية موسوعية.-
م يف النقــــد 3011حصــــل علــــى جــــائزة مؤسســــة املثقــــف العــــريب )سيدين/أســــرتاليا( لعــــام  -

 والدراسات األدبية.
 م.3014بية سنةحاصل على جائزة ناجي النعمان األد -
 رئيس الرابطة العربية للقصة القصرية جدا. -
 رئيس املهرجان العريب للقصة القصرية جدا. -
 رئيس اهليئة العربية لنقاد القصة القصرية جدا. -
 رئيس اهليئة العربية لنقاد الكتابة الشذرية ومبدعيها. -
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 رئيس مجعية اجلسور للبحث يف الثقافة والفنون. -
  املسرط األمازيغي.رئيس خمترب -
 لنقاد املسرط. اجلمعية العربيةو عض -
 رابطة األدب اسإسالمي العاملية.و عض-
 احتاد كتاب العرب.و عض -
 احتاد كتاب اسإنرتنت العرب.و عض-
 احتاد كتاب املغرب.و عض-
 من منظري فن القصة القصرية جدا وفن الكتابة الشذرية. -
 زيغية.خبري يف البيداغوجيا والثقافة األما -
 اللغة الكردية.و  ترمجت مقاالته إىل اللغة الفرنسية -
شــــــارك يف مهرجانــــــات عربيــــــة عــــــدة يف كــــــل مــــــن: اجلزائــــــر، وتــــــونس، ومصــــــر، واألردن،  -

 واسإمارات العربية املتحدة،... والسعودية، والبحرين، والعراق،
 ربية.مستشار يف جمموعة من الصحف واجملالت واجلرائد والدوريات الوطنية والع -
نشــر العديــد مــن املقــاالت الورقيــة احملكمــة وغــري احملكمــة، وعــددا ال حيصــى مــن املقــاالت  -

 كتابا رقميا منشورا.  ستني( كتاب، وأكثر من 114الرقمية. وله )
ومــــن أهــــم كتبــــه: الشــــذرات بــــني النظريــــة والتطبيــــق، والقصــــة القصــــرية جــــدا بــــني التنظــــري  -

اسإسـالم بـني احلداثـة ومـا بعـد احلداثـة، رات تربوية جديـدة، و والتطبيق، والرواية التارخيية، تصو 
وجمــزءات التكــوين، ومــن ســيميوطيقا الــذات إىل ســيميوطيقا التــوتر، والرتبيــة الفنيــة، ومــدخل 

نظريــات النقــد األديب يف مرحلــة مابعــد احلداثــة، إىل األدب الســعودي، واسإحصــاء الرتبــوي، و 
لــــدين اخلضــــريي، وأنــــواع املمثــــل يف التيــــارات ومقومــــات القصــــة القصــــرية جــــدا عنــــد مجــــال ا

املســرحية الغربيــة والعربيــة، ويف نظريــة الروايــة: مقاربــات جديــدة، وأنطولوجيــا القصــة القصــرية 
 ،جــدا بــاملغرب، والقصــيدة الكونكريتيــة، ومــن أجــل تقنيــة جديــدة لنقــد القصــة القصــرية جــدا

ي، ومدخل إىل السـينوغرافيا املسـرحية، والسيميولوجيا بني النظرية والتطبيق، واسإخراج املسرح
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واملســــرط األمــــازيغي، ومســــرط الشــــباب بــــاملغرب، واملــــدخل إىل اسإخــــراج املســــرحي، ومســــرط 
الطفــل بــني التــأليف واسإخــراج، ومســرط األطفــال بــاملغرب، ونصــوص مســرحية، ومــدخل إىل 

ببليوغرافيا أدب األطفـال السينما املغربية، ومناهج النقد العريب، واجلديد يف الرتبية والتعليم، و 
باملغرب، ومدخل إىل الشعر اسإسالمي، واملدارس العتيقة بـاملغرب، وأدب األطفـال بـاملغرب، 
والقصـــة القصـــرية جـــدا باملغرب،والقصـــة القصـــرية جـــدا عنـــد الســـعودي علـــي حســـن البطـــران، 

 وأعالم الثقافة األمازيغية...
 ، املغرب.63000، الناظور1788عنوان الباحث: مجيل محداوي، صندوق الربيد -
 0673254229اهلاتف النقال: -
 0526222499اهلاتف املنزيل: -
 Hamdaouidocteur@gmail.comاسإمييل: -

Jamilhamdaoui@yahoo.fr 
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 كلمات الغالف الخارجي:
، على قراءالتأريخ والتحليل واملناقشة واالستو  يتناول هذا الكتاب لسانيات النص بالدرس

أساس أن لسانيات النص هي فرع من فروع اللسانيات العامة اليت وضعها فرديناند 
(. وإذا كانت اللسانيات تدرس اجلملة ضمن مستويات F.De Saussureدوسوسري)

جتاوزت هذه  صوتية، وفونولوجية، وصرفية، وتركيبية، وداللية، وتداولية؛ فإن لسانيات النص
 اخلطاب. و اجلملة إىل النص أ

ومن مث، فقد طبقت اللسانيات النصية جمموعة من املقاييس لتحليل النصوص وتفسريها، 
مثل: االتساق،  ؛أم ختييليةكانت عادية   ،سواء أكانت تلك النصوص شفوية أم كتابية

التأويل، والتفاعل، واالنسجام، والتناص، والسياق، واملقصدية، واالرتباط، والدينامية، و 
والذكاء االصطناعي، والتوليد، والتحويل، والزمان، والفضاء، والبؤرة، والعنونة، والتشاكل، 
والنسيج النصي، واحلوارية، والتناسل، والصراع، والبناء النصي، والبنية الداللية العامة، 

 نصوص...والنص الفرعي، وتنميط ال ،واملوضوع الداليل، والتغريض، والنص املركزي
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