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هتدف هذه ا�راسة ٕاىل معاجلة مساNٔ نقل 
املفاهمي اللسانية النصية خاصة من النسق اللساين 
أالوريب ٕاىل النسق اللساين العريب، واملشالك اليت 
تعرتض هذه العملية يف اeال ترمجة وتأويال، يف 
سبيل حتقيق مقارنة نسقية ٔاساسا ومعاجلة 

در للمفهوم، والنسق ابستميولوجية للنسق املص
  .الهدف اtي يشغل ذp املفهوم

وغايتنا من هذه املقاربة واملراجعة اجلادة tواتنا 
املعرفية اللسانية النصية، يه التصاحل مع املهنج 
العلمي الرصني يف املقاربة املوضوعية واجلدية 
لالجتاهات اللسانية النصية، كون املنجز اللساين 

فهيا القارئ ليسأل  النيص مساحة معرفية يقف
كيف تلقى الباحث : ويبحث يف ٔامرين جوهريني

العريب 7جتاه اللساين النيص؟ وماذا قرٔا فيه ليبدع 
عليه منجزه؟ ومن مثة هل هذا املنجز عريب خالص 

 ٔام متثل ملنجز غريي؟
  
  

  

  

Abstract:  

      This study aims to address the issue 

of the transfer of linguistic concepts 

scripts especially Layout lingual 

European to the Arab linguistic lines, and 

the problems that this process 

encountered in the field of translation and 

interpretation, in order to achieve 

comparable systemic basis and address 

Epistemology to format the source of the 

concept, and the pattern target which 

holds that concept. 

Our goal of this approach and review 

Avenue to ourselves knowledge of 

linguistic scripts, are reconciling with the 

sober substantive approach and 

seriousness of the trends of linguistic 

scripts scientific method, the fact done 

lingual text Arab cognitive space where 

stands the reader to ask and looking at 

two things substantial: How the Arab 

researcher received lingual direction the 

script? Why read it and to innovate it 

completed? And there is this done Arabic 

sincere or else done to represent west? 
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    ::::    متهيدمتهيدمتهيدمتهيد
  ٕان املغامرة ٕ�قامة فرضية قوية "

pوٕان اسـتدعى أالمر حتويرها بعد ذ  
 Apostel)(ٔابوس �ل / "ٔافضل من عقم تفرضه الرهبة واحلذر

تأسست لسانيات النص علام قامئا عىل است©ر الكثري من أالفاكر البالغية، ؤافاكر   
ية، خاصة نظرية الرابط العاميل ولك اللسانيات، ال سـ¯ ما ارتبط مهنا �للسانيات التوليد

ما ميكنه ٔان يسامه يف حتقيق الهدف؛ املمتثل يف البحث عن معق النص ومغزاه قراءة 
وتأويال؛ ٕاذ ال وجود للسانيات نص دون مسـتوى حنوي يشمل النص ال امجل� يف حتليل 

يقتنع بأن النص  البىن النحوية البنيوية، و حبث وظيفهتا امجلالية، وعىل ا�ارس اللساين ٔان
جدير ��راسة، من حيث الوقوف عىل آليات الربط والرتابط املتوافرة فيه، كام حددها 

وعليه، فال جيب الفصل فهيا بني الشلك واحملتوى، ٔاو املبىن . 1)"1972(فان ديك
واملعىن؛ حىت ال يؤدي ذp ٕاىل ٔاحاكم متعسفة ونتاجئ مشوهة، وهذا ال يتأىت ٕاال بتجزئة 

 عنارص وتقسـمي العنارص ٕاىل جزئيات وحتليلها لغوÍ؛ ليقف ا�ارس عىل مسـتوى النص ٕاىل
  .معني من املتعة وامجلال يف النص كوحدة داللية مÎسكة

عىل املعيار إالحصايئ، وهو ٔاحد مقتضيات البحث  -بذp -لتقوم لسانيات النص
تحقق بذp حتليال العلمي، حتقيقا لÑقة والنتاجئ املوضوعية ذات الوÐة النسبية، ف 

عبارة  -من هذا املنطلق-موضوعيا يقارب ا�قة والعلمية؛ كام ٔان املعاجلة املوضوعية للنص
عن تقنيات مهنجية معارصة يف العلوم التطبيقية العلمية، ويه كفي� بأن حتد من اtاتية ٕاىل 

ٕالجرائية ٔاقىص احلدود، استنادا ٕاىل طبيعة العالمة اللغوية احملسوسة ودقة الوسائل ا
واملهنجية يف التحليل اللساين للنص، فعملية املقاربة ومادية النص أالديب تساعدان عىل 
التقيص، والسعي ٕاىل توسـيع فضاء املوضوعية يف املامرسة اللسانية النصية، فيتأكد تداخل 

  . ما هو حنوي وداليل ؤاسلويب وتداويل وجاميل للوحة النصية

 Textuelle(يف إالجنلزيية و) Text Linguistics"(لسانيات النص "ومصطلح
linguistique (ٔاو)Linguistique de texte (،يف اللغة الفرنسـية)Text 
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Linguistik( (Textwissen schafft)  ٔاو(linguistische textanalyse)  يف اللغة
مل يعرف التوحيد يف ا�راسات ) Klaus Brinker(أالملانية،كام تقدم به êوس برينكر 

أالحباث الغربية أالوربية وحىت أالمريكية؛ ال من حيث املصطلح، وال املفهوم، وال حىت و 
التنظري، وال حىت املامرسة التطبيقية إالجرائية، عىل الرمغ من إالجامع اtي القته بعض 
املصطلحات يف هذا اeال عند بعض من ا�ارسني واملرتمجني؛ كام قوبل مبصطلحات ٔاخرى 

(Discours Analysis)  حتليل اخلطاب، وحتليل النص(texte Analysis)  وعمل ،
�لعودة ٕاىل االٓليات  ،)textually(والنصية ٔاو النصيات ) Science de texte(النص 

إالجرائية اليت تقّر بنصية ٔاي نص حتقق وجوده �لفعل وغريها، ويه مصطلحات دلت 
  . عىل تشعب هذا اeال، يف اللغات اøتلفة

tي انعكس يف ا�راسات وأالحباث العربية اليت تلقت املصطلح املركب وقابلته أالمر ا
بزمخ من املصطلحات املرتمجة، يضايه الصورة اليت جاء هبا يف ٔارض ميالده، حيث 
اضطربوا يف ترمجته مصطلحا ومفهوما، من خالل املؤلفات وأالحباث العديدة، النظرية مهنا 

ر املعرفة اخللفية وأالرضية املعلوماتية للمرتمج ٔاو ا�ارس والتطبيقية، واليت رضبت يف جذو 
العريب، من ٔاجل تقدمي مفهوم متقارب ٔاو شبيه، يعرب عن هذا اeال، ويتناول النص 
ونظرÍته وآليات ٕانتاجه وتنظميه وتلقيه، يف معلية نقل وفهم أالطر النظرية، اليت تعمل عىل 

؛ ما جيعل القارئ الباحث يلمسه يف مؤلفاهتم تثبيت املفاهمي وطرق املامرسة والتحليل
  .ؤاحبا�م لهذا اeال

        رصاع املصطلح واملفهومرصاع املصطلح واملفهومرصاع املصطلح واملفهومرصاع املصطلح واملفهوم: : : : لسانيات النصلسانيات النصلسانيات النصلسانيات النص. . . . أوالأوالأوالأوال

متداخال مع املصطلحات أالخرى -ٕاىل العربية) Text Linguistik(انتقل مصطلح 
اليت تفاعلت معه، فتعددت واضطربت معليات ترمجته عند الباحثني، بل ؤاحيا� عند 

ث الواحد، ٔالن الرتمجة يه السبيل الوحيد، لتلقي مثل هذه الفروع اللسانية، ويه الباح
من يضمن كشف الفكر إالبستميولو� للسانيات النص كفرع ٔالسـين جديد، وعىل الرمغ 

 ٕاىل ٔاخرى، تساعد عىل معرفة االٓخرمن كوهنا معلية معقدة تعمل عىل نقل ٔافاكر من لغة 
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بناء نسق العالمات وإالشارات؛ ٔالنه يرتمج املصطلح موظفا فاملرتمج هو من يقوم  ٕ�عادة 
املعارف واملهارات، ورواسب مكتسـبات سابقة، ؤاحاكم معيارية ميلهيا الهتيؤ إالدرايك 
واملفاهميي �؛ فالرتمجة نشاط ٕابسـمتولو�، ومعلية ذهنية وٕادراكية معقدة تتطلب ثقافة 

ٕان الرتمجة احلقيقية ٔاي تأويل ): "George Steiner(يقول جورج سـتا نري . موسوعية
ا�الئل اللغوية يف لغة ما بواسطة ا�الئل اللغوية يف لغة ٔاخرى، يه حاN خاصة ومعمقة 

  . 2"لعملية التواصل والتلقي يف ٔاي فعل لغوي ٕانساين

يف هذه ا�راسة، ٔان لسانيات النص بصفهتا فرعا من اللسانيات قد انتقلت ٕاىل  رىون
اطة الرتمجة، ولعل ٔاول ٕاشارة ٕاىل لسانيات النص ٔاو حتليل اخلطاب الفكر العريب بوس

معوما، ٔاوردها ٕ�جياز الباحث هناد رزق هللا، ومضهنا يف مقدمة كتابه، �اجام هذا التيار 
ٕاىل جتاوز التحليل املؤسس عىل امجل� مكمثل رشعي  -وفق رؤيته-اجلديد اtي يدعو

جاء حتليل اخلطاب هزيال : "ة اللغوية؛ ٕاذ يقولووحيد، ؤ�كرب وحدة لسانية يف املنظوم
جدا ٔالنه اكتفى مبعىن التعبري من مضن النص املغلق، و ٔاعطى لك املعاين ٔالي نص انطالقا 

 . 3"من فرضيات احمللل وخلفياته
ولعل ظهور مثل هذه املوجة من الهجوم العلمي، حمافظة عىل المنوذج القدمي املؤسس 

ٔانصار هذه - ٔان الرؤية مل تكن اتضحت بعد، نظرا البتعاد ا�ارسني الواحض املتبع، راجع ٕاىل 
 عىل النصوص، خاصة البنيوية مهنا عن املامرسات العلمية اللسانية -املوجة الهجومية

معيارية تفي غرضهم من ا�راسات اليت /والشعرية ٔايضا؛ الكتفاء ٔاحصاهبا ب�ذج مجلية نظرية
  .ينجزوهنا

: رزق هللا، يبدٔا ا�ارس سعيد حسن حبريى، يف نرش ٔاحباثهوبعد سـنة من كتاب هناد 
مقاالت وكتبا، واليت حتاول نقل هذا 7جتاه، وتشري بطريقة ٔاو بأخرى ٕاىل ٔاحباث ٔاوربية 

 به بكتب الباحث أالملاين فان ديكيف هذا اeال، خاصة أالملانية مهنا، ويقر فهيا ٕ�جعا
سعيد "عينه، اtي يشري به ا�ارس اللساين ، وهو التارخي)1985(املؤسسة لهذا العمل 

املؤسسة للسانيات النص كفرع حياول تقسـمي " فان ديك"ٕاىل بداية احتاككه جبهود " يقطني
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اكن سعي فان ديك ٕاىل ٕاقامة تصور : "النص وجتزئته بغية حتلي'؛ يقول سعيد يقطني
ٔاحناء  بعض مظاهر"، حيث ظهر كتابه 1972ملحا منذ " حنو النص"متاكمل حول 

مع كتابه النص والسـياق، وحىت كتا�ته أالخرية، حيث  1977، وظل مسـمترا ٕاىل "النص
لساين للخطاب والنص رابطا بني ا�الN والتداولية، صريورة -بدٔا ينطلق من حتليل سـيكو

بيد ٔان سعيد حبريى يشري . 4"1985غنية متشـبعة، مل نمتكن من إالطالع علهيا ٕاال منذ 
م، 1979اليت ٔاصدرها حول لسانيات النص، ٔاو تعريفه مبفاهميها، ٕاىل عام  يف آخر مرتجامته

حول حتديد موضوع عمل " حني اعمتد عىل مقاN برينكر اليت تصدرت كتاب بتويف املعنون
 . W(ودريسلر) E. Coseriu)(1980(، ويف ترمجته لكتاب كوزريو5"لغة النص و�امه

Dressler)(1972( وسونيسيك ،)Sowinsk .B( )1983( وهارمتان ،)P. 
Hartmann) (1968(وهارجف ،)Herweg) (1972( وغريها من ا�راسات اليت ،

  . اعمتدت املصطلح

: ٕاىل) text Linguistik(ٔاو)texte linguistics(ومن هذا املنطلق، يرتمج مصطلح
 عمل النص، حنو النص، عمل لغة النص، آجرومية النص، عمل اللغة النيص، عمل النصية، عمل

 نية النصية، التحليل اللغوي للنصالنصيات، عمل دالN النص، التداولية النصية، أاللس 
ولسانيات النص، هذا أالخري، اtي نراه الرتمجة أالنسب مصطلحا ومفهوما، �لنظر ٕاىل 

مصطلحا جامعا يعكس أالطر املعرفية واالٓليات  -يف نظر�-املصطلحات أالخرى، كونه 
يعكس 7هÎمات بمنوذج النص داخل اللسانيات، وهو املصطلح  إالجرائية للعمل، كام

مدخل ٕاىل انسجام -لسانيات النص" يف كتابه " محمد خطايب"اtي اعمتده الباحث 
البديع بني البالغة العربية : "يف كتابه" مجيل عبد اeيد" وما اعمتده " 1991اخلطاب سـنة 

" سعيد حسن حبريى"لساين واملرتمج ، يف حني يعمتد الباحث ال "واللسانيات النصية
محمود "وقد سـبقه يف التعامل مع هذا املصطلح -مصطلح عمل لغة النص ٔاو عمل اللغة النيص

كام اعمتد حبريى عىل مصطلح  -1986يف  ترمجته كتاب برند شـبلرن سـنة " جاد الرب
 Linguistisch(يف كتابه) K. Brinker(اtي قدمه لربينكر " التحليل اللغوي للنص"

text analyse- 1997( ي عين �لبحث يفtمصطلحا يقابل به هذا الفرع أاللسـين ا ،
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  .قضاÍ النص
ترمجة ملصطلح "عمل النص"ويتخذ ا�كتور سعيد حسن حبريى مصطلح

)Textwissen schafft(∗  من كتابني عاجلا ٔاحباث وموضوعات لسانيات النص، ؤاقدما
العالقات النحوية وا�اللية والتداولية اليت تعمل عىل عىل ٕابراز طرق بناء النص ونظرÍهتا و 

  : تنظمي النصوص، ووصفها وتصنيفها لقراءهتا، ومن ّمث تأويلها

 ;Textwissenschaft " "، واملوسوم بـ)Van Dijk(والكتاب أالول لفان ديك
eine interdis ziplinaire Einfuhrung Deutsch.. ,1980 عمل النص"، ٔاي- 

ومن املفيد ٔان يوجد 7سـتعامل :" ؛ وفيه يقول ديك"-7ختصاصاتمدخل متداخل 
اللغوي واالتصال والتفاعل يف شلك نيص، خاصة ٔان حتلل يف عمل للنص متداخل 
7ختصاصات حتليال منظام أشاكل نصية ؤابنية نصية خمتلفة و حبث رشوطها ووظائفها 

لنص، هو ما ٔاعلنه سعيد حسن ؛ ٕاّن البحث يف قضاÍ لسانيات ا6"وتأثرياهتا املتباينة
حني  1985واحلق ٔانه بدٔا تعريف عىل مادة الكتاب، سـنة : "حبريى يف مقدمة الكتاب

بدٔات ٔاحتول ٕاىل جمال عمل اللغة النيص ٔاو عمل لغة النص، ؤاقرٔا فيه، ؤاتعمق يف مفاهميه 
ه واصطالحاته وتصوراته ؤافاكره ونظرÍته؛ ٕاذ يعد فان ديك واحدا ممن شغلت بكتابت

  . 7"الواحضة العميقة يف هذا التخصص

يف ) Zdzislaw wawrzyniak(ٔاما الكتاب الثاين؛ فهو لـزستيالف واوزرنياك 
مشAت –مدخل ٕاىل عمل النص "، ٔاي )interdis Textwissenscheft eine(كتابه

وهو البحث كذp يف قضاÍ لسانيات النص، والتفصيل فهيا والتطبيق " 1980بناء النص 
اخل، وفيه قابل املرتمج املصطلح السابق بعمل النص .. 7ستبدال  –ياهتا إالحاN عىل آل 

 Text(ونطلق عىل عمل النص اللغوي مصطلح عمل النص :" اللغوي، يقول واورزيناك
wissenscheft"(8 .  
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مصطلحا مقابال ملا ٔاسامه روبرت دي " لسانيات النص"ٔاما متام حسان فيعمتد مصطلح 
ٔاي "   Text discours and Process"يف كتابه ) R.A Debeaugrande(بوقراند 

، عىل الرمغ من ٕاقراره يف فهرس )texte linguistics، "النص، اخلطاب وإالجراء"
  .9"لغوÍت النص"الكتاب مصطلحا آخر، وهو 

واملالحظ يف لك هذه الكتب املرتمجة وغريها ٕاجامع بعض ا�ارسني عىل بعض 
النص، معايري النص، النصية، و7ختالف يف ٔاخرى ٕاىل حد : مثلاملصطلحات واملفاهمي، 

: التضارب، واعÎدها يف التطبيق، ما يدفعنا ٕاىل القول ٕان مالمح لسانيات النص الغربية
مصطلحاهتا، ومفاهميها، وقضاÍها قد انعكست عىل نظرياهتا العربية وفق مبادئ الرتمجة 

 دارس عريب آراء نظري الغريب، يف مؤلفاته والتبعية والسري عىل اخلطى؛ ٕاذ اعمتد لك
النظرية وممارساته إالجرائية، واعÎده مفاهميه، ليكون به يدا ساحرة، تنقل ٔافاكرا 

، فيقوم بتطويعها يف نظريهتا )ٕاجنلزيية–فرنسـية  –ٔاملانية (وتطبيقات قيلت يف لغة ٔاجنبية 
 مزÐا بأرضية معرفية خاصةة، و العربية؛ وعليه ٔان حيسن صوغها يف جتربة خشصية عربي

 ملفكر الغريب يف ٔابعادها النظريةو�ارات لغوية ٕادراكية اجÎعية، البد لها ؤان متزج بروح ا
وروحه مكفكر عريب ٔاخذ عىل  -يف بعض أالحيان-وحىت ممارسـهتا إالجرائية واملصطلحاتية 

مع لك مكنو�ته ٔاو عاتقه مسؤولية نقل املعرفة، عىل الرمغ من كون املفهوم كيا� لكيا جي
ٔاجزائه، ٔاو ٔانه لك جمزٔا يمل لك ٔاجزائه وحيركها يف نسق واحد بتوجيه قدراته ا�اخلية 

؛ وهو ما جتسد يف التناول العريب 10"للتعبري عن فعل جيد اسـتجابته من لك تI أالجزاء
ٔاو ) Cohésion(وحىت الغريب، واtي جعل من مفهوم 7تساق 

مفاهمي جزئية، ٔاساسا لفهم لسانيات النص، والتعامل مع  ، ويه)Cohérence(7نسجام
 ت النصية يف ا�رس اللغوي العريبمهنجها يف سبيل مقاربة النص، لتتفرع ا�راسا

  .وتتشعب تشعب ا�رس اللغوي املعارص يف �ده أالول

وبعد ٔان اتضحت معامل لسانيات النص يف ا�راسات الغربية، وبعد ٔان تناقلت اجلهود 
تبلورت  -تنظريية وتطبيقية–ة ٔامه مؤلفاهتا، اكن البد من ظهور دراسات عربية رائدة العربي
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يف ا�راسات وأالحباث الغربية، و يف جمالها وحتت ظاللها؛ حفاولت تطويع ذp مبا خيدم 
اللغة العربية، والنص العريب، كوحدة لغوية ٔاساسـية فهيا؛ ومنه تبحث عن أالبعاد التأصيلية 

يف كتب البالغة العربية والتفسري، والنحو ٔاوال، وسـنحاول الوقوف  -ومامصطلحا ومفه–
عىل هذه اجلهود، ونعرض آراءها البارزة من ٔاجل كشف حلقة التواصل بني لسانيات نص 
غربية ولسانيات نص عربية، ومدى استيعاب هذه أالخرية ملا جاء يف أالوىل؛ ليكون لك 

وميكن ٔان جنعل هذه اجلهود العربية يف . ملتواضعةذp رصحا تبىن عليه دراستنا وآراؤ� ا
اجتاهات ٔاربعة، سامهت بشلك فعال يف تشلك صورة لسانيات نصية عربية، وحتديد 

لك ما حدث -بذp–ٔاطرها، ومصطلحاهتا يف العربية، ومفاهميها وآلياهتا إالجرائية، جماوزة
  .من اختالف ومتايز

        ::::    رس العريبرس العريبرس العريبرس العريب7جتاهات اللسانية النصية يف ا�7جتاهات اللسانية النصية يف ا�7جتاهات اللسانية النصية يف ا�7جتاهات اللسانية النصية يف ا�    - - - - NNNNنيا نيا نيا نيا 

نظرية وتطبيق يف جمال ٕاعادة التكوين العلمي "يفهم هذا 7جتاه عىل ٔانه : عمل النص ....1111   
ذات  للنص؛ �عتباره بنية كربى شام� ، وهو البحث يف قضاÍ ا�الN اللكية11"للنصوص

طقوس ومسـتوÍت عديدة، ال جيب ٕاهاملها يف سبيل فهم النص وتأوي'، فلك ما ٔاجنزته 
انيات يدخ' عمل النص يف نظامه، كام جيعل القارئ يرى النص اللغوي من مجيع اللس

جوانبه دفعة واحدة؛ ليحمل تI املنجزات ٕاىل ذروة جديدة؛ من هنا يدرس عمل النص 
النص حماط بسـياق مثل "املنظور وغري املنظور من البحث النيص يف ذهن املتلقي ٔالن

 .12وعهتاالسـياق الكوين اtي حييط �لشمس ومجم

" اللغة وإالبداع أالديب" وبداÍت هذا 7جتاه مع ا�ارس الناقد محمد العبد يف كتابه
، اtي يعد حقيقة البنية أالساسـية للسانيات نص عربية، يف عرضه ملفاهمي 1989سـنة 

النص وخاصة التالمح فيه، ومناقشـهتا وربطها بعامل إالبداع، فللك نص وحدة موضوع 
اره تكوينا حمتيا حيدد بعضه بعضا، وتسـتلزم عنارصه بعضها بعضا، لفهم حتدد مقصده �عتب
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؛ ٔالن القارئ ال جيب ٔان يتحسس ثغرة ٔاو فراغا ٔاثناء قراءته للنص 13)النص أالديب(اللك 
  . املÎسك دالليا، واtي هيدف ٕاىل توصيل املعلومات ٕاليه

تطوير وتوسـيع لعمل لغة عمل لغة النص "من فكرة ٔان " محمد العبد"كام ينطلق ا�كتور 
) حتليل اخلطاب(امجل�، معربا عن اسـتطاعة هاريس مبناهجه النصية املبكرة اليت اعمتدها يف

؛ ليربز سريه عىل اخلطى ذاهتا من ٔاجل تسطري 14"تطوير املناجه البنائية يف حتليل امجل�
ون ٔاجزائه مهنجه يف التعامل اللساين للنص أالديب، هذا القرص املضغوط املعقد يف تك

وبنياته ا�اخلية واخلارجية؛ ٔالن العالقة قد ازدادت توطدا بني عمل اللغة وا�راسة أالدبية، 
يف ضوء لسانيات النص، اليت قامت فكرهتا عىل ٔان النص هو الوحدة أالساسـية يف 

" الوصف والتحليل اللغويني، عىل الرمغ من رؤيته ٔان امجل� مازالت ٔاكرب وحدة للتحليل، و
وهذا ما . 15"املقصد يف القضية التحويلية عىل ٔاهنا مجموعة من امجلل اليت ينتجها النحويه 

ٔافرزته البالغة اجلديدة وشعرية تودوروف وجاكبسون، ؤادبية شـبلرن، و برينكر اليت 
  . رضبت بشعاعها يف ا�راسات النقدية اللغوية العربية

تقدمي بالغة جديدة  من ٔاجل" صالح فضل"وعىل هذا أالساس، حياول ا�كتور 
بالغة اخلطاب " للخطاب، وعمل النص، املزاوجة بني اللسانيات و النقد أالديب يف كتابه

، ليتشلك هذا 7جتاه ويتأسس يف اللغة العربية، كام تأسس يف 1992" وعمل النص
 ا�راسات الغربية؛ فيسـتعرض بالغة اخلطاب يف ٕاطار ٔابعادها املعرفية اجلديدة الناجتة ّمعا

�لضبط والتحديد فبني " ونظرية اللغة"اليت تتناول اللغة " حتول أالنساق املعرفية"ٔاسامه 
" عمل الرسد"و" التحليل التداويل"و" البالغة البنيوية"و" وعمل امجلال" عمل النفس"
، يؤسس صالح فضل فرضياته املهنجية، اليت قادته من القاعدة ٕاىل الظاهرة "السـميياء"و

حسب ما يسمح  -ية، يف تI أالنساق املعرفية، من ٔاجل ٔان يدخل بآلياهتايف اللغة العرب 
  ".عمل النص"ؤابنية النص؛ ويه موضوع ما ٔاسامه " عامل النص" -به النص املتناول

وهو أالمر، اtي دفعه ٕاىل اسـتدعاء تعريف النص من اللساين، ٕاىل البالغي وامجلايل  
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معال مركبا ينمتي ٕاىل جنس ٔاديب "النيص، بعّده وحىت من عمل النفيس التعبريي، واللساين 
 ولغة داخل لغة... ة عالمات ٔاخرى ونظام لتشفري العالمات ٔاو مجموعاهتا مبساعد.. حمدد

، وهذا ما يتطلب 16"ٕان النص هو معلية التشفري ذاهتا.. هتدف ٕاىل ٔاداء وظائف جاملية
 ..الثقافية النفسـية 7جÎعية:  العواملفهام من خالل سـياقه إالدرايك حتليال وتأويال بشـىت

  .اخل 

وصف العالقات ا�اخلية واخلارجية لٔالبنية  -بناء عىل لك ذp-و�مة عمل النص 
النصية مبسـتوÍهتا اøتلفة، ورشح املظاهر العديدة ٔالشاكل التواصل و اسـتخدام اللغة كام 

ذا املفهوم احلديث لعمل وقد اسـتقر ه": "صالح فضل"يقول . يمت حتليلها يف العلوم املتنوعة
 )Science du texte(النص يف عقد السـبعينات من هذا القرن، يسمى �لفرنسـية

، وال خيرج أالمر عن هذين احلدين يف )Discourse analysis(ويطلق عليه �ٕالجنلزيية 
ن يف العربية ٔامرا مقبوال، وعىل الرمغ م" عمل النص"بقية اللغات احلية، مما جيعل ترمجته ٕاىل 

تأويل "اكن معروفا منذ فرتة طوي� وكذp عبارة " حتليل النصوص"ٔان مصطلح 
خاصة يف ا�راسات اللغوية والنقدية تI اليت تعىن �لوصف احملدد للنصوص " النصوص

أالدبية، ٕاال ٔان عمل النص يطمح ٕاىل يشء ٔاكرث معومية ومشوال، فهو من �حية يشري ٕاىل 
يتضمن  -من �حية ٔاخرى – السـياقات اøتلفة، كام ٔانهمجيع ٔانواع النصوص ؤامناطها يف

، والقارئ لهذه 17"مج� من إالجراءات النظرية والوصفية والتطبيقية ذات طابع علمي حمدد
  ٔاي حتديد ٔامام هذا الطرح الشمويل؟: الفقرة سـيتساءل

ذو " عمل النص"ولعل صالح فضل يف هذا أالمر، متتبع خلطى فان ديك؛ ٕاذ يعترب ٔان 
اسـمترار توسـيع البحث من مفهوم نيص ٔاديب ٕاىل مفهوم نيص عام "ابع لكي مشويل؛ ٔالن ط

يعين يف الوقت ذاته غلبة الهوة الفاص� بني عمل أالدب وعمل اللغة، وبني عمل ٔادب عام وعمل 
، كام ٔان 18"للغة) تقابيل(تقترص ا�راسة اللغوية يف الغالب عىل حنو  -وكام لوحظ-لغة عام

يه  ها جزء جوهرÍ يف �ارات االتصالبنية النصية ووظائف النصوص بوصف البحث يف االٔ 
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يف  - ٔامه �ام هذا 7جتاه، بل ٔامه قضاÍ ا�راسات اللغوية وأالدبية، عىل إالطالق، ويه
  ".ا�راسات النصية"حتت مسمى  -ٔاملانيا

 وجودا عامئا، مرسال من مبدع حر، يف"وبعّد النص، موضوع هذه ا�راسات؛ كونه 
فضاء اللغة ساحبا فهيا ٕاىل أن تتلقفه ٔاÍدي القارئني، وتأخذ يف تناول ٕاشاراته وشفراته، ويف 

رساره  القضية مطالب بدراسة لغة موضوعه ، فٕان عمل النص ٔامام هذه19"تقرير حقيقته وأ
ووصف كيفية بنائه، ومن ّمث قراءته وحتلي' وٕادراكه، مع رصد مكو�ته وخصائصها، اليت 

التعبريية وامجلالية والتأثريية والسـياقية؛ ويف : خاللها تأدية خمتلف وظائفه اسـتطاع من
سبيل الوصول ٕاىل هذا التحديد الشمويل للنص جند ٔان عمل النص يضم يف ٕاطار واحد 
العديد من إالجراءات املهنجية أالخرى؛ اللغوية وأالدبية، ٔالنه اكجتاه جديد سيسـتفيد من 

يضعها يف ٕاطار لكي متاكمل، ال يبدو بني عنارصه تنافر يف ٕاجراءات لك هذه املناجه، و 
 Iا�راسة الواحدة، ٕاذ يؤدي لك مهنا ٕاىل االٓخر، ويكتسب منه ٔاساسا لوجوده، فلك ت
إالجراءات واملنجزات اøتلفة تسري يف اجتاه واحد بشلك متواز ٔاحيا�، ومتداخل ٔاحيا� 

  . 20"ديدا شامالحتديد النص حت"ٔاخرى، حبيث تصل يف الهناية ٕاىل 

عمل "ٔاما الناقد وا�ارس اللساين ا�كتور حسام ٔامحد فرح؛ فيحاول بناء نظرية ملا ٔاسامه 
، بل يف مواضع من 1997، "نظرية عمل النص"يف كتابه  -اكجتاه لساين نيص –"النص

الكتاب هو لسانيات النص نفسها؛ حيث يبدٔا مبوضوع هذه النظرية، فال يفرق بينه وبني 
اسـتعامل املصطلحني يف ذات السـياقات  -تساوÍ-خطاب، حيث يتداول مصطلح 

خطاب مرتابط " واملواضع يف الكتاب ٔاحيا�، ويعرف ٔاحدهام �الٓخر ٔاحيا� ٔاخرى، فالنص
؛ ومنه يصعب فهم النص، ٕاال ٕاذا مت 21"ترابطا دالليا وذp �عتبار وجود سـياق للموقف

عمل "اليت جعلها الباحث ٔاساس نظرية ) يةالتداولية والسـياق (ربطه بلك تI اجلوانب 
، ف¯ ميكن تقدمي تفسري للك الظواهر اللغوية يف النصوص كام ٔان حتديد تI "النص

اجلوانب مسـبقا يبني الكيفية اليت معلت هبا ٔانظمة اللغة، ومسـتوÍهتا بشلك تفاعيل 
ياهتا الصغرى متداخل معل عىل خلق ترابط وتواصل مسـمتر بني املتوالية النصية، يف بن 
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ما يدفعنا ٕاىل القول ٕان عمل النص يف هذه احلاN، ينطلق من قضاÍ ٔاساسـية  -والكربى
كيف تسـتعمل اللغة ٕالنتاج نص سـيقرٔا ويدرك؟ وكيف ميكن لهذا النص ٔان حيقق : ٔامهها

  ..وظائفه التفاعلية التواصلية التداولية

ية، �ملفهوم العلمي، ذات تدخل عمل النص اكجتاه يف جمال النظر  - نراها-وهذه نظرة
الفروض والعنارص احملددة واملبادئ املتنامغة؛ ويمتزي بقابليته للتطبيق، ومصوده عند 
 pالتجريب، مع خضوعه للتعديل املسـمتر يف ضوء إالجنازات املهنجية أالصلية؛ فيصبح بذ

 ت مسـبقةادراطريقة يف التناول التقنـي ومهنجا للتحليل العلمي، دون 7عÎد عىل مص
ومعايري دامئة، ال تسـمتد صالبهتا من البنية أاليديولوجية املغلقة، بل بتقدمي فروض قاب� 
لالختبار، خاضعة للتعديل، منفتحة عىل معطيات التطور العلمي مما جيع' هيA متناميا ال 

  ".خطاب عىل خطاب" يقوم عىل فراغ مثايل، هو

وقها ويقتنص ٔاشاكلها؛ ذp ٔانه العمل ٔاي ٔان عمل النص ال مناص � من ٔان يسـبح ف
عمل امجلال اللغوي، عمل : اtي يشلك خالصة مبلورة ٔالمه ما قدمته اللسانيات وفروعها

 ات مورست �راسة الظاهرة أالدبيةمن مبادئ وٕاجناز ...) اللغة أالديب، عمل النفس اللغوي
ا ٔاسسـته كريستيفا وخاصة ما ٔافرزته شعريتا جاكبسون وتودوروف، اليت جندهام خالصة مل

، حيث ربطته مببادئ تواصلية، مسيائية، مفنحته طابع اللكية "عمل النص"يف كتاهبا 
المتيزي بني اللغة والAم، وحتليل آليات التلقي والتذكر واكتشاف قوانني : والشمول، يف

ية التداعي، وعد اللغة مظهر إالبداع أالديب، وحقيقة شعرية النص وانتقالها ٕاىل التداول 
أالدبية وغريها من القضاÍ، اليت اسـتوعهبا عمل النص، وجتاوز لك ٔالمور أالخرى؛ ليتجاوز 

ٕان املتبع لمنو 7جتاهات البالغية : "يقول صالح فضل. مبدٔا السكونية يف البنية النصية
اجلديدة وختلقها يف العقود أالخرية، يالحظ تزايد 7عرتاف بعدم كفاية مرشوعاهتا 

واجتاهاهتا الشلكية حىت االٓن، مما جيعلها متيض يف تكوين مرشوع البالغة التخطيطية، 
  . 22"النصية، اtي يصب بدوره يف جمال التوحيد بيهنا وبني عمل النص
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اتساقا (ٕاهنا معلية البحث عن مفاهمي ومعليات ومبادئ انتظام أالبنية النصية 
ليت تعلن انÎءها ملا يسمى وعىل هذا أالساس، ظهرت العديد من ا�راسات ا). وانسجاما

؛ فتبحث قضاÍ البنية العليا، البنية الكربى، ٔاسس 7تساق، مبادئ "عمل النص"
، ويه منجزات نسبت ٕاىل لسانيات النص حىت ٔاننا ...7نسجام، حتديد موضوع اخلطاب 

جند هذه ا�راسات تساوي بني املصطلحني، كام هو عند صالح فضل، ٕاذ ٔاقر مبصطلحي 
، وذات أالمر جنده عند حسام ٔامحد فرج اtي "حتليل النصوص"و " اخلطاب حتليل"

  ، وزاد علهيام )عمل لغة النص ونظرية عمل النص(ساوى بشلك رصحي بني مصطلحي 
  . 23"البحث النيص "

كام نشري يف آخر أالمر، ٕاىل دراسات ٔاخرى حبثت قضاÍ لسانيات النص، مبسميات 
اب الشعري، وبالغة اخلطاب، والبالغة النصية واليت ٔاخرى كنظرية النص، وحتليل اخلط

حاولت تأسيس مشاريعها واجتاهاهتا، عرب مفاهمي لسانيات النص، وخاصة 7تساق 
". عمل النص"و7نسجام، وما يدور يف فلكهام من ٔاسس ومبادئ وآليات ٕاجرائية، مضها 

خيتلف، بل ي�ز عمل وهكذا : " أالمر اtي دفع سعيد حسن البحريي ٕاىل الترصحي قائال
لغة النص عن فروع العمل أالخرى اليت تعين �لنصوص ٔايضا، و لكن عىل ٔاهنا ليست ٕاال 
مصادر ملعلومات ذات طبيعة مضمونيه معينة، وطبيعة شلكية حمددة ٔاحيا� ٔايضا، يف حني 

 مبضمون النصوص، عىل ٔاهنا ليست ٕاال نتيجة لقواعد داللية و تداولية، كام –هو  –يعين 
يف حني  يبحث عمل النص يف التعامل . 24"ٔانه يركز عىل ظروف ٕابداع تراكيب النصوص

مع بنية داللية كربى، بنية جمردة قد تركبت من ٔابنية صغرى، غري ٔاهنا ذات وظيفة جوهرية 
يف التفسري، ٕانه يتصدى �راسة النصوص اøتلفة و ٔابنيهتا، و وظائفها مبعايري علمية 

نية العليا و أالبنية ا�اللية الكربى للنصوص، واليت تمتزي لك واحدة مشرتكة، عىل ٔان أالب 
مهنام خباصية مشرتكة، فال يتحددان �لنسـبة مجلل ٔاو ملتتالية معزوN من امجلل، و ٕامنا 

؛ فالبحث يف لسانيات النص "�لنظر ٕاىل النص لكه ٔاو ٕاىل ٔاجزاء كبرية منه عىل أالقل
كن من ٔاجل ذاته، بوصفها �جتا عن اسـتخدام ٔاشاكل ول -وفق رؤيته -حبث عن املضمون 
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  .حمددة وفق قواعد حمددة، وعمل النص يشمل ذp ؤاكرث

وهو 7مس اtي اختذته العديد من ا�راسات وأالحباث النصية، اليت  ::::حنو النصحنو النصحنو النصحنو النص. . . . 2222
7تساق و7نسجام، الرتباطها الوثيق : تشلكت وحددت مسارها مبفاهمي لسانيات النص

اtي عرب " حنو النص"الرتكييب؛ جفاءت هذه ا�راسات لتؤسس الجتاه / النحوي �ملسـتوى
عن ٔاصالته وحبث عن تأص' الرتباطه �ملوروث النحوي، اtي ارتبط بوصف بنية امجل� 

والنحو النيص هو ذp 7جتاه اtي يفصح ويكشف عن خباÍ املباين "؛ )ٔاصلها وفرعها(
عاين وا�الالت العقلية والنفسـية، وهبذا مفهمة النحو ٔان جييل اللغوية، وطريقة ارتباطها �مل

عبقرية النظام اللغوي يف النص، وقدرته عىل التعبري ا�قيق من خالل وسائل الÎسك 
، وهدفه الوصف وا�راسة اللغوية لٔالبنية النصية، وحتليل املظاهر 25"النيص لفظا ومعىن

  .املتنوعة ٔالشاكل الرتابط النيص

هو املصطلح االٔكرث اقرتا� من حتقيق الهدف وتوضيح صور الÎسك " نصحنو ال "و
والرتابط عىل مسـتوى النص، يبحث بشلك منتظم يف العالقات بني امجلل املتوالية داخل 
نص ما، وبني أالبنية الكربى أالساسـية املمكنة للنصوص؛ ٔالن ٔامه �مة لنحو النص يه 

ص النحوية يف لغة ما بوضوح وٕامداد� بوصف صياغة قواعد متكننا من حتديد لك النصو 
املقدرة اللغوية "لٔالبنية الكربى والصغرى، كام جيب عىل النحو النيص، ٔان يعد شلكيا 

من النصوص؛ ٔالن حنو امجل�  -عىل حنو ممكن–ملسـتخدم لغة ما عىل ٕانتاج عدد ال هنايئ 
اليت جيب عىل حنو النص  26"القامئ مل يقدم ٕاال مناذج غري اكم� لهذه الكفاءة اللغوية

توظيفها بشلك ينسجم مع حنو امجل�، ويعين هذا ٔان حنو امجل� يشلك جزءا كبريا و 
جوهرÍ من حنو النص، وهذا أالخري جزء ال يتجزٔا من لسانيات النص، رمغ ٔانه فهم، عند 

لسانيات النص : "... يقول ٔامحد عفيفي". لسانيات النص"العديد من ا�ارسني عىل ٔانه 
 ة تربز عند سعد عبد العزيز مصلوحوهذه الرؤي. 27"عمل لغة النص، ٔاو حنو النص: عينت

، يف تنظريهام لهذا 7جتاه وحبهثام عن ٔاصو� يف موروثنا النحوي، وامتد ∗ومتام حسان

  ∗∗ذp ٕاىل الباحث ٔامحد عفيفي
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كتب ا�كتور سعد مصلوح حبثني عن مناجه البحوث وا�راسات العربية، يف هذا 
eيعاجل فيه ا�ارس قضية 1990سـنة " العربية من حنو امجل� ٕاىل حنو النص: "ال؛ أالولا ،

7نتقال اليت شهدها ا�رس النحوي، من امجل� ٕاىل النص، ٕاذ يرى كام رٔاى سابقوه ممن 
، ٕان حنو امجل� قد همين عىل صياغة )النص(دعوا ٕاىل حنو يتجاوز امجل� ٕاىل ما فوقها 

ع لغات العامل ذات النحو املكتوب حىت بداÍت النصف الثاين من القرن القواعد يف مجي
العرشين، وممكن اخلطر يف نظر الباحث يف النحو العريب ٔان قضية حنو النص تتجاوز 

ٕاننا : "انعدام التحليل النحوي للنصوص، ٕاىل انعدام إالحساس �حلاجة ٕاليه ٔاصال، يقول
روج �لنحو العريب مما حنسـبه ٔازمة ٔاخذت خبناقه ننوط هبذه النق� حتقيق املرجو من اخل

، لريدف تأكيدا عىل ما 28"اكحبة �وره الفاعل يف دراسة العربية ونتاÐا وٕابداعاهتا أالدبية
ٕان النحو العريب هو ٔابعد يشء من ٔان يكون حنوا مجليا موفقا، ب' ٔان يكون صاحلا : "قال

  . 29"بصورته هذه، ٔالن يكون حنوا نصيا

يف كتابه اtي وظف فيه املقوالت النظرية اليت طرrا يف مقا� املنشور بعد كام �قش 
، واليت ٔاراد ٔان يؤكد من "حنو امجل� وحنو النص:" مقال ٔاسـتاذه متام حسان، املعنون

، واليت توصل ٕالهيا ا�ارسون قب' يف هذا 1990خالل حتلي' للقضاÍ اليت توصل ٕالهيا عام 
 ٕاىل رعاية املواقف اللغوية و7طراد وإالطالق و7قتصار اeال؛ وخيضع حنو امجل�

، يف حني يبتعد حنو النص عهنا، ٕاذ يقوم عىل دراسة العالقات بني ٔاجزاء النص ∗واملعيارية
؛ ٔالنه حنو تطبيقي )ٔاي املعيارية(فنحو النص ٔابعد ما يكون مهنا : " اكمال، يقول متام حسان

غري نظري، فال ينشأ ٕاال بعد ٔان يكمتل النص، وبعد ٔان يكون النص حارضا ومعرضا 
؛ فاملعيار يف حنو النص يكون دامئا من داخل 30"من مادتهلتطبيق النحو عليه مسـتخرجا 

النص، ال من خارجه، وحنو النص يقوم ٔاصال ويتحقق عىل دراسة العالقات النحوية 
  .وا�اللية بني ٔاجزاء النص اكمال

وهكذا دخل حنو النص وحنو امجل� يف رصاع كبري، تداولته العديد من ا�راسات 
امجل� منفصل عن حنو النص انفصاال �ما، من قبيل الكيا�ت  اللسانية؛ اجتاه يقول ٕان حنو
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 ا جيعل العلمني منفصلني متقابلنياøتلفة، واملاهية املنمتية ٕاىل ٔاصناف شلكية متباينة مم
واجتاه آخر يقول بأن بني اeالني عالقة اشـÎل؛ �عتبار ٔان النص مشـمتل عىل امجل�؛ فلك 

و ٔايضا داخل يف موضوع حنو النص، ولكن ذp ال ما دخل يف موضوع حنو امجل� ه
، فنحو امجل� خيتلف عن حنو النص، وا�ارس Wirer(31(ينعكس، حسب رٔاي ويرير 

املمتعن، يلحظ عالقة ضاربة يف جذور العلمني، ٔالننا ندرس مجال ومتواليات مجل من ٔاجل 
ن وصف امجل� الوصول ٕاىل عامل النص، وبنيته الاكم�، وكشف عالقاته، فوصف النص م

وعىل الرمغ من الفصل بني اeالني ٕاال ٔان هلام نقاطا مشرتكة؛ ٔالن حنو النص . وليس العكس
ال يرفض حنو امجل� رفضا مطلقا ٕامنا يقف به عند هذا احلد، ٔ�نه العالقات داخل امجل� 

، وتبقى عالقة حنو النص وحنو 32الواحدة ومتجاوزا ذp ٕاىل مرسح النص عىل اتساعه
  .� متوترة خاضعة حلدود متحوN يتحمك فهيا التطور الفكري و7رتقاء اللساينامجل

ويه  ∗"حنو آجرومية للنص الشعري"ٔاما البحث الثاين، فهو مقالته الشهرية املعنونة بـ
ٔاو ممارسة ٕاجرائية، ملفاهمي لسانية نصية، اسـتوعهبا ا�ارس وحاول من / دراسة تطبيقية

هلية للشاعر املرقش أالصغر واملالحظ اسـتعامل ا�ارس خاللها استنطاق قصيدة جا
مسـتدعيا ٕاÍه من املوروث النحوي، و قد انبثقت آجرومية سعد " آجرومية"ملصطلح 
 ة عىل آجرومية امجل� يف ٔامرياكمن رمح البنيوية الوصفية القامئ -كام ٔاوردها- مصلوح

ته التطبيقية عىل ما تقدم به فان ، معمتدا يف حماول )النص(املتجاوزة لها ٕاىل ما ٔاكرب مهنا 
ديك يف حنويته النصية، وعىل تعريفات دي بوقراند و دريسلر للنص والنصية، واليت يراها 

 Text(تشلك فكرة آجرومية النص " جتربة جلانب من الفروض وإالجراءات اليت

grammar =) ( لسانيات النص =حنو النص(Text linguistics)∗∗  ( عىل النص
وال خيفى ما حيف بتI الغاية من صعوبة، يتصل بعضها مبفارقة ) يف الشعر خاصة(العريب 

املعاجلة للمألوف واملتوقع، وبعضها بتطويع آجرومية النص مبا يه ٕاجناز لساين معارص 
  .33"�راسة نص عريب ٔاوال، وشعري Nنيا وجاهيل Nلثا
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 ∗فد واملوروث النحويوهذا �بع من ٕاميان الباحث مبد جرس التواصل بني المنط الوا
ٕان البدء من  الصفر املهنجي يف هذا املقام يعين ٕاهدار ٔاربعة عرش قر� من : "ٕاذ يقول

وذخائر  ناس بفقه العربية ؤارسار تركيهباالنتاج اللساين املمتزي، اtي هو ٕاجناز قوم مه ٔاعمل ال 
ٕاعراضا عن كنوز  ترا�ا، وما يكون لنا حقا، ٕاذا كنا من ٔاويل أاللباب، ٔان نلوي رؤوسـنا

وعىل الرمغ من ذp . 34"يه معر هذه أالمة، ومركب جوهري من مركبات ثقافهتا
التساوي اtي منحه الباحث ملصطلحي لسانيات النص وحنو النص، يلمس القارئ روحا 
ٔاسلوبية طغت عىل هذه ا�راسة التطبيقية، ٕاال أننا نلمح يف ا�راسة التطبيقية ٕادراج قراءة 

7لتفات والتجريد، حىت التكرار، فvٔن الباحث يدرس نص : اهر ٔاسلوبية يهحتليلية لظو 
الشاعر من وÐة رٔاي ٔاسلوبية ال لسانية نصية وكذp اجلناس اtي نلمس ٕاحقامه يف هذه 
ا�راسة النحوية النصية، ولكن تبقى هذه املقاN هادÍ للك قارئ �حث يتجرٔا عىل طرق 

هار بنية النص اللغوية، والكشف عن ٔارسارها أالدبية �ب البحث النيص، يف سبيل اسـتظ 
  . والشعرية، حتقيقا لتداولية شعرية بني املبدع والقارئ

، وهو 1991وقد ترافق هذا البحث مع حبث نظري لÑارس أالزهر الز�د، عام 
، ويه دراسة نظرية، السـتقصاء مفهوم )حبث ف¯ يكون به امللفوظ نصا" (نسـيج النص"

لسانيات البنيوية، اليت ٔابرز من خاللها وبطريقته اخلاصة كيفية جتاوز امجل� ٕاىل النص من ال 
امللفوظ ٔاو النصوص مبختلف ٔاجحا�ا، دون ٕاهامل 7عتبارات اللفظية والرتكيبية 
و7عتبارات املعنوية و املقامية يف تقدير ٔاشاكل التعبري وٕاجراءاهتا ٔالن النص كام يقول 

عد معيارية مثل امجل�، وهو من هذه الزاوية يفلت من الضبط، ال ال خيضع لقوا: "الز�د
  التصور القدمي عن ضوابط امجل�ٔالنه يعرس ضبطه، وٕامنا الختالف املعايري الضابطة � يف

وبتوحيد تI املعايري من حيث النوع، ٔاي جبعلها جمردة مبا فيه الكفاية، متعلقة �لبنية 
، ولك ذp يف 35"حتت طائ� الضبط-هبا–ية، يدخل النص النصية اليت تقارهبا بنية امجلل 

ٕاطار ٕاقامة وضع حنو عام للنص العريب، بأسس علمية، ٔادبية، نرثية وشعرية، تقوم أساسا 
وقواعد الربط الزمنية و إالحالية " حنو امجل� " املسـتوعب " حنو النص" عىل فكرة 
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 شعاعا تأصيليا لبعض تI القضاÍ ، ومنحها36والرتكيبية، كام ٔاوردها ا�ارسون اللسانيون
وفق ما يسمح به املقام؛ ٕاذ يرى التقيد بوسائل حنو امجلل، وقصور ا�رس اللغوي علهيا 

، يقوم عىل "حنو النص"بأّن  –مؤكدا بذp فكرة سابقيه –ال بد من جتاوزه " مأزق"
ة من وحدات امجل� وحدة نظرية نظامي"النحو أالول، ولكن خيتلف عنه رؤية ومهنجا؛ ٔالن 

  . 37"اللغة والنص وحدة تعددية مبعطيات تداولية غري لغوية

ٔالنه  نص، عرب نظرة شام� ومهنج متاكمللقد منح النحو النيص دورا كبريا يف تفسري ال 
هيمت يف حتليالته بضم عنارص جديدة، مل تكن موجودة يف حنو امجل�، ٕاذ يذهب يف حتلي' 

شA جديدا من ٔاشاكل  –بذp  –تركيبية، فيقدم ٕاىل قواعد جديدة منطقية وداللية 
التحليل لبنية النص، من خالل البحث يف عالقات الÎسك النحوي النيص ؤابنية التطابق 

 حاالت احلذف و7ستبدال وإالضامروالتقابل والرتاكيب احملورية والرتاكيب اeزتٔاة، و 
زي والتكرار، وغريها من أالمور اليت وامجلل املفرسة وٕاحاN الضمري، والربط والفصل و التوا

حنو النص " خترج عن ٕاطار امجل� فال ميكن تفسريها ٕاال من خالل وحدة لكية كربى، ٔالن 
�لنسـبة ٔالي لغة بعيهنا هو أكرث مشوال ومتاساك واقتصادا من النحو املصور يف حدود 

  . 38"امجل�

تقرا ٕاىل ٕاثبات هوية يف ا�رس العريب، مازال مف " حنو النص"وخالصة أالمر ٕان 
بشلك هنايئ، وحتديد مالمح صورته مقارنة بفروع اللسانيات أالخرى، ٕانه يتطور بشلك 
رسيع، ومل يسـتقر بعد عىل شلك هنايئ، ولهذا فٕان حرص موضوعاته بشلك هنايئ جامع مانع 
فوق ٕاماكن الباحث، الختالف املناجه واملدارس اللغوية، اليت سامهت يف تشلكه 

ٔاما أالسس التحليلية، فمل تسـتقر بعد، ٔاي ٔانه منط من التحليل ذو وسائل  وتأسيسه،
حبثية مركبة، متتد قدرهتا التشخيصية ٕاىل مسـتوÍت ما وراء امجل� ذات الطابع التدر� 

، �ٕالضافة ٕاىل حفصها 39يبدٔا من عالقات ما بني امجلل، مث الفقرة، مث النص واخلطاب بÎمه
  . ية داخل امجل� الواحدةلعالقة املكو�ت الرتكيب 
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        ::::لسانيات النصلسانيات النصلسانيات النصلسانيات النص    - - - - 3333

وبني ٔاحباث عمل النص الشام�، ذات النظرة اللكية، اليت تبحث يف البنيات النصية 
، وبني حنو النص الساعي ٕاىل حتديد هذه ..الكربى والصغرى، والربط والÎسك والتداول 

رى تصب يف صلب الشمولية؛ �لرتكزي عىل قضاÍ الربط والÎسك، ظهرت ٔاحباث ٔاخ
ذاته " لسانيات النص"اهÎم لسانيات النص كوهنا فرعا معرفيا جديدا، اعمتدت املصطلح 

 ، ويه دراسات تنطلق من النص"نصيةاللسانيات ال "و" عمل لغة النص"ٔاو مصطلحي 
وتسعى ٕاىل المتيزي بينه وبني املصطلحات أالخرى اليت تسري معه يف نفس النظام، وتبحث 

اليت تتيح لنا قراءة النص، وفهمه واستيعابه، ومن مثة تأوي'، وقد ٔاخذ بعضها يف ماهيته، 
عىل عاتقه النص وحتديداته، و الزتم آخر بقضية الÎسك وحتققه، وما يرتبط به من قريب 
ٔاو بعيد مع القضاÍ أالخرى اللغوية وغري اللغوية واعمتدت Nلثة نتاجئ البحث 

دريسلر و دي بوقراند حول النصية، واملعايري النسبية، لتنطلق 7جنلزيي، ممث� يف /أالملاين
  . مهنا يف سبيل دراسة النصوص العربية عىل اختالفها وتنوعها

واtي يسـتعمل فيه بعض ٔادوات  -ميس هذه املبادرة-وميكن ٔان يكون ٔاول حبث عريب
ي واt) مدخل ٕاىل انسجام اخلطاب-لسانيات النص(لسانيات النص كتاب محمد خطايب

نعتربه فاحتة لسانية نصية عربية، جتمع التنظري والتطبيق، وفيه حاول ا�ارس حبث قضية 
7نسجام و7تساق، مبا جاء يف الوافد الغريب، ممدا لها جسور الص� واملثاقفة، مبا ٔافرزته 
 Nالبالغة العربية، وكتب التفسري القرآنية؛ ليحاول تطبيق مبادئ هذه القضية من ٕاحا

  . )عيل ٔامحد سعيد(للشاعر ٔادونيس " فارس اللكامت العربية"تكرار عىل وحذف و 

حيتل اتساق النص وانسجامه موقعا مركزÍ يف أالحباث وا�راسات : " يقول خطايب
النص، وحنو النص، وعمل /اليت تندرج يف جماالت حتليل اخلطاب ولسانيات اخلطاب

ٔاو (اeاالت، خاليا من هذين املفهومني  النص، حىت ٔاننا ال ناكد جند مؤلفا ينمتي ٕاىل هذه
؛ فيجعل خطايب 40"، ٔاو من املفاهمي املرتبطة هبام اكلرتابط و التعالق ومشالكهام)من ٔاحدهام
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  ا�عامتان يف لك البحوث النصيةلسانيات النص علام يقوم عىل هذين املفهومني؛ ٔالهنام
7تساق يف " سن يف كتاهبامولعل السبب يف هذا احلمك، اعÎده عىل آراء هاليداي وح 

لرباون ويول، وكتايب " حتليل اخلطاب"وكتاب ) Cohésion in engliche"(7جنلزيية
، فهذه الكتب ٔاكدت وفعلت الرٔاي القائل "عمل النص"و" النص والسـياق"؛ )فان ديك(

�لتنظري القوي وإالجناز أالقوى وفق رؤية خطايب، ولع' أالمر اtي يفرس ويربر 
  . اب احلاصل للمصطلح يف قو�7ضطر 

مدخل ٕاىل عمل لغة "، يف كتاهبام "عيل خليل محمد"و " ٕالهام ٔابو غزاN"ٔاما الباحثان 
، فيعمتدان نظرية روبرت دي بوقراند و دريسلر؛ ليحاوال تطبيقها عىل 1992" النص 

 هيمٔادبية، ال قدميا وحديثا، شعرية ونرثية، علمية و ) ٔاي ٔامث�( نصوص ؤاشـباه نصوص 
فالهدف من تأليفهام الكتاب فهم النظرية، وفهم لسانيات النص، ومن مثة االٓليات إالجرائية 
اليت وضعاها من ٔاجل النفاذ ٕاىل دالالت النص املعرفية والنفسـية واللغوية وقد اسـتغل 
ا�ارسان العربيان لك ذp لتطبيقه عىل نص من القرآن مع مقارنة التحليل النيص بتحليل 

  .41"لسانيات النص عمل حديث نسبيا"در اجلرجاين �، مع 7قتناع التام ٔان عبد القا

من لك تI احملاوالت اليت زاوجت بني التنظري " سعيد حسن حبريى"ليسـتفيد 
والتطبيق، واليت رآها حتاول النفاذ ٕاىل ٔافاكر االٓخر يف هذا اeال، فيؤلف كتا� يرشح فيه 

العمل، واجتاهاته بكتب ٔاحصابه وبلغهتم، خاصة و�ام هذا " نظرÍت لسانيات النص "
، وهو من ٔامه كتب 1993، "عمل لغة النص املفاهمي و7جتاهات"أالملانية، يف كتابه 

) عمل لسانيات النص(لسانيات النص، ومن ا�راسات الرائدة يف هذا اeال، واtي يراه
يشلك ٔادواته يف حرية  حبريى علام خصبا يتداخل ويتاكمل مع علوم ٔاخرى، حبيث ميكن ٔان

  . �مة مث تصب نتاجئ حتليالته يف هذه العلوم، فزتيدها ثراء

يتسم هذا العمل ٔايضا :" يقول حبريى عن لسانيات النص وحالها يف ا�رس اللغوي
بتشعبه ٕاىل حد بعيد؛ ٕاذ ال جند ٕاال قدرا ضئيال من االتفاق حول مفاهميه، وتصوراته 
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سـهتان به من املفاهمي، نظرا لكرثة منابعه واتساع ومناهجه، فقد اسـتوعب حدا ال ي 
مشارب الباحثني فيه، كام ٔانه قد قّرصت ٔاكرث احملاوالت اليت هنضت لضم تصوراته يف ٔاطر 
حمددة، عن تقدمي عرض متاكمل، يتيح للقارئ الوقوف عند نظرة لكية ٔاساسـية، ؤاخريا 

تلفة أكرب أالثر يف ٔان تبوء لك اكن لتعدد مناهجه واختاذها مسارات متباينة يف بÑان خم 
، ٔالسـباب عديدة ٔامهها؛ ٔان اجتاهات 42"حماوN تسـهتدف نوعا من التقريب بيهنا �لفشل

البحث فهيا قد ٔاخذت ٔاشاكال عديدة الختالف ٔاسس قيا�ا؛ مفهنا ما اعمتد اللسانيات 
انيات الوصفية، ٕ�ضافة مفاهمي وتصورات جديدة تتناسب واملقام، وقامت ٔاخرى عىل اللس

الوظيفية، وNلثة عىل اللسانيات البنيوية، ورابعة عىل اللسانيات التوليدية التحويلية وهمل 
  .جرا

اسـتكناه خصائص التحليل اللساين النيص، و ٕابراز  -يف كتابه–فقد حاول الباحث 
ٔاثناء ذp حتديد ٔامه مفاهميه  –الرؤى والنظرÍت الفاع� يف هذا العمل املوسع، حماوال 

 øكام جاءت عىل ... ). جتاوز امجل� –النصية  -التنظمي -الرتابط –بنية النص  -النص(تلفة ا
كوزريو، بتويف، دريسلر، قراند، هاين : لسان ٔاحصاهبا يف ٔاحبا�م ودراساهتم اøتلفة، ٔامثال

منه، فهييفيجر فايرنيش، هارجف وغريمه، ليكون أالمر أكرث دقة وعلمية، فاكن كتابه مرجعا 
  . ال ميكن جتاوزه–�حث يف هذا اeال للك 

بعد هذه اeموعة من الكتب اليت ميكن عّدها ٔاساسا للسانيات نص عربية، توالت 
يف هذا العمل، بعد اسـتوائه عىل عوده، و بعد ٔان ) كتبا ومقاالت(ا�راسات وأالحباث 

 ما فات تقوم عىل -نراها -عرفت جماالت البحث فيه ، وعرفت ٔامه قضاÍه، ويه دراسات
يف سبيل توضيح وٕابراز هذا اeال، وتطويعه يف اللغة العربية برؤى حديثة ٔاصي�، وواعية 

  .ومسـتوعبة للتنظري الغريب، ذات طموح جامح لتكون تطبيقية بعد ٕادراك  أالمور النظرية

يف كتابه البديع بني " مجيل عبد اeيد"وبعده، ويف جمال غري بعيد يضع الباحث 
، بعد ٔان يربز ا�ارس مفهوم لسانيات النص 1998عربية واللسانيات النصية، البالغة ال
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وموضوعها، وكيفية حتقق النق� اليت سامهت يف تأسيسها، مرتكزا عىل  مفهويم السـبك 
)cohésion ( واحلبك)Cohérence (– وقد خص حبثه  -معمتدا ترمجة سعد مصلوح

، و�لطرح نفسه عند ..والتصدير، والتوازيالسجع، والتكرار، : قضية البديع ؤامه آلياته
 )هـ 366ت (والقايض اجلرجاين ) هـ255ت (اجلاحظ : البالغيني القداىم ٔامثال

) هـ 471ت (، وعبد القاهر اجلرجاين )هـ403ت (، والباقالين) هـ395ت( والعسكري 
 وغريمه 43)هـ737ت ( وابن أالثري )هـ704ت (، وابن املعزت )هـ704ت (و السجلاميس 

 ء لسانيات النص يف قضاÍ التكرارلريبط ا�ارس مقوالت هؤالء مبا جاء يف نظرÍت علام
التصدير، التوازي والتقسـمي وغريها من القضاÍ اليت تسامه يف ترابط النص اتساقا 

  .وانسجاما

، املعنونني �لعنوان ذاته "عزة شـبل محمد"و " صبحي ٕابراهمي الفقي"كام جند يف كتايب 
،عىل الرمغ من اختالف ا�راسة، سعيا ٕاىل حبث "النص بني النظرية التطبيق عمل لغة"

أالسس 7بستميولوجية للسانيات النص وموضوعها، وحتديد ٕاطاره وحماوN تطبيق مهنجها 
: عرب مقرتحات دريسلر ودي بوقراند، وعن طريق جتسـيد مفهوم النصية ومعايريها

ية، واملوقفية، والسـياق، و التناص لك 7تساق، و7نسجام، والقصد، و املقبول 
مبصطلحات كتابه، اليت اعمتدها يف التطبيق؛ فالكتاب أالول، يبحث فيه صاحبه تطبيق 

حتقيق  الكتاب الثاين، تبحث فيه صاحبته هذه االٓليات عىل السور املكية للقرآن الكرمي، و
كفرع -سانيات النص معايري النصية عىل املقامات؛ فلقد ٔادخلت هذه ا�راسات وغريها ل 

  . عامل املامرسة والتطبيق، يف سبيل قراءة النص وتأو� -معريف جديد

وعىل الرمغ مما حققته لسانيات النص العربية يف جمايل التنظري والتطبيق، ٕاال ٔاهنا ال 
تزال تعاين قدرا ما من 7ضطراب، كوهنا لسانيات نقل من االٓخر �متياز، ٔاكرث مهنا خلق 

هـي تنطلق ٕالحداث عالقة ترابط بني قضاÍ العربية يف مورو�ا العريب وابتاكر ؛ ف 
النحوي، مع ما ٔافرزته احلداثة اللسانية، وقد ٔادى ذp ٕاىل ظهور حلقة نقدية /البالغي

 �ا ٕاىل ٔاسلوبية مبناجهها من Ðةمتأثرة �للسانيات والنظرÍت املتفرعة عهنا، وانقسمت ٔاحبا
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فعادت بطريقة وبأخرى ٕاىل مباحث لسانية وجدت لنفسها  وٕاىل لسانيات نص بنظرÍهتا،
 . ٕاطالN يف مورو�ا العريب عىل تنوعه

ولعل أالمر يف التعامل مع لسانيات النص مصطلحا ومفهوما، وتنظريا و ٕاجراء يعود 
ٕاىل صعوبة ٕادراك املادة ذاهتا يف هذا العمل، اtي ترشح مفاهميه ونظرÍته يف قدر كبري من 

التعقيد المنوذ� عىل الرمغ من التطبيق وإالجراء، ويسـهتدف يف ٔابعاده املهنجية التجريد و 
غرضا مشوليا عاما، يسعى ٕاىل وصف مجيع النصوص املمث� للغة البرشية متجاوزا فهيا 
مراعاة التفاصيل واخلصوصيات، يف مرح� التعريف هبا و7عرتاف بوجاههتا يف جمال 

 بية والنقدية والبالغية بشلك خاصال ا�راسات أالدا�رس اللساين بشلك عام ويف جم
من تشويش يف إالفهام وٕار�ك يف  -فهيا–من Ðة، وما تسببه ٕاشاكلية املصطلح اللساين 

التحميل �ى ا�ارسني، من Ðة ٔاخرى، وهو ما حقق اضطرا� ملموسا حمسوسا يف هذا 
ح العريب املقابل لها يف ا�رس اeال اخلصب، يف ٔارض ميالده، ومن ّمث يف اختيار املصطل

معريف حمدد يرتتب عليه ٔان ينتظم يف _العريب، ذp ٔاّن انÎء املصطلح ٕاىل حقل داليل
  .تعالقات خصبة تؤسس إالطار العام � مكصطلح

كام ٔاّن حشن املصطلح القدمي، بدالN جديدة مغايرة �اللته أالصل ٔاو نقل مصطلح  
ٕاىل ثقافة ٔاخرى، ٔافىض يف الثقافة العربية احلديثة، ٕاىل ذي دالN حمددة، مضن ثقافة ما 

اضطراب كبري، قاد ٕاىل مغوض يف دالN املصطلح وسوء واحض  يف اسـتعام�، وترتب عىل 
 بّني، وخضعت يف كثري من أالحيان ذp، ٔان تعرضت  فعالية إالرسال والتلقي ٕاىل خلل

قول املعرفة ٕاىل شـيوع رضوب من جلهل وتنطع أالدعياء، أالمر اtي ٔاسهم يف كثري من ح
 راءات املصطلح ، وٕاجراءات املهنجاملامرسات اليت تفتقر ٕاىل ٔابسط مقومات العمل، ٕ�ج

 ورافق ذp انعدام ٔاية مراجعة جادة لتI املامرسات املضطربة، مما جعل إالشاكلية مّركبة
ص الشلك تتعلق بأصول املصطلح ومصادره، ومفاهميه، وممارساته، وتطوراته ف¯ خي

  . وا�الN ولك ذp ٔاÐز عىل كثري من احملاوالت اخلصبة يف حقل املعرفة

 بدل التنظمي، وامجلع بدل البناء التكديس: فاحلال العلمية عند� تشكو عديد أالمراض مهنا
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والتقليد عوض 7جهتاد، والفردية بدل امجلاعية، و7رجتال بدل التخطيط، والفوىض 
p من املظاهر املرضية اليت تعرقل سري البحث العلمي، واليت عوض النظام، وغري ذ

املصطلح واملهنج (سامهت بشلك فعال يف فوضوية البحث عىل لك املسـتوÍت 
، وٕازاء لك هذا هل سـيحدث ا�ارس ٔاو الباحث العلمي العريب حلظة التصاحل ..)واملعلومة

لية السري ومراح' وكيفية حتققه مع اtات، وحيقق نقطة نظام بناءة، ليفكر قبل السري يف مع 
وآلياته، أالمر اtي يدفعه ٕاىل 7جهتاد والتحمك من املعلومة قبل ٕاصدار أالحاكم، ٔام ٔاننا 

 .سـنظل سائرين وكفى وحسبنا ٔاننا نسري

ؤالسـباب ال ميكن ٔالي دارس حرصها، واليت اكن لها أالثر البارز يف حدوث هذا 
نظرية كام وضعت يف ا�راسات الغربية، ٔان يكون 7ضطراب، ٕاذ ميكن الختالف فهم ال 

سببا يف خلق تفاوت يف درجات تلقي هذا الوضع من مبادئ ونظرÍت، ورمبا ٔالن الرتمجة 
العربية قد انطلقت من مبادرة فردية تؤسس ملوقف 7ختيار احلر، و ال هيمها توحيد 

ا لغياب هيئات متخصصة املصطلح اللساين النيص ما يعيق ٔاي مبادرة يف هذا الشأن، ورمب
ذات مبادرة جامعية، يكون لها حق مراجعة املصطلح املرتمج واختياره وتثبيته، ورمبا 

 7ضطراب و هذه الفوىض املصطلحيةٔاسـباب عديدة اكن لها الصدى البالغ يف زرع هذا 
رتامكة اليت وجد�ها اكلطوفان تغرق لك املؤلفات اللسانية النصية؛ العمل ليس هو املعارف امل

املعرفة خالصة املامرسات العقلية لٕالنسان تتشلك مضن ٔاطر "واملعلومات املكّدسة، ٔالن
ومثاقفة مع ٔاطر ثقافية وحضارية  ثقافية وحضارية حمددة، وتدخل يف عالقة حوار 

ومن مثة يتحقق  -وهذا جزء من املهنج -؛ فالبد ٕاذن من استيعاب املعلومة ٔاوال44"ٔاخرى
ل والرتكيب، وبغري املهنج القومي ال ميكن ٔان يسـتقمي للبحث العلمي فعل التحليل والتعلي

  . سري، ويه مساNٔ ملّا تعط حظها من العناية و7هÎم
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    ::::    ٕاحاالت البحثٕاحاالت البحثٕاحاالت البحثٕاحاالت البحث
  

                                                                        

1 - Katie walls , a dictionary of stylistics Pearson education, 
Edinburgh ate , Harlan, England, 2001. ,p39  .2 et; -Shirley carter 
Thomas, La cohérence textuelle (pour une nouvelle pédagogie de 
l'écrit), langue &parole, L'harmattan, Paris, France, 2000,.p 18 

اليل كدية، الرتمجة بني التأويل والتلقي، ندوة الرتمجة والتأويل، جامعة محمد اجل  2-
، 1995، 47اخلامس، لكية االٓداب، الر�ط، اململكة املغربية، ندوات ومناظرات، رمق 

  .52ص
هناد رزق هللا، دراسات مهنجية يف حتليل النصوص، املؤسسة اجلامعية لÑراسات  - 3

  .10، ص 1984/ هـ1404، 1ط والنرش والتوزيع، بريوت،
، املركز الثقايف العريب، ا�ار )النص والسـياق(سعيد يقطني، انفتاح النص الروايئ  - 4

  .14، ص 2001، 2البيضاء، ط
 ٕاىل املفاهمي أالساسـية واملناجه êوس برينكر، التحليل اللغوي للنص، مدخل: ينظر - 5

  . 11، ص2005رة، الطبعة أالوىل، سعيد حسن حبريى، مؤسسة اøتار، القاه:  ترمجة

  ".تنظري النص" ٔاو" نظرية النص" ميكن ترمجة املصطلح ٕاىل   ∗
سعيد حسن : مدخل متداخل 7ختصاصات، ترمجة وتعليق–فان ديك، عمل النص  -  6

  . 11، ص2001، 1حبريي، دار القاهرة للكتاب، مرص، ط
  . 07املرجع نفسه، ص -   7
، ترمجة سعيد -مشAت بناء النص -مدخل ٕاىل عمل النصواورزيناك زيتيسالف،  -  8

  .35، ص2003، 1حسن حبريى، مؤسسة اøتار للنرش والتوزيع، القاهرة، ط
 متام حسان، عامل الكتب:، ترمجة  روبرت دي بوقراند، النص واخلطاب و إالجراء - 9

  . 628، ص 1998القاهرة، الطبعة أالوىل، 
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مي بني الرتمجة والتأويل، نقل مفاهمي نظرية التلقي، الرتمجة ٔامحد ٔابو حسن، نقل املفاه - 10
  .84والتأويل، ص

–دراسة يف حتليل اخلطاب –فرحان بدوي احلريب، أالسلوب يف النقد احلديث  - 11
  .38،  ، ص2004، 1املؤسسة اجلامعية لÑراسات والنرش والتوزيع ، ط

، مكتبة )بناء النص النرثيرؤية مهنجية يف (حسام ٔامحد فرح، نظرية عمل النص  -  12
  .87، ص2007، 1القاهرة، ط

 الفكر لÑراسات والنرش والتوزيع محمد العبد، اللغة وإالبداع أالديب، دار: ينظر -  13
  .36، ص1989القاهرة، 

  .36املرجع نفسه، ص -   14
  .34محمد العبد، اللغة و إالبداع أالديب،ص  - 15

 اeلس الوطين للثقافة والفنون واالٓداب صالح فضل ، بالغة اخلطاب وعمل النص، - 16
  . 311م، ص1992آب / هـ1413، صفر 164الكويت، العدد 

  .319املرجع نفسه، ص - 17
  .19فان ديك، عمل النص، ص -   18
قراءة نقدية  -من البنيوية ٕاىل الترشحيية –عبد هللا الغذايم، اخلطيئة والتكفري : ينظر - 19

، 1ية ودراسة تطبيقية، النادي أالديب الثقايف، جدة، طلمنوذج اللساين معارص، مقدمة نظر 
  .26،ص1985

صالح فضل، بالغة اخلطاب : وينظر. 16حسام ٔامحد فرج، نظرية عمل النص، ص -  20
  .331وعمل النص، ص

  .24ٔامحد فرج، نظرية عمل النص، ص -   21
  .250صالح فضل، بالغة اخلطاب وعمل النص، ص  22
  .17-16ية عمل النص، صحسام ٔامحد فرج، نظر : ينظر - 23
مفاهمي واجتاهات، الرشكة املرصية العاملية للنرش -سعيد حسن حبريى، عمل لغة النص -24

  . 120م، ص1997الرشكة املرصية العاملية للنرش، لوجنامن، القاهرة، الطبعة أالوىل، 
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، مكتبة زهراء الرشق، )اجتاه جديد يف ا�رس النحوي(ٔامحد عفيفي، حنو النص  -  25
  .09، ص2001، 1اهرة، طالق

سعيد حسن حبريى، عمل لغة : وينظر. 46، 45ينظر فان ديك، عمل النص، ص  -  26
  .222النص، ص

  .32ٔامحد عفيفي، املرجع نفسه، ص -   27

، وهو يف أالصل حمارضة ٔالقيت يف معهد )1995"(حنو امجل� وحنو النص"يف حبثه   ∗
  .1995ومس الثقايف الصيفي لعام اللغة العربية بأم القرى، مكة املكرمة يف امل

، "حنو النص"موسوم بـ" ٔامحد عفيفي"من ا�راسات ٔايضا يف هذا اeال، مؤلف لـ ∗∗
وهو كتاب صغري احلجم، حياول الباحث من خال� ٕاجناح هذه احملاوN التأسيسـية، اليت 

تقليدي،  زاوج فهيا بني التنظري والتطبيق، حفاول توضيح مجمل آراءه بأمث�،ٕانه حنو غري
حرص املؤلف عىل توضيح كيفية ظهوره وتطويره، ومدى ٕاماكنية اسـتغال� من ٔاجل 

  . دراسة النص أالديب
عامل ) دراسات ومتناقضات(سعد عبد العزيز مصلوح يف اللسانيات العربية املعارصة  - 28

  .221، ص2004الكتب، القاهرة، 
  .222املرجع نفسه، ص -   29

 ٔاما إالطالق. ، وما خرج عهنا شاذعدة يف احلمك عىل الفصحىهو ثبات القا:  7طراد ∗ 
و7قتصار، هو صفة حتيل . فهو ٔان نطلق القاعدة؛ لتصدق عىل لك ما قيل ٔاو سـيقال

عىل حبث العالقات يف حدود امجل� الواحدة دون جتاوزها ٕاال عند ٕارادة معىن إالرضاب ٔاو 
: واملعيارية. ا ٔان تربط بني امجللتني7سـتدراك ٔاو غري ذp من ا�الالت اليت ميكن له

القاعدة يف حنو امجل� يه ٔاساس الصحة ٔاو اخلطأ، وهذا ٔاساس توجب مراعاته يف ٔاي مج� 
  .و ٔاي قول
  .217سعد عبد العزيز مصلوح، يف اللسانيات العربية املعارصة، ص -   30
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يس حنو تأس -محمد الشاوش، ٔاصول حتليل اخلطاب يف النظرية النحوية العربية -  31
  .100، ص 1، ج2001، جامعة منوبه، املؤسسة العربية للتوزيع، تونس، -النص
  :وينظر. 92ٔامحد عفيفي، املرجع نفسه، ص -   32

Hallyday & R. Hassan, Cohesion in English ; p299.   

ٔاعاد ا�كتور سعد عبد العزيز مصلوح نرش هذه املقاN اكم� دون نقصان، وال زÍدة،   ∗
يف البالغة العربية وأالسلوبيات "مض مجموعة من مقاالته بعنوان "قيح يف كتاب و ال تن 
  .، وهو  ما اعمتد�ه يف حبثنا"اللسانية

رٔاينا يف هذه املساواة مغالطة كربى يف حق ا�رس اللساين، ٔالننا نرى أن حنو النص  ∗∗
Íالربط خمتلف عن لسانيات النص، بل هو جزء مهنا، فنحو النص هو البحث يف قضا 

Nالربط ...واحلذف وإالحا Íاللسانيات يه البحث يف قضا �اخل من أالدوار النحوية بي
وا�الN واملعجم والسـياق، ٔاي النظر ٕاىل النص من مجيع النوا�، فتتعدى ) مجيعها(

اجلانب النحوي ٕاىل ماهو داليل، بالغي تداويل، وتسامه يف تشلكه، ال دراسة بنيته 
  .النحوية حفسب

 وأالسلوبيات اللسانية آفاق جديدةسعد عبد العزيز مصلوح ، يف البالغة العربية  -  33
  .224، ص2006عامل الكتب، القاهرة، 

: يذكر سعد مصلوح ٔان ا�عوة ٕاىل حنو النص قد ترددت يف معلتني سابقتني هام ∗
مشلك (م، و حبث 1980أالسلوب دراسة لغوية ٕاحصائية، اtي صدر يف الكويت 

مضن ندوة قراءة لرتاثنا النقدي، يف �دي ) قة بني البالغة العربية و أالسلوبية اللسانيةالعال
، و هو 59م يف كتاب النادي أالديب الثقايف جبدة العدد 1988جدة أالديب الثقايف عام 

م، يف 1947يشـيد يف هذا البحث بلفتة �رعة ٔالمني اخلويل يف �رخي متقادم يعود ٕاىل عام 
، واليت ٔاشار فهيا ٕاىل "مناجه جتديد يف النحو والبالغة والتفسري وأالدب-لقولفن ا"كتابه 

وجوب جماوزة حدود امجل� ٕاىل النص يف ا�رس البالغي، و يذكر ٔان هذه اللّفتة قد 
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وجدت صدى عىل صعيد النظر عند ٔامحد الشايب يف كتابه أالسلوب الصادر يف طبعته 
  .ا عىل صعيد التطبيقم غري ٔانه مل يلتفت ٕالهي1939أالوىل 
  . 225، 224املرجع نفسه، ص -   34
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  .39ص ٔامحد عفيفي، حنو النص، -   38
  . 56، 55ٔامحد عفيفي، املرجع نفسه، ص -   39
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