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 لسانيات النصو  لسانيات اجلملةالدرس اللغوي العريب بني 
 "مقاربة نصية"

 جامعة مصراتة –كلية الرتبية  - د. حنان ُمحَم ِّد فنيخرة 
 

 مدخل
علًما قارًا يف أوراب أول األمر يف منتصف الستينيات، مث انتقل إىل مناطق  لسانيات النصأصبح علم 

أخرى من العامل مما فرض على الدرس اللغوي االعرتاف به منهًجا جديًدا لدراسة النصوص، مقابل 
لسانيات اجلملة، فكان له األثر العميق يف دراسة اللغة ووظائفها النفسية واالجتماعية على اعتبار أن 

 .تهمل إال وسيلة لتققيق يينونص يتضمن وسائل متاسكه، وما اجلالن
املناهج السابقة ايتفت إذ  ومل تنشأ لسانيات النص من فراغ؛ بل هي تطور ملعطيات لسانيات اجلملة،

 -1887) بلومفيلدليوانرد  لبنيوية األمريكية م اب  مرورًاالنقو العريبللسانيات النص بداية من 
1949) Leonard Blomfield) ) ، ُتُشوِمْسِكينعوم ومدرسة( (Avram Noam 

Chomsky  يف الكفاءة اللغوية اليت توصف توليدًًي يف إطار القدرة على توليد عدد ال متناه من
دراسة بنية اجلملة ابعتبارها وحدة لغوية يربى؛ فدرست حدودها اجلمل، مجي  هذه املدارس اهتم ب

 من املستوًيت املعقدة والبسيطة. من عدمه، وقواعدها وغري ذلك وبنيتها، وحنويتها
هذه املدارس عجزت يف الربط بني خمتلف أبعاد الظاهرة اللغوية البنيوي  نويرى يثري من العلماء أ

اليت ُوجِ َهت هلا التُ َهُم بعنايتها ابجلملة على حساب قضاًي لسانية  ومنها العربية والداليل والتداويل
حملاولة اإلجابة عنها، األربعة من خالل مطالبه من هنا يطرح البقث عددا من التساؤالت  ،)1(أخرى

  من أمهها:
 زها إىل النص؟و هل ُحِصر الدرس اللغوي العريب يف نطاق اجلملة فقط أم جتا 
 هل متلك أدوات لسانيات اجلملة القدرة على معاجلة النصوص؟ 
  لسانيات النص؟هل للدرس اللغوي العريب خصوصية يف 

 

                                                 
 .ومابعدها167م، ص2000: خولة اإلبراهيمي، مبادي يف اللسانيات، دار القصبة، اجلزائر، مثاًل  ينظر - (1)
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 األول: لسانيات اجلملة: املطلب
 داللة اجلملة يف الدرس النحوي العريب

علم الصرف والثانية هي بنية بدرس علماء العربية بنيتني خمتلفتني: األوىل هي بنية الكلمة مبا ُعِرَف 
اجلملة مبا ُعِرَف بعلم النقو؛ إذ أن الغاية من علم الصرف هي معرفة بنية الكلمة العربية، يف حني أن 
الغاية من دراسة علم النقو هي: " فهم حتليل بناء اجلملة حتلياًل لغوًيا يكشف عن أجزائها ويوضح 

  .)1(عناصر ترييبها، وترابط هذه العناصر ببعضها"
حيث تداخل مفهوم اجلملة يف الرتاث منذ البداية؛  اجلملة النقوية معن مفهو  مل يستقر املصطلح املعربو 

ه( مبصطلح اجلملة صراحة، فقد استخدم 180ال يظفر القارئ لكتاب سيبويه )م  مفهوم الكالم، ف
، ورغم )2(نها اجلملةسيبويه لفظ )الكالم( الذي اتس  مدلوله يف الكتاب ليأخذ دالالت أخرى من ضم

عدم التصريح ابملصطلح فسيبويه حتدث عن العناصر الرتييبية للجمل، وأشار إىل مفهومها حتت 
، وابب االستقامة من الكالم )3(يف أبواب يثرية منها: ابب املسند واملسند إليه مصطلح الكالم

 . )5(، وابب الفاعل وغريها)4(واإلحالة
ن قلت يه حني قال: "قال سيبويه: واعلم إاستنباط هذا من يالم سيبو  ه(392)وقد حاول ابن جين

يان يالًما ال قواًل، ففرق بني  يف يالم العرب إمنا وقعت على أن حيكى هبا، وإمنا حيكى بعد القول ما
زيد منطلق، أال ترى أنه حيسن أن تقول: زيد  :الكالم والقول يما ترى ... مث قال يف التمثيل حنو: قلت

يان من األلفاظ قائًما برأسه مستقاًل مبعناه، وأن  لق، فتمثيله هبذا يعلم منه أن الكالم عنده مامنط
القول عنده خبالف ذلك، إذ لو يانت حال القول عنده حال الكالم ملا قدم الفصل بينهما، وملا أراك 

 .)6(فيه أن الكالم هو اجلمل املستقلة أبنفسها الغانية عن غريها"

                                                 
 .19م، ص2003حممد محاسة عبداللطيف، بناء اجلملة العربية، دار غريب، القاهرة،  - (1)
، عبدالرمحن حاج صاحل، 17م، ص1998مثاًل: حممود أمحد حنلة، مدخل إىل دراسة اجلملة العربية، دار النهضة العربية، بريوت،  ينظر - (2)

 عبداللطيف، بناء اجلملة العربية،حممد محاسة ، 1/290م، 2007حبوث يف اللسانيات العربية، املؤسسة الوطنية للفنون املطبعية، اجلزائر، 
 .21ص

 .1/23م، 1988، 3تح: عبدالسالم هارون، ط، سيبويه يتابالكتاب  ، بن عثمان بن قنرب عمرو أبو بشر - (3)
 .1/25 املرج  السابق، - (4)
 1/33 املرج  السابق، - (5)
 .19-1/18، دار املكتبة العلمية، د تأبو الفتح عثمان بن جين، اخلصائص، تح: حممد على النجار،  - (6)
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مبصطلح اجلملة لِيُ َعدَّ أول حنوي يستخدم هذا املصطلح، ومن أمثلة هذا ما ذير  ه(286)دويصرح املرب 
وإمنا يان  عند يالمه عن الفاعل: "هذا ابب الفاعل، وهو رف ، وذلك قولك: قام عبد هللا وجلس زيد،
عل مبنزلة الفاعل رفًعا ألنه هو والفعل مجلة حيسن السكوت عليها، وجتب هبا الفائدة للمخاطب؛ فالفا

؛ ، وجنده يف مواض  أخرى يعرب عن مفهوم اجلملة مبصطلح الكالم)1(االبتداء واخلرب إذا قلت: قام زيد"
فإذا  ،فاالبتداء حنو قولك: زيد. فإذا ذيرته فإمنا تذيره للسام  ليتوق  ما خنربه به عنهومثاهلا قوله: "

 :قلت
دف املصطلقني يف قوله:" ... ألهنا ترج  إىل ترا، ويظهر )2(منطلق( أو ما أشبهه صح معىن الكالم")
:"... إمنا ، ويف إشارته يف موض  آخر إىل أن املبتدأ م  خربه يكوانن مجلة)3("...ن الكالم ابتداء وخربأ

 .)4(يف  بعدها احلكاية إذا يانت مجلة؛ حنو االبتداء وخربه" 
 حني يوحد بني املصطلقني يف تعريفه ومثل هذا الرأي جنده عند عدد من العلماء على رأسهم ابن جين

للكالم أبنه:" يل لفظ مستقل بنفسه مفيد ملعناه، وهو الذي يسميه النقويون اجلمل، حنو زيد أخوك 
عىن أو حصول الفائدة هو املعيار متام امل بنية الرتييبية واملعىن؛ جبعلبني ال ، ويف هذا ربط)5(وقام حممد"

 وهنايتها، فإذا مل يتم املعىن ال تسمى البنية الرتييبية مجلة.لجملة، فبه حيدد بدؤها ل
بعد ذلك بدأ التوس  يف استخدام مصطلح اجلملة م  عدم إمهال مصطلح الكالم، وبدأ التفريق 

؛ يقول الرضي:" والفرق بني ه(761) ه(، وابن هشام640بينهما، وعلى رأس من فعل هذا الرضي )
ضمن االسناد األصلي سواء أيانت مقصودة لذاهتا أو ال. ياجلملة اليت اجلملة والكالم أن اجلملة ما ت

شبهة هي خرب املبتدأ وسائر ما ذير من اجلمل فيخرج املصدر وأمساء الفاعل واملفعول والصفة امل
والكالم ما تضمن اإلسناد األصلي ويان مقصوًدا لذاته، فكل يالم مجلة  والظرف م  ما أسندت إليه.

  ا نالحظ يعتمد على نوعية االسناد.وهذا التفريق يم ؛)6(كس"عوال ين
                                                 

 .1/146م، 1994ي األعلى، القاهرة، أبو العباس حممد بن يزيد املربد، املقتضب، تح: عبداخلالق عظيمة، اجمللس اإلسالم - (1)
 .4/126املرج  السابق،  - (2)
 .4/190املرج  السابق،  - (3)
 .4/78املرج  السابق،  - (4)
ربية، دار عمار للنشر عمر الزخمشري، املفصل يف علم الع ، وينظر: أبو القاسم حممود بن1/17الفتح عثمان بن جين، اخلصائص، أبو  - (5)

 ،للزخمشري ، شرح املفصلاملوصلي يعيش بن علي بن يعيش الدين أيب البقاء موفق. 32صم، 2004، 1والتوزي ، تح: فخر صاحل قدارة، ط
 .1/75م، 2001 ،1، طبريوتقدم له ووض  هوامشه وفهارسه إمييل بدي  يعقوب، دار الكتب العلمية، 

 .1/33، م1996، 2، منشورات جامعة قاريونس، بنغازي ليبيا، طالرضي، شرح الرضي على الكافية، تح: يوسف حسن عمر - (6)
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يف حني يعتمد ابن هشام يف تفريقه بينهما على معيار قيد اإلفادة، فهو يرى أن "الكالم هو القول 
دل على معىن حيسن السكوت عليه، واجلملة عبارة عن الفعل وفاعله   ما :املفيد ابلقصد، واملراد ابملفيد

يان مبنزلة أحدمها حنو: ُضِرب اللص، وأقائم الزيدان، ويان زيد  زيد، واملبتدأ وخربه يزيد قائم، وما يقام
قائًما، وظننته قائًما، وهبذا يظهر أهنما ليسا مرتادفني يما يتومهه يثري من الناس ... والصواب أهنا أعم 

مجلة الصلة، ويل ، ومجلة اجلواب، ولو: مجلة الشرطمنه إذ شرطه اإلفادة خبالفها، وهلذا تسمعهم  يق
 .)1("بكالم  ذلك ليس مفيًدا فليس 

ا أبعاد اجلملة يف بنيتها الرتييبية و قد حددومن حذا حذومها نالحظ أن الرضي وابن هشام وهكذا 
ر هي اليت تتوفاجلملة نية وحصرها يف العالقة اإلسنادية؛ فمكتفني ابلعالقة النقوية القائمة بني عناصر الب

أما الكالم ففيه صفة  اء أقصد املتكلم ترييبها أم مل يقصد.صفة اإلسناد واإلفادة والتبعية سو  فيها
 . )2(اإلسناد واإلفادة وصفة االستقالل وقصد املتكلم ترييبه

 أقسام اجلملة العربية:
والبقث ملاهية اجلملة،  ن هذا ال يعين أبًدا فوضى يف التصنيفالف؛ فإتخارغم مجي  ما سبق من 

فهي  وما يندرج حتتها من أنواع يل منها خاض  ملعيار معني: ،أقسام اجلملةبينوا لنقاة والدليل أن ا
ومجلة فعلية  ،مجلة امسية :ابعتبار عناصر اإلسناد والرتبة األصلية للكلمة تنقسم عند مجهور النقاة إىل

 .)3(دون اعتبار ملا تقدم عليها من حروف أو فضالت
وقد أضاف ابن هشام نوًعا اثلثًا أمساه اجلملة الظرفية، وهي "املصدرة بظرف أو جار وجمرور حنو: 

الستقرار احملذوف، وال  ابلظرف واجلار واجملرور ال ابأعندك زيٌد، وأيف الدار زيٌد، إذا قدرت زيًدا فاعاًل 
 .)4(مبتدأ خمربًا عنه هبما"
حديثه عن اجلملة الواقعة  ضنوًعا رابًعا أمساه اجلملة الشرطية وذلك يف معر  ه(538)وأضاف الزخمشري

خربًا حيث يقول: "واجلملة أربعة أضرب: فعلية وامسية وشرطية وظرفية، وذلك حنو: زيد ذهب أبوه، 

                                                 
 2/431م، 1991ابن هشام األنصاري، مغين اللبيب عن يتب األعاريب، تح: حممد حمي الدين عبداحلميد، املكتبة العصرية، لبنان - (1)
، م2002، األوائل للنشر والتوزي  واخلدمات الطباعية، مصطفى العبيدان، داللة تراييب اجلمل عند األصولينيموسى بن ينظر مثاًل:  - (2)

 .44ص
 .2/433ينظر مثاًل: ابن هشام، مغين اللبيب،  - (3)
 .املرج  السابق نفسه - (4)
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، غري أن هاتني اإلضافتني مل يستمرا )1(وعمرو أبوه منطلق، وعمرو إن تعطه يشكرك، وخالد يف الدار"
واجلزاء فعل  ،الشرط فعل وفاعل احلقيقة مريبة من مجلتني فعليتني:تعرضتا للنقد ألن "الشرطية يف بل 

، واجلملة الظرفية ماهي إال مجلة )2(وهو فعل فاعل" ،وفاعل، والظرف يف احلقيقة للخرب الذي هو استقر
فإن قدرانه امسًا  دخلها احلذف؛ إذ حتتمل أن تكون امسية أو فعلية حسب تقدير العامل يف الظرف؛

 فهي امسية، وإن قدرانه فعاًل فهي فعلية.
مجلة هلا حمل من اإلعراب وهي اليت يصح وقوع  :ابعتبار الوظيفة اليت تؤديها اجلملة فقد قسمت إىلو 

، وال وهي اليت ال حيل حملها مفرد ،املفرد مقامها سواء أيان امسا أم غريه، ومجلة ال حمل هلا من اإلعراب
وقد مج  العلماء املواض  اليت ترد فيها اجلمل على يال هذين النوعني، فكان بينهم خالف يف  تؤول به.
 .)3(التعداد

 اجلملة يف الدراسات العربية احلديثة:
الدراسات العربية احلديثة أن هناك من اعتمد آراء القدماء وسار عليها،  يالحظ من خالل تصفح

مجال فإن تعريفات اجلملة عند وإب واجتهادات.فكانت هلم نظرات  ؛ةوهناك من أتثر ابلدراسات احلديث
 احملدثني تعتمد على مبدأين:

إبراهيم أنيس  :األول: مبدأ اإلفادة واالستقالل يف إقامة تعريف اجلملة، وعلى رأس من اعتمد هذا املبدأ
تريب هذا القدر من   اجلملة أقل قدر من الكالم يفيد السام  معىن مستقاًل بنفسه سواء"الذي يرى أن 

 .)4(يلمة واحدة أو أيثر"
سناد مقوًما من محاسة حني يقول: "نرفض اشرتاط اإلوممن يصرح ابعتماد هذا املبدأ دون غريه حممد 
 .)5(فهو مجلة ولو يان من يلمة واحدة"عليه مقوماهتا؛ فكل يالم مت به معىن حيسن السكوت 

ماء يف تعريف اجلملة اعتمد يثري من العلحيث الثاين: مبدأ االسناد مستقاًل أو مقرتاًن مببدأ آخر؛   
نص مهدي املخزومي على أن اجلملة "إمنا تقوم على أساس من إسناد يؤدي إىل إحداث  على هذا؛ إذ

                                                 
 .49لزخمشري، املفصل يف العربية، صا - (1)
 .1/299ابن يعيش، شرح املفصل،  - (2)
وما بعدها، جالل الدين عبدالرمحن بن أيب بكر السيوطي، األشباه والنظائر يف النقو، دار  2/440ينظر مثال: ابن هشام، مغين اللبيب،  - (3)

  ومابعدها. 36م ص1989، 5دار القلم العريب، حلب، ط ، فخر الدين قباوة، إعراب اجلمل وأشباه اجلمل،2/24الكتب العلمية، بريوت، 
 .261-260م، ص1966، 3ط، القاهرة، اللغة، مكتبة األجنلو املصريةنيس، من أسرار إبراهيم أ - (4)
  .27صم، 1984المة اإلعرابية يف اجلملة العربية بني القدمي واحلديث، مطبوعات جامعة الكويت، الع حممد محاسة عبداللطيف، - (5)
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، فاعترب أن الرتييب )1( فكرة اتمة، وماال يظهر فيه االسناد فهو مريب لفظي ال يرتقي إىل مرتبة اجلملة"
هو  الذي ال إسناد فيه أسلوب خاص يالنداء، وأطلق عليه اسم املريب اللفظي ألن أسلوب النداء ما

إسنادية  :، وذات الرأي جنده عند عبدالرمحن أيوب، إذ قسم اجلملة إىل)2(إال تنبيه ولفت نظر املنادى
  .)3(اء ومجلة نعم وبئس، ومجلة التعجب()اجلمل الفعلية واالمسية(، وغري إسنادية )مجلة الند

إىل أن اجلملة حتكمها عالقات  مصطفى محيدة مثل إشارة وهناك من ربط تعريف اجلملة ابلسياق
 .)4(االرتباط والربط واالنفصال يف السياق

 ، وهناك من صنف اجلمل إىل مجل)5(وهناك من أضاف اجلملة الوصفية وهي يل مجلة بدئت مبشتق
 .)6(موجزة، ومجل غري إسناديةاتمة ومجل 

 مها: اجلمل إىل نوعنيمن جتاوز املبدأين السابقني وصنف وهناك 
   مجلة النظام واملراد به اجلملة العربية التقليدية وعرفها أبهنا: "شكل اجلملة اجملرد الذي يولد مجي

 .)7(اجلمل املمكنة واملقبولة يف لغة ما"
  يف املقام، ويف هذا املقام تتوفر مالبسات ال ميكن حصرها،  وهي اجلملة املنجزة فعاًل مجلة نصية

، إىل  يقوم عليها الفهم واإلفهام، وتتعدد اجلمل يف املقام الواحد، وعلى لسان شخص واحد، نظرًيا
ما الهناية. وهذا التعدد يعود إىل التفرد من حيث البنية املولدة للجمل؛ أي إىل النقو: حنو 

ا عندما يتعلق األمر برصد عمل الداللة يف النصوص يف وجوهها املختلفة: اجلملة، ولكنه خيرج عنه
االنسجام يف املوضوع، ... والتفاعل القائم بني أطراف التواصل، مثل اسرتاتيجية االقناع، 

 .)8( واسرتاتيجية اإلمتاع يف انشاد شعري ..."
 

                                                 
 .54-53، ص1964، 1مهدي املخزومي، يف النقو العريب نقد وتوجيه، منشورات املكتبة العصرية، صيدا، ط - (1)
 .53ينظر: املرج  السابق، ص - (2)
 . 129يف النقو العريب، مكتبة األجنلو املصرية، القاهرة، صنقدية عبدالرمحن أيوب، دراسات  - (3)
م، 1997يب اجلملة العربية، مكتبة لبنان، الشرية املصرية العاملية للنشر، بريوت القاهرة، مصطفى محيدة، نظام االرتباط والربط يف تري - (4)

 . 148ص
 .92م، ص2007، 1ينظر: على أبو املكارم، الرتاييب اإلسنادية اجلمل الظرفية الوصفية الشرطية، مؤسسة املختار، القاهرة، ط - (5)
 .79-78بني القدمي واحلديث، صيف اجلملة اإلعرابية  حممد محاسة عبداللطيف، العالمة - (6)
 .14م، ص1993، 1يكون به امللفوظ نًصا، املريز الثقايف العريب، بريوت، الدار البيضاء، ط األزهر الزاند، نسيج النص حبث يف ما - (7)
 املرج  السابق نفسه. - (8)



 9201 يناير                  عشر ثالثالعدد ال              البحوث األكادمييةجملة 

275 

 

 الثاين: لسانيات النص املطلب
ساين على دراسة القرن العشرين دعوات إىل انفتاح الدرس اللانطلقت يف بداية النصف الثاين من 

م أول من سعى إىل دراسة الوحدة املمثلة Z.Harris (1952)ج هاريسالنصوص، ويعد زلي
لتتابعات من اجلمل؛ حيث أطلق على منط هذه الدراسة: النهج اجملاور للجملة، يف حبث بعنوان: 

يات النصية، ودعا فيه إىل جتاوز مشكلتني وقعت فيهما )حتليل اخلطاب(، استخدم فيه اسلوب اللسان
الدراسات اللغوية الوصفية والسلويية، األوىل تتمثل يف قصر الدراسة على اجلمل والعالقات فيما بني 

 مما حيول دون الفهم الصقيح.  .فصل بني اللغة واملوقف االجتماعيأجزاء اجلملة الواحدة، والثانية ال
البقث منهًجا لتقليل اخلطاب املتماسك بنوعيه امللفوظ واملكتوب، واهتم بتوزي  يف هذا هاريس قدم 

ل حتليل للنصوص، قدم بذلك أو لي ربط بني النص وسياقه االجتماعي؛العناصر اللغوية يف النصوص، وال
غوي التقليد الذي أرساه بلومفيلد، واملسلم أبن النص ليس إال مظهرًا من مظاهر االستعمال الل اتجاوزً م

هلا أبعد األثر يف دراسة اللغة ووظائفها  تح هاريس للدرس اللساين منافذ يانغري قابل للتقديد، وهبذا ف
 .)1(النفسية واالجتماعية والفنية واالعالمية

 Dill)م، ودل هيمز1954من بينهم: ك. ل. ابيك هاريس فيما بعد اتب  عدد من العلماء 
HYMES) 1960 ريز على احلدث حيث يُ َعدُّ من أبرز املعرتضني على لسانيات اجلملة، م الذي

حىت استقرت يف السبعينيات من القرن العشرين على أيدي علماء مثل:  جبوانبه التواصلية، االجتماعي
، ودي بوجراند، الذين وضعا األسس العامة لنظرية لسانيات النص ( T.V. Dijk) فان دايك

 .)2(من القرن العشرين احلديث يف الثمانينيات
 مفهوم النص:

 االرتكازية، اليت ميكن مالحظة بعضها يف اآليت: تعددت تعريفات النص نتيجة تعدد معايريه ومنطلقاته
  :فالنص عندمها وحدة داللية  هاليداي ورقية حسن ومن أبرز من اعتمد عليهاالوحدة الداللية

يتعلق ابجلمل؛ بل يتققق بواسطتها، أو مشفر بغض النظر عن الطول والقصر، فهما يعتربانه "ال 

                                                 
. سعد مصلوح، يف البالغة 65م، ص1988ينظر: مجيل عبداجمليد، البدي  بني البالغة العربية واللسانيات، اهليئة املصرية العامة للكتاب،  - (1)

 .225م، ص2006، 1العربية واألسلوبيات اللسانية، دار الكتب، ط
هناد املوسى، نظرية  -75-74م، ص1985، 2لو، القاهرة، طينظر مثاًل: زيي حسام الدين، أصول تراثية يف علم اللغة، مكتبة األجن - (2)

 .95م، ص1978، 2النقو العريب يف ضوء مناهج النظر اللغوي احلديث، دار البشري للنشر والتوزي ، ط
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، ويذهبان إىل أن "يل متوالية من اجلمل تشكل نًصا شريطة أن تكون بني عناصر هذه )1(فيها"
عنصر وآخر وارد يف مجلة سابقة أو مجلة الحقة، أو بني بني اجلمل عالقات، وتتم هذه العالقات 

فالنص وحدة داللية، وليست اجلمل إال الوسيلة اليت عنصر ومتتالية برمتها سابقة أو الحقة ...، 
يتققق هبا النص، ... فلكي تكون لكل نص صفة النصية ينبغي أن يعتمد على جمموعة من 

، وعليه أيخذ االتساق عندمها )2(الوسائل اللغوية، حبيث تساهم هذه الوسائل يف وحدته الشاملة"
 مفهوًما 

 واملعجم والصوت. داللًيا، فريتكز على املعىن الرتييب ، 
  :أن جند  ويعتمد عليه يول وبراون اللذان يعدان أي تشكيل يالمي نصاا شريطةاجلانب التداويل

اعتمدا على الوظيفة النقلية والتفاعلية للغة ألن هذه الوظيفة يف رأيهما أساس له سياقًا مالئًما، ف
 . )3(الوظائف األخرى للغة، وإن مل ينفيا ابقي الوظائف

لغوية ذات معىن،  فيقول: إن النص "تشكيلةللنص يف تعريفه  (دي بوجراند) ذات اجلانب يعتمد وعلى
 )أي النص( عن مشارك واحد، ضمن حدودويضاف إىل ذلك ضرورة صدوره  تستهدف االتصال.

زمنية معينة، وليس من الضروري أن يتألف النص من اجلمل وحدها، فقد يتكون النص من مجل أو  
 . )4(يلمات مفردة، أو أية جمموعات لغوية حتقق أهداف االتصال"

                 النص "عالمة لغوية أصلية، تربز أن وذات املنطلق جنده عند هارمتان حيث يرى            
                                .)5(يل والسيميائي"االتصا انباجل
 :وينطلق منه بتويف  املعايري النحوية(J.S.Petofi ( و فاينريش )H.Weinrich ) حني

نه: "تكوين حتمي أجزاؤه اثبتة؛ مبعىن أنه وحدة يلية مرتابطة األجزاء، تتتاب  اجلمل يعرف النص أب
 .)6("تليها فيها وفق نظام، وتسهم يل مجلة يف فهم ما

                                                 
 .17م، ص1989، 1، الدار البيضاء، ط، املريز الثقايف العريب، بريوتالنص والسياق سعيد يقطني، انفتاح النص الروائي - (1)
 .13ص م،1991، 1حممد خطايب، لسانيات النص مدخل إىل انسجام اخلطاب، املريز الثقايف العريب، ط - (2)
 .48املرج  السابق، صينظر:  - (3)
، 1مدخل إىل علم لغة النص، دار الكتاب، القاهرة، ط إهلام أبو غزالة وعلي خليل أمحد، ،دريسلر راند وفولفانجروبرت دي بوغ - (4)

 .9م، ص1992
 .108ص، م1997، 1بريوت القاهرة، ط حبريي، علم لغة النص املفاهيم واالجتاهات، مكتبة لبنان، الشرية املصرية العاملية للنشر، سعيد - (5)
 وما بعدها. 192صاملرج  السابق،  - (6)
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 :ينطلق ضافر جمموعة من املعايري، و متألف من ت معيار فهو املعايري النحوية والداللية والتداولية
، وبرينكر الذي يرى أن النص "يسم )1((Sowinski( و سوينسكي )Schmidtمنه مشيث ) 

اتصالية  تتابًعا حمدوًدا من عالمات لغوية متماسكة يف ذاهتا، وتشري بوصفها ياًل إىل وظيفة
 .)2(مدرية"

 :وهو منطلق جوليا يريستيفا يف حتديد مفهوم النص أبنه: "جهاز عرب لساين يعيد توزي   التناص
نظام اللسان ابلربط بني يالم تواصلي يهدف إىل اإلخبار املباشر وبني أمناط عديدة من 

للنصوص وتداخل نصي، ، يما أن النص "ترحال )3(امللفوظات السابقة عليه، أو املتزامنة معه"
 .)4(ففي فضاء معني تتقاط  وتتناىف ملفوظات عديدة مقتطعة من نصوص أخرى"

دعا إىل أخذ األبعاد اعتمد على نظرًيت النقو وإن  وممن ميثل هذا التوجه أيًضا فان دايك الذي
لعالقات الداللية، الداللية والتداولية اليت حتيط ابلنص بعني االعتبار، فالعالقات النقوية عنده اتبعة ل

 . )5(مُتَثِ ُل اجلمل فيها األبنية الصغرى، يف حني تكون األبنية الكربى هي النصوص
 معايري النص:

ند من اللسانيني األوائل الذين اقرتحوا معايري للنصية؛ جلعل النصية أساًسا ايُ َعدُّ روبرت دي بوجر
إن توفرت جمتمعة يف نص ما ثبُتت له يري تعماهلا، وحددها يف سبعة معامشروًعا إلجياد النصوص واس

 النصية، وإن ختلفت عنه زالت عنه صفة النصية؛ وهذه املعايري هي:
  .السبك أو الربط النقوي 
  .االلتقام وخيتص ابلروابط املعنوية، ومها معياران متعلقان ابلنص نفسه 
  .القصد؛ أي هدف النص، ومقاصد منتجه وأهدافه اليت يريد الوصول إليها 
  .القبول أو املقبولية، وهو متعلق مبوقف املتلقي من قبول النص، ومها معياران متعلقان مبنتج النص 
 .اإلخبارية أو اإلعالمية، ويعين توق  املعلومات الواردة يف النص 

                                                 
 ومابعدها. 148، صينظر: املرج  السابق - (1)
، 1األساسية واملناهج، تر: سعيد حبريي، املختار للنشر والتوزي ، القاهرة، طكر، التقليل اللغوي للنص مدخل إىل املفاهيم نيالوس بري  - (2)

 .27م، ص2005
 .28جوليا يريستيفا، علم النص، تر: فريدة الزاهي، دار توبقال  للنشر، الدار البيضاء، املغرب، ص - (3)
 .21املرج  السابق، ص - (4)
 ومابعدها. 45ص م،2001 ،1، دار القاهرة للكتاب، طصاصاتمتداخل االختمدخل فان دايك، علم النص أ. ينظر: تون  - (5)
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 .املقامية، وهو معيار يتعلق مبناسبة النص للموقف 
 حظ أن العالقات الثالث األخرية التناص، وهو متعلق ابلعالقات بني النص ونصوص أخرى، ونال

 .  )1(تتعلق بظروف انتاج النص وتلقيه
وابجتماع هذه املعايري يكون دي بوجراند قد مج  املستوى الداليل والرتيييب والتداويل، الذي يراعي فيه 

 دور املتلقي والسياق. 
 تعريف علم النص:

لنص بوصفه وحدة يربى، وال يقف عند علم لسانيات النص هو علم يعاجل الظواهر اللغوية يف إطار ا
 ،  )2(حدود اجلملة فقسب؛ إذ تتم فيه دراسة وسائل التماسك، والسياق النصي وغريها

 مسوغات التحول إىل لسانيات النص:املطلب الثالث 
 العالقة بني لسانيات اجلملة ولسانيات النص:

وليس هناك فصل بينهما، لسانيات النص ال تنفي لسانيات اجلملة؛ بل وجودمها متعاضد؛  
فهما علمان متكامالن ال متداخالن، ذلك أهنما يرتكزان على ريائز مستقرة يف تصنيف العلوم، هي 

  .  )3(املوضوع واملنهج والغاية
 وقد ذير دي بوجراند فروقًا بني النص واجلملة نوجزها يف اآليت:

  النص فإنه يعرف تبًعا للمعايري اجلملة نظام قواعدي خالص يتقدد على مستوى النقو فقط، أما
 النصية وهي: السبك، واحلبك، والقصد، والقبول، والسياق، والتناص، واإلعالمية.

 .النص نظام فعال؛ يف حني اجلمل عناصر من نظام افرتاضي 
  البد للنص أن يرتبط مبوقف تتفاعل فيه جمموعة من املرتكزات والوقعات واملعارف تعرف بسياق

ميكن أبًدا أن ترد من دون تكلف؛ إما لكوهنا أطول أو أعقد أو أيثر تواب ،  اجلمل فالاملوقف، أما 

                                                 
. سعيد حبريي، علم لغة 103م، ص1988ينظر: روبرت دي بوجراند، النص واخلطاب واإلجراء، تر: متام حسان، عامل الكتب، القاهرة،  - (1)

، 2-1، ع10اهلية، جملة فصول، م. سعد مصلوح، حنو أجرومية للنص الشعري، دراسة يف قصيدة ج111النص املفاهيم واالجتاهات، ص
 .93م، ص1991يوليو أغسطس، 

دار قباء للطباعة والنشر، علم اللغة النصي بني النظرية والتطبيق دراسة تطبيقية على السور املكية،  ينظر مثاًل: صبقي إبراهيم الفقي، - (2)
 .1/36 ،2000، 1ط
تر: فاحل بن شبيب العجمي، منشورات جامعة امللك سعود، ، مدخل إىل علم اللغة النصي، من ويرت فيهفيجر ينظر: فولفجانج هانيه - (3)

 .15، األزهر الزاند، نسيج النص، ص7صم، 1999
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ميكن التقنني لطوهلا أو عدد مكمالهتا، حبيث يتوقف بعده  فالقواعد التجريدية لتكوين اجلملة ال
 تتاب  العناصر لتصبح اجلملة مجلة ذات معىن.

 ا تنطبق على اجلمل؛ فالوعي االجتماعي ينطبق إن األعراف االجتماعية تنطبق على النصوص أيثر مم
 على الوقائ  ال على أنظمة القواعد النقوية.

  العوامل النفسية أوثق عالقة ابلنصوص منها ابجلمل؛ فاجلمل من حيث الصياغة الذهنية شكل
وتذير املعلومات، أو  استكشايف جبانب أمور أخرى تعني على الغاًيت الواسعة لالتصال؛ يالتعبري

لسعي إىل غاية ما، أما حدود اجلملة فتتقدد فيما بعد عند اتباع النص، مث يستغين عنها يف املراحل ا
 األوىل للفهم.

  إن النصوص تشري إىل نصوص أخرى بطريقة ختتلف عن اقتضاء اجلمل لغريها من اجلمل األخرى؛ إذ
نظام افرتاضي عام، أما من يعتمد متعلموا اللغة يف استعمال اجلمل على معرفة القواعد من حيث هي 

أجل استعمال النصوص فإن الناس هبم حاجة إىل معرفة عملية األحداث اجلارية مبضموهنا، وتنطبق 
 هذه احلالة من التناص على امللخصات ومسودات املوضوعات واالستطرادات واإلجاابت.

 التحول إىل لسانيات النص: دواعي
مد بعيد يف نطاق علوم أخرى تتجاذهبا، يعلم يانت دراسة اخلطاب أو النص واقعة منذ أ .1

االجتماع واألنثربولوجيا، والدراسات األدبية، ولكن النصوص مادة لغوية ابلضرورة؛ ولذلك أحس 
املشتغلون هبذه التخصصات حاجة ماسة إىل خدمة املعاجلة املنضبطة اليت تؤديها اللسانيات 

 .)1(النص احلديثة على خري وجه، فكان االجتاه إىل لسانيات
تعد النظرًيت اللسانية اجلملة دائرة البقث، وأهنا أقصى درجات الرتييب، مما تغفل الطرائق  .2

اإلجرائية يف بيان احلدود الفاصلة بني اجلمل املكونة للنص، وابلتايل تغيب فيها املباحث املتمثلة 
 .)2(يف حتليل النص

 يتمسك حناة اجلملة مببدأين مها: .3
 استقالل النقو عن رعاية املواقف العملية.اإلصرار على  •

                                                 
ينظر: مصطفى قطب، دراسة لغوية لصور التماسك النصي يف لغيت اجلاحظ والزًيت، أطروحة ديتوراه، قسم اللغة والدراسات السامية  - (1)

 .46م، ص1996والشرقية، يلية دار العلوم، جامعة القاهرة، 
للتوزي ، تونس، جامعة منوبة، ملؤسسة العربية ا، يف النظرية النقوية العربية أتسيس حنو النص ينظر: حممد الشاوش، أصول حتليل اخلطاب - (2)
 .241-1/240م، 2001، 1ط
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اخضاع يل اجلمل املريبة جملموعة اثبتة من الرتاييب البسيطة قد يوان عقبة أداء أمام نظرًيت  •
 .)1(الصياغة اللغوية

  سري ملتتالية من اجلمل املتماسكة.عجز لسانيات اجلملة عن تقدمي وصف وتف .4
االجتماعية والثقافية، والتداولية االستعمالية، فالتقليل ال عدم القدرة على اإلحاطة بسياقات اللغة  .5

يتوقف عند التقليل الرتيييب للجملة بل احلاجة تتطلب البقث عن عناصر غري لغوية تتصل 
 . )2(مبنطقية اجلمل، وصلتها ابملوقف التواصلي، أو عملية التواصل العامة

دراسة علم النفس اإلدرايي اخلاص بعملية  وقد  أيد عامل النفس األمريكي: وولرت يينس أن "مادة
؛ فالبشر حينما )3(الفهم جيب أال تظل هي اجلمل املنفصلة؛ بل جيب أن تكون هي النصوص الكاملة"

يتواصلون ال ميارسون ذلك يف مجل منفردة منعزلة؛ بل يف تتابعات جماوزة للجملة، مرتابطة متماسكة، 
أفعال تواصل فردية بل بوصفها نتائج تفاعالت متجاوزة وال تدرك النصوص يف ذلك أساًسا بوصفها 

 فراد )أبنية منطوقة بني الذوات(.اإل
ويعين هذا أن يل حتليل لغوي جيب أن ينطلق من النص؛ لكونه جمال الدرس، وهو ما دعا إليه فاينريش 

 .)4(م1968م، ب هارمتان 1967سنة 
 لسانيات النص يف الدراسات العربية: املطلب الرابع

 تعريف النص يف العربية:
ُيالحظ أن للنص يف املعاجم العربية عدة معان  تعكس استخداًما واسًعا هلذا املصطلح يف حقول 

ونص احلديث ينص   ،: "النص رفعك الشيء، جاء يف لسان العربمتعددة. من أبرز هذه املعاين: الرف 
واإلظهار: "والعروس أقعدها على املنصة،  ،)6(حريه ... والقدر غلت" ء، واحلرية: "والشي)5(نصاا رفعه"

 ،ا، ومنتهى الشيء وغايته: " النص أصله منتهى األشياء ومبلغ أقصاه)7(وهي ما تقعد عليه فانتصب"
                                                 

 .129، النص واخلطاب واإلجراء، صنداروبرت دي بوجرينظر:  - (1)
 .238ينظر: سعيد حبريي، علم لغة النص املفاهيم واالجتاهات، ص - (2)
 .23، صسرية ذاتية أيادميية موجزة، تر: أمحد صديق الواحي فان دايك، من حنو اجلملة إىل حتليل اخلطاب النقديتيون إيه  - (3)
، 2ط مؤسسة املختار للنشر والتوزي ، ، تر: سعيد حبريي،مشكالت بناء النص ينظر: زيسيسالف واورزيناك، مدخل إىل علم النص - (4)

 .22، فولفجانج هانيه من ديرت فيهفيجر، مدخل إىل علم اللغة النصي، ص37-36صم، 2010
 .6/4441ص، ، دار املعارف، مادة نصتح: عبدهللا علي الكبري وآخرون ابن منظور، لسان العرب، - (5)
 .6/4442السابق، املرج   - (6)
 .6/4441السابق املرج   - (7)
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ومنه قيل: نصصت الرجل: إذا استقصيت مسألته عن الشيء حىت يستخرج يل ما عنده، ويذلك 
روى األزهري عن ثعلب عن ابن ، واإلسناد: )1("النص يف السري إمنا هو أقصى ما تقدر عليه الدابة

وانت يف النص ، ويف مجي  هذه املعاين إشارات ملك)2("اإلسناد إىل الرئيس األيرب نصال"األعرايب: 
 ابملعىن االصطالحي.

والفقهاء  إىل علماء األصولمباشرة  إن الذهن ينصرفف ي للنصاالصطالحعند البقث عن املعىن و 
 يف حني ال يكاد يظفر مبفهوم صريح عند اللغويني،ابلنص القرآين،  مالهتمامهوذلك  وأهل احلديث،

ما زاد وضوًحا على الظاهر ملعىن يف املتكلم وهو سوق الكالم ألجل " جاء يف تعريفات اجلرجاين أبنه
 .)3("ماال حيتمل التأويلوقيل  ماال حيتمل إال معىن واحًدا، ... املعىن

تعريفات النقو أبنه: معىن ورد يف  من بينها ماملفهوم النص يف الدراسات اللغوية هناك إشارات ضمنية و 
، وأنه: "صناعة علمية ينظر إليها أصقاهبا يف ألفاظ يالم العرب، )4(مبعرفة أجزاء الكالم اليت ائتلف منه

فيتوصل من جهة ما يتألف منه حبسب استعماهلم، لتعرف النسبة بني صيغة النظم وصورة املعىن، 
هي الوسيلة املثلى هو االجتماع واالتفاق، وائتالف أجزاء الكالم االئتالف ؛ و )5(إبحداها إىل األخرى"

 لتكوين النص.
وبيان مفهومه، فيعرفه سعيد يقطني أبنه: "بنية  ؛ تعريفهلنصابفقد اهتم النقاد يف العصر احلديث أما 

داللية تنتجها ذات )فردية أو مجاعية(، ضمن بنية نصية منتجة، ويف إطار بنيات ثقافية واجتماعية 
يرى عبد املالك مراتض أن النص "ال ينبغي أن حيدد مبفهوم اجلملة، وال مبفهوم الفقرة اليت ، و )6(حمددة"

اجلمل، فقد يتصادف أن تكون مجلة واحدة من الكالم نصاا قائًما بذاته هي وحدة يربى جملموعة من 

                                                 
علي حممد البجاوي، الدار املصرية  -الربدوين زهري، هتذيب اللغة، مادة نص، تح: أمحد عبدالعيماألأبو منصور حممد بن أمحد ينظر:  - (1)

 .12/117 ،للتأليف والرتمجة
 .12/116املرج  السابق،  - (2)
 203علي بن حممد السيد الشريف اجلرجاين، معجم التعريفات، تح: حممد صديق املنشاوي، دار الفضيلة، ص - (3)
، دار الكتب 1تح: عادل أمحد عبد املوجود وعلي  حممد معوض، ط ل املقرب،ثُ ينظر: ابن عصفور احلضرمي اإلشبيلي، املقرب ومعه مُ  - (4)

 .67م، ص1998العلمية، بريوت، 
، دار الثقافة العربية، 1، طاملختون النقو، تح: حممد بدوييف حممود بن احلكم الفرخان، املستويف  أبو سعيد بن علي بن سعود بن - (5)

 .1/3م، 1987القاهرة، 
 .32صسعيد يقطني، انفتاح النص الروائي النص والسياق،  - (6)
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مستقاًل بنفسه، وذلك ممكن احلدوث يف التقاليد األدبية ياألمثال الشعبية واأللغاز واحلكم السائرة 
 .)1(واألحاديث النبوية اليت جتري جمرى األحكام وهلم جرًا"

 مظاهر اللسانيات النصية يف الرتاث العريب
يتناول احلديث عن النص ومتاسكه من خالل  ،إن املمتب  للرتاث العريب يالحظ تفكريًا لسانًيا واضًقا

دروس أصول الفقه، والبالغة والنقد والتفسري والنقو واللغة بصفة عامة، وإن مل يكن هذا التناول صرحًيا 
العريب يف هذا اجملال جتاوز  البقثأن أو مستقاًل بوجوده مبثواًث يف ثناًي املؤلفات، إال أنه يكشف 

تنبه عدد ؛ فقد حدود املفاهيم إىل وض  املعايري النصية اليت جتعل من النص موضوع االهتمام والدراسة
من املفسرين إىل خاصية التماسك النصي يف بيان معاين القرآن الكرمي، وحماولة الكشف عن أسرار 

االتقان يف علوم القرآن(،  –ر ترتيب القرآن ترتيبه، فيظهر ذلك عند السيوطي يف يتابيه: )أسرا
يف ظالل القرآن(، ريه: )وسيد قطب يف تفساللذين تناوالوالزريشي يف يتابه: )الربهان يف علوم القرآن(، 

حيث أظهر اطراد ظاهرة التماسك بني اآلًيت واملقاط  والسور يف القرآن الكرمي؛ لتكون لبنات 
ز؛ فينب التماسك بني دروس السورة الواحدة اليت تلتقي إىل حتقيق وحلقات مرتاصة يف ذلك النص املعج

هدفها وغرضها، وتتناغم يف إبراز شخصية تلك السورة، فيذير مثاًل عند تفسريه لسورة البقرة أن "احملور 
الذي جيمعها يلها حمور واحد مزدوج، يرتابط اخلطان الرئيسيان فيه ترابطًا شديًدا ... فمن انحية تدور 

موقف بين إسرائيل من الدعوة اإلسالمية ... وهي من الناحية األخرى تدور حول موقف اجلماعة  حول
، والتماسك بني مقاط  )2(املسلمة يف أول نشأهتا وإعدادها حلمل أمانة الدعوة واخلالفة يف األرض"

يأفراد تلتقي الدرس الواحد يجزئيات تكمل موضوع ذلك الدرس والتماسك بني آًيت املقط  الواحد  
وتكمل بعضها لتربزه مقطًعا متماسًكا والتماسك بني يلمات اآلية الواحدة ومجلها، لتكون لبنة من 

 . )3(لبنات النص املعجز
أما يف الدراسات النقوية فقد ظهر اهتمام النقاة ابلرتابط الذي يصن  الكفاية اللغوية، متجاوزين ترابط 

وا على السياقات اللغوية وغري اللغوية يسياق احلال يف تقدير اجلملة إىل ترابط اجلمل، يما اعتمد
 يف اهتمام الزخمشري الرتابط احلاصل بني املفردات واجلمل وسياقاهتا األخرى، وهذا يالحظه القارئ

                                                 
 .56، ص1424، اجملاهد، ععبداملالك مراتض، يف نظرية النص األديب - (1)
 .1/28سيد قطب، يف ظالل القرآن الكرمي،  - (2)
 قب125.5م، ص1998صالح عبدالفتاح اخلالدي، املنهج احلريي يف ظالل القرآن، دار شهاب، اجلزائر،  - (3)
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األفقية والعمودية، ويعد هو من أدخل الداللة الرتييبة أو  بقث العالمة اإلعرابية وامتداداهتا الدالليةمب
، يما أن )1(اإلسنادي جبانب األشكال اللفظية أو احلريات اإلعرابية إىل الدرس النقوي العريباملعىن 

   درس العطف والشرط ميثالن صورة مثلى لالقرتان التتابعي يف لسانيات النص.  
أبفكار ونظرًيت لغوية ويف اجملال البالغي واألديب والنقدي هناك حماوالت أتسيسية عديدة وذلك 

إشارات ابن  مثل ، يفألن تستثمر يآليات لتقليل، قضاًي اجلملة، وقضاًي النصصاحلة 
وعبد القاهر ه(، 456وابن رشيق القريواين)، ه(402)ه(، وأيب بكر الباقالين322طباطبا)
، وأيب ابهتمامه ابلنسق الذي ترد فيه األلفاظ واجلمل، ومدى انسجامها والسياق ه(471)اجلرجاين

الذي وقف يف منهاجه عند أفكار مهمة  ه(684)، وحازم القرطاجين(ه626)يعقوب السكايي
: أغالب فيك الشق والشوق من خالل حتليله ألجزاء قصيدة املتنيب لشرح تناسق واتساق النص الشعري

حملاًل العالقة بني أجزائها وحداهتا املكونة على هذا األساس الداليل الذي ال يقف عند حدود ، أغلب
 ،)2(زه بني املطل  واملقط ، وال يهملوتسميته لكل قسم منها فصاًل، ومتييالنقوي بني اجلملتني،  التعالق
 .وقد وقف جمموعة من الباحثني عند اقرتاحاهتم ،و أشادوا هبا يثري  وغريهم
لبنة لتأسيس لسانيات نصية عربية ، وميكن أن تكون أثرًا ابرزًا يف الدرس اللساينهذه االقرتاحات تريت 

 .حتاور النص العريب ابالستفادة من يل املعطيات
 املوقف العريب من لسانيات النص:

رغم وجود بعض التخوفات من الدراسات النصية يعادة املواقف االعتيادية من يل ماهو جديد، إال أن 
اهتموا هبذا العلم وضرورة متابعته، وعدم االيتفاء مبعطيات الدرس اللغوي من العلماء العرب  اعددً 

وعدوا ذلك قصورًا فيها،  ، يف غالب األحيان،ها إىل ما هو أوس  منهاجلملة، ومل يتجاوز ابالذي اهتم 
حيث دعا إىل "توسعة دائرة البقث، وبسط أفقه، أمني اخلويل يف أيثر من موض  يف يتبه؛  ومن هؤالء

يقتصر على اجلملة، ... إننا اليوم مند البقث بعد اجلملة إىل الفقرة األدبية، مث إىل القطعة الكاملة فال 
من الشعر أو النثر، ننظر إليها نظرتنا إىل يل متماسك، وهيكل متواصل األجزاء، نقدر تناسقه، ومجال 

يقول: "تبدأ البالغة على آخر ف، مث يضرب مثاًل تطبيقًيا بعلم البالغة )3(أجزائه، وحسن ائتالفه ..."

                                                 
 .97م، ص1970ينظر: حسن عون، تطور الدرس النقوي، معهد البقوث والدراسات العربية،  - (1)
 . 245-244صم، 1992سلسلة عامل املعرفة،  ،ح فضل، بالغة اخلطاب وعلم النصصالينظر :  - (2)
 .186م، ص1947أمني اخلويل، فن القول، دار الفكر العريب، القاهرة،  - (3)
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قث يف املفردات وخصائصها، وهو علم املعاين، مث البقث يف املريبات وداللتها، وهو علم بنظام هلا ابل
البيان، مث حتسني اثنوي، وهو علم البدي . ويف هذا يله مل يتعد البقث دائرة اجلملة، رأوها نظرية 

وتوابعهما، ... وجند  -املسند واملسند إليه-طريف اجلملة القضية، فالبقث يف املعاين، إمنا هو يف حبث
أحباث البيان ال تتجاوز دائرة اجلملة أيًضا، إال أن تكون مجاًل متماسكة يف أداء معىن واحد، يتشبيه 

 .)1(مريب أو جماز، وهي مجل يف منزلة اجلملة الواحدة، ... " 
 :اجتاهاتثالث ميكن حصر هذا املوقف يف و 

الدعوة لبناء حنو مستقل عن حنو اجلملة يستقي أسسه من لسانيات النص الغربية، ومن أبرز من  األول:
وإنشاء حنو جديد  ،ضرورة جتاوز حنو اجلملة العريب متاًماأشار إىل  الذيإىل هذا: صالح فضل دعا 

مجلتها على ويذير أن البقوث البالغية القدمية يانت تقتصر يف  ،خمتلف عنه يف األدوات واملعاجلات
 .)2(مستوى الرتابط القائم بني وحدتني من القول فقسب، وال تكاد تتعدى هذا اجلزء احملدود

وذات املوقف جنده عند سعد مصلوح الذي يصرح أن النقو العريب قد اسَتنفَذ أغراضه "واستهلك 
ووجلنا به حنن إىل نفق  نفسه، واستهلكه أصقابه درًسا وتدريًسا بعد أن أنضجه أسالفنا حىت احرتق،

 .)3(م، يستقيل معه أن نضيف إليه جديًد"مظل
وال خيتلف موقف حممد األخضر الصبيقي حني يرى: أن من األسباب اليت "دعت إىل االنتقال 

مستوًيت تتجاوز اجلملة، هو أن هذه األخرية انلت يفايتها من التمقيص والدراسة من  ابلبقث إىل
  .)4(قد حان لالنتقال إىل دراسة ظواهر لغوية، هي النصوص جبمي  أنواعها" مجي  جوانبها، وأن الوقت

، وقد اقتضى ذلك التنقيب عن قواعد نصية ال تلغي عتبار حنو اجلملة جزءًا من حنو النصالثاين: ا 
ومن أبرز من استلم هذا ، الرتاث برمته، وال تستنسخ يل معطيات احلضارة الغربية استنساًخا مسًجا

يف البقث عن ييفية  وعلوم القرآن من النقو والنقد والبالغة والتفسريالذي أفاد حممد خطايب املوقف: 
، يف أطروحة الديتوراة اليت يانت انسجام اخلطاب الشعري لقصيدة فارس الكلمات العربية ألدونيس

واليت نشرت فيما بعد بعنوان: لسانيات النص م، 1988عام بعنوان )مظاهر انسجام اخلطاب(، 

                                                 
 .166-165م، ص1961، 1يف النقو والبالغة والتفسري واألدب، دار املعرفة، القاهرة، ط أمني اخلويل، مناهج جتديد - (1)
 244ص ،ح فضل، بالغة اخلطاب وعلم النصصالينظر:  - (2)
، ضمن دراسات مهداة إىل ذيرى عبدالسالم هارون، الكويت، جامعة العربية من حنو اجلملة إىل حنو النصسعد مصلوح،  - (3)

 .406، ص1990الكويت،
 .66م، ص2008حممد األخضر الصبيقي، مدخل إىل علم النص وجماالت تطبيقه، الدار العربية للعلوم، انشرون بريوت، - (4)
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القاهر  من نظرية التعليق عند عبدالذي أفاد مصطفى محيدة ، و )1( مدخل إىل انسجام اخلطاب
يف يتابه نسيج  من مبقث الفصل والوصل عند علماء علم املعاينالذي أفاد األزهر الزاند ، و )2(اجلرجاين
ىل إعادة النظر يف البدي  من منظور اللسانيات النصية رغبة يف ومجال عبد اجمليد الذي دعا إ، )3(النص 

 .)4(جتديد الدرس البالغي
العريب هبذا االجتاه اللساين، وعلى رأس هؤالء  الثالث: تقدمي العلم الغريب مرتمجا هبدف تعريف القاريء

  سعيد حبريي الذي ترجم ما يزيد عن سب  يتب، وقبله العالمة متام حسان، وغريهم يثري.
أن ما قدمته الدراسات العربية من  الدراسةمن خالل مجي  هذه الدراسات وغريها الكثري جاءت لتثبت 

، وفعال أظهرت مالمح نصية لكثري من لنصية املعاصرةقدمته اللسانيات ا آليات نصية يرقى إىل ما
 الدراسات العربية، وعند الكثري من علماء العربية.

 النتائج:
 تصلح لتوسي  جمال الدرس اللغوي العريب. توجد إشارات نصية قيمة يف الرتاث اللغوي العريب .1
؛ بل هو فتح آلفاق واسعة فتح اجملال أما الدراسات النصية ال يعين إمهال الدراسات اجلَُملية .2

 ستكشف عن مظاهر إعجازية يف اللغة العربية، واثبات لسعتها وعامليتها. 
ذلك أن حتليل النص يستدعي لسانيات النص، العملية التقليلية لتُ َعدُّ لسانيات اجلملة جزءًا من  .3

 تضافرًا لعدد من العلوم اليت يتجاوز بعضها حدود اللغة. 
 
 
 
 
 
 

                                                 
 ينظر: حممد خطايب، لسانيات النص. - (1)
  .نظام االرتباط والربط يف ترييب اجلملة العربية مصطفى محيدة،ينظر:  - (2)
 .يكون به امللفوظ نًصاحبث يف ما  نسيج النصاألزهر الزاند، ينظر:  - (3)
 . 7ينظر: مجال عبداجمليد، البدي  بني البالغة العربية واللسانيات النصية، ص - (4)
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