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 :مقذمت
 

 

ٌّدنا   الحمد هلل رّب العالمٌن، و الصالة و السالم على خاتم النبٌٌن و المرسلٌن س

ٌّبٌن  محمد صلى هللا علٌه وسلم، أفصح المتكلمٌن، أبلػ الناطقٌن، و على آله و صحبه الط

 :الطاهرٌن، ومن اتبعهم بإحسان إلى ٌوم الدٌن أما بعد

ٌشكل المصطلح حٌزا كبٌرا فً كل العلوم و المعارؾ، إذ كثرة المصطلحات تدل 

 على ارتقاء الثقافة و العلوم و تطور الشعوب، للمصطلح دور فعال فً الفكر اإلنسانً عامة

 و الفكر اللؽوي خاصة، إذ ال ٌوجد علم ٌتؤسس بدون مصطلحات تعبر عنه، كانت نشؤة  

المصطلحات مع نشؤة اإلنسان و تسمٌة لألشٌاء إاّل أّنها لم تعرؾ أو باألحرى لم ٌصطلح 

 .علٌها بالمصطلح الذي نعرفه اآلن

 و تعقٌدا المصطلح اللسانً، إذ كثرة ةو من المصطلحات التً واجهت أكثر صعوب

المصطلحات المتداولة، و اضطراب دالالتها و عدم مراعاة حدودها العلمٌة، و اتساع 

المجاالت العلمٌة و الثقافٌة التً تنتمً إلٌها المصطلحات اللسانٌة، و ؼموض الكثٌر من 

المصطلحات فً مصادره األصلٌة بسبب أهمٌة هذا العلم لدى األجانب أنفسهم، و معاناتهم 

من اتساع مجاالته وتعدد مدارسه إن أوضح مثال على الفوضى التً تعصؾ بالمصطلح 

اللسانً هو عنوان هذا العلم، أي اللسانٌات التً تعددت مصطلحاتها من علم اللؽة، علم 

 .إلخ....اللسان، اللسانٌات، و األلسنة

فهو من المصطلحات التً واجهت صعوبة أكبر، إذ ٌعد على المستوى العالم العربً 

 .من القضاٌا العالقة فً األذهان اللسانٌٌن المترجمٌن

من بٌن المصطلحات المتناولة المصطلح اللسانً النصً الذي ٌعرؾ بؤنه نسٌج 

الكلمات التً تشكل وحدة كبرى و شاملة، كما رأٌنا خلطا بٌن النص و الخطاب، إذ أنهما 

 .ٌشكالن مفهوما واحدا و هذا ما اعتبره الكثٌر من الدارسٌن العرب و الدراسات الؽربٌة

ما هو حال المصطلح اللسانً  النصً فً : و علٌه جاءت إشكالٌة البحث كاآلتً

 اللسانٌات الؽربٌة واللسانٌات العربٌة؟

 :تتفرع عنه جملة من األسبلة تتمثل فً



 

 :مقذمت
 

 

 ما هو مفهوم المصطلح عام و المصطلح اللسانً و النصً خاصة؟ 

  ًفً ماذا تشكلت مساهمة  التراث اللؽوي العربً و اللسانٌات العربٌة الحدٌثة ف

 لسانٌات النص؟

  ما هو حال لسانٌات النص فً الدرس اللسانً الؽربً الحدٌث من خالل المقاربات و

 التطبٌقات؟

و من أهم الدوافع التً أدت بً إلى تناول هذا الموضوع و االهتمام به هو الصعوبات 

التً واجهت و ما زالت تواجه القارئ العربً فً المسٌرة الدراسٌة و خاصة الطالب 

الجامعً الذي ٌواجه أكبر مشكلة و ذلك فً تعدد المصطلحات لمصطلح واحد و هذا أدى 

إلى الحٌرة فً انتقابها، و السبب اآلخر هو الترجمة التً زادت فً كثرة ترجماتها لمصطلح 

واحد أمال فً النظر و ذلك بإعطاء حلول مناسبة تخفؾ من هذه المعضلة، بؽٌة فً إدراج 

المستوى الدراسً بالنسبة للطالب و للباحث فً مسٌرته البحثٌة و من هنا جاء بحثً بعنوان 

 ".المصطلح اللسانً الّنصً بٌن اللسانٌات الؽربٌة و اللسانٌات العربٌة"

 :فقسمت بحثً إلى فصلٌن

  ،ًتناولت فً الفصل األول مفاهٌم حول ماهٌة المصطلحات، المصطلح اللسان

 . المصطلح الّنصً

فؤدرجت فً المبحث األول المصطلح لؽة و اصطالحا، أما المبحث الثانً مفهوم علم 

المصطلح، و المبحث الرابع المصطلح اللسانً، أما المبحث الخامس مفهوم النص و 

 . الخطاب و عالقتهما ببعض

  أما الفصل الثانً فكان عبارة عن مقارنة بٌن اللسانٌات النص فً اللسانٌات الؽربٌة

و اللسانٌات العربٌة، فتناولت فً المبحث األول مدى مساهمة التراث اللؽوي العربً 

فً لسانٌات النص أما المبحث الثانً مساهمة اللسانٌات العربٌة الحدٌثة فً لسانٌات 

النص، و المبحث الثالث تمثل فً أهداؾ لسانٌات النص، أما المبحث الرابع أزمة 



 

 :مقذمت
 

 

المصطلح اللسانً النصً العربً و المبحث الخامس لسانٌات الدرس الؽربً 

 :تمثل فً النقاط التالٌة (المقاربات و التطبٌقات)الحدٌث 

نحو النص، تحلٌل النص، البنٌة، السٌاق، اإلنتاج، المقاصد، ولقد اتبعت فً البحث المنهج 

الوصفً من خالل وصؾ وضع المصطلح اللسانً النصً كما اعتمدت على المنهج 

 المقارن فً المصطلح اللسانً النصً بٌن اللسانٌات الؽربٌة و اللسانٌات العربٌة 

أما فً ما ٌخص الصعوبات التً واجهتنً فلم ألقى صعوبات كثٌرة من ناحٌة 

 .المصادر و المراجع إالّ فً بعض الجزبٌات

و فً األخٌر نسؤل هللا العلً القدٌر التوفٌق فً هذا العمل المتواضع، كما أتقدم بالشكر 

.إلى كل من ساعدنً و إلى األستاذة الشرفة التً كانت أحسن مرشدة و معٌنة لً
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 :تمهٌد

إن الحدٌث عن األسماء و التعرٌفات هو الحدٌث عن المصطلح ،إذ أن كثٌر من 

العلماء على اختالفهم قد أحاطوا عناٌة كبرى لهذا المفهوم ،إما بطرٌقة تعرٌؾ أو بطرٌقة 

تحدٌده و عرضه ،و المصطلح ٌشكل حٌزا كبٌرا فً كل العلوم و المعارؾ ،إذ أن كثرة 

 .المصطلحات تدل على ارتقاء الثقافة و العلوم ،و بالتالً تطور الشعوب و األمم

 :تعرٌؾ المصطلح

 :تعرٌؾ المصطلح لؽة. أ

ٌحمل فً داللته معنى الصلح      " االصطالح " فقد ذكر صاحب لسان العرب أن لفظ 

السلم و قد اصطلحوا و ّصالحوا مشددة : تصالح فٌما بٌنهم ،و الصلح: "و التصالح فقال

أي اتفقوا و توافقوا" الصاد ،قلبوا التاء صاد و أدؼموها فً الصاد بمعنى واحد 
1

 

المدلول اللؽوي لهذه المادة هو التصالح و التوافق ،فكؤن الناس اختلفوا عند ظهور " 

"المدلول الجدٌد 
2

 

 تبدو اللؽة مجموعة من االصطالحات ألن المسمٌات ال توجد فً اللؽة دفعة واحدة،

 .بل تظهر مع تطور الحٌاة و الحاجة إلٌها

ٌتبٌن من خالل ما تقدم أن المصطلح فً أصل الكلمة الصلح و هو ضد الفساد ،و هذا ما 

خلؾ صراع و اختالؾ شدٌد فً تحدٌده و عرضه ،و هذا ما شّكل عقبة أو صعوبة جمة 

 .فً وضع المصطلح مما ٌواجه مشكلة فً إٌجاد لفظ ٌحمله

 

                                                           
 462،ص1988دار الجٌل بٌروت ،لبنان ،ط " صلح" ابن منظور ،لسان العرب ،مادة  1
 ممدوح محمد خسارة ،علم المصطلح و طرابق وضع المصطلحات فً العربٌة ،دار الفكر دمشق  2

 11 ،ص2،2013،ط
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 :تعريف المصطلح اصطالحا . ب

ٌمثل المصطلح اصطالحا اتفاق قوم على تسمٌة شًء ،و هذا ما جاء فً قول الجرجانً 

االصطالح عبارة عن اتفاق قوم على تسمٌة شًء بإسم ما ٌنقل موضعه األول و إخراج "

اللفظ من معنى لؽوي إلى آخر لمناسبة بٌنهما ،و هذه المناسبات ال تكون دابما فً 

المصطلحات ،و قٌل االصطالح إخراج الشًء من المعنى اللؽوي إلى معنى آخر لبٌان 

"المراد
1

 

و قٌل أٌضا هو مفهوم اتفقت علٌه مجموعة فً مجال من مجاالت المعرفة ،لتحدٌد 

الشًء الذي وضع له
2

 

الحاصل للمضمون العلمً فً اللؽة ،و أداة التعامل مع المعرفة       " فالمصطلح هو 

"،و أساس التواصل فً مجتمع المعلومات 
3

 

و قضٌة االصطالح قدٌمة فً التفكٌر العربً ،واردة فً مإلفات القدماء العرب ،و هو 

( للمعانً)اشتقوا لها : " بقوله( البٌان و التبٌٌن)فً كتابه  (ه255ت)ما أشار إلٌه الجاحظ 

من كالم العرب تلك األسماء ،و هم اصطلحوا على تسمٌة ما لم ٌكن فً لؽة العرب إسم 

العرض و الجوهر و أٌس : ،فصاروا فً ذلك سلفا لكل خلؾ و قدوة لكل تابع و لذلك قالوا

كما وضع الخلٌل بن أحمد ألوزان القصٌدة و قصار األرجاز ألقابا لم تكن العرب ... و لٌس 

تتعرؾ تلك األعارٌض بتلك األلقاب ،و تلك األوزان بتلك األسماء كما ذكروا الطوٌل       

"و البسٌط و المدٌد 
4

 

                                                           
1
ه 1،1306 الشرٌؾ علً بن محمد الجرجانً ،التعرٌفات ،المطبعة الخٌرٌة ،المنشؤة بجمالٌة مصر ،ط 

 13ص
 203 ص2 محمود عكاشة ،التحلٌل اللؽوي فً ضوء علم الداللة ،دار النشر للجامعات ،القاهرة ،ط 2
 ،األردن ،عالم الكتب 1 عمار ساسً ،المصطلح فً اللسان العربً من آلٌة الفهم إلى أداة الصناعة ،ط 3

 4،5 ،ص2009الحدٌث للنشر و التوزٌع ،
المحامً فوزي عطوي ،دار مصعب بٌروت :  الجاحظ أبو عثمان عمرو بن بحر ،البٌان و التبٌٌن ،تح 4

 88 ص1968لبنان ،
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و المصطلح ٌمثل العملة الصحٌحة المتداولة فً فرع أو فروع متقاربة من العلوم 

،طبٌعٌة كانت أم هندسٌة أم طبٌة أم اجتماعٌة أم تربوٌة أم نفسٌة أم أدبٌة أم فنٌة ،و من ثم 

فهو ٌمثل قنوات االتصال و التفاهم بٌن أصحاب تخصص معرفً معٌن الستخدامه فً 

الداللة َعن معان محددة ،أي أنهم اصطلحوا علٌه لٌكون مصطلحا للتعامل ،فهما و بحثا       

و تعلٌما و تؤلٌفا ،فٌما ٌقومون به من إنتاج علمً متخصص ،و لكً ٌكون المصطلح عملة 

ٌسهل تداولها بٌن المختصٌن كان البد من تحدٌد ألبعاد مضامٌنه و سٌاقات استخدامه
1

 

 :تعرٌؾ علم المصطلح

لقد أحس العمالء بؤهمٌة المصطلح و مكانته و ضرورة وضع أسس تتبع فً وضع 

المصطلحات و التعامل معها ،فنشؤ تبعا لهذا اإلحساس ما ٌمكن تسمٌته بعلم المصطلح على 

 ،و هذا العلم حسب تعرٌؾ vuster و النمساوي فوستر lotteٌد كل من السوفٌٌتً لوط 

دراسة علمٌة لتسمٌة المفاهٌم التً تنتمً إلى مٌادٌن متخصصة : "المنظمة العالمٌة للتقٌٌس

"من النشاط البشري باعتبار وظٌفتها االجتماعٌة
2

 

العلم الذي ٌبحث فً العالقة بٌن المفاهٌم العلمٌة        " و ٌعرفه علً القاسمً بؤنه 

"و المصطلحات اللؽوٌة التً تعبر عنها 
3

 

و أول " العلم"و هو تعرٌؾ أقرب لفهم المصطلحٌة بالؽرب حٌن ارتقت إلى مرتبة 

 تجلٌات استقاللها عن باقً العلوم التً ارتبطت بها لقرون عدة 

لتؤسٌس رصٌدها االصطالحً الخاص ،و إذا ما بدا لنا أن المصطلحٌة جاءت فً 

شكلها الحدٌث أواسط القرن الماضً لتطلع بمهمة التثبت من االستعمال الدقٌق للمصطلحات 

                                                           
زٌنب النجار ،الدار المصرٌة اللبنانٌة .د/ حسن شحاتة.معجم المصطلحات التربوٌة و النفسٌة ،د 1

12 ص2003،
 علً القاسمً ،النظرٌة العامة لوضع المصطلحات و توحٌدها و توثٌقها ،مجلس اللسان العربً  2

 9 ،ص1،1980،ط
 2008 علً القاسمً ،علم المصطلح ،أسسه النظرٌة و تطبٌقاته العملٌة ،بٌروت ،مكتبة لبنان للنشر ، 3

 400ص
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،فإن كل اإلرهاصات التً سبقت هذه النشؤة الرسمٌة أبانت عن وعً رواد الفكر العربً 

بؤهمٌة مفاتٌح العلوم
1

 

بحث علمً و تقنً ٌهتم بدراسة المصطلحات العلمٌة و التقنٌة دراسة " فعلم المصطلح هو 

"دقٌقة و عمٌقة من جهة المفاهٌم و تسمٌتها 
2

 

بحوث و دراسات فً  )و ذكر الشٌخ إمام اللسانٌات عبد الرحمن الحاج صالح فً كتابه 

دراسة األلفاظ الخاصة بالعلوم و التقنٌات بتجمٌعها و رصدها        " بؤنه  (اللسانٌات العربٌة 

"و تحلٌلها و وضع بعضها عند االقتضاء 
3

 

نستنتج مما تبٌن أن أؼلب الدارسٌن اتفقوا على أن علم المصطلح هو العلم الذي ٌدرس 

 .المصطلحات بطرٌقة علمٌة دقٌقة و عمٌقة ،و هو علم ٌبحث فً المفاهٌم العلمٌة و تسمٌتها

 :نشؤة علم المصطلح

تخضع كافة اللؽات لسنة التطور و التقدم فً ألفاظها و معانٌها ،و هذا راجع إلى 

ظهور العلوم و المخترعات الجدٌدة بصورة مستمرة مما ٌإدي بالضرورة إلى ظهور 

و بذلك ٌكون " مصطلحات و مسمٌات لكل علم من العلوم أو اختراع من االختراعات 

المصطلح مفتاحا لتعلٌمٌة العلوم و اللؽات و المعارؾ كلها ،و إطارا موسوما فً تحصٌلها 

"من ؼٌر انحراؾ مقصود و ال إجحاؾ مردود 
4

 

                                                           
 85 ص2004 خالد الٌعبودي ،المصطلحٌة و واقع العمل المصطلحً ،دار ما بعد الحداثة ، 1
2

 ،األردن ،عالم الكتب 1عمار ساسً ،المصطلح فً اللسان العربً من آلٌة الفهم إلى أداة الصناعة ،ط 

 94 ،ص 2009الحدٌث للنشر و التوزٌع ،


 عبد الرحمن الحاج صالح ،بحوث و دراسات فً اللسانٌات العربٌة ،موفم للنشر و التوزٌع ،الجزابر  3

 374 ص2012،
4

 ،األردن ،عالم الكتب 1عمار ساسً ،المصطلح فً اللسان العربً من آلٌة الفهم إلى أداة الصناعة ،ط 

94 ،ص 2009الحدٌث للنشر و التوزٌع ،
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و مع التطور الحاصل فً العلوم و التكنولوجٌا ،و النمو السرٌع فً التعاون          

و التبادل الدولً فً السلع و الخدمات المعرفٌة ،و ارتفاع المردود االقتصادي لجؤ العلماء 

المتخصصون و اللؽوٌون المعجمٌون إلى وضع و تطوٌر علم جدٌد أطلقوا علٌه علم 

العلم الذي ٌبحث فً العالقة بٌن : " المصطلحات أو المصطلحٌة الذي ٌمكن أن نقول عنه

"المفاهٌم العلمٌة و األلفاظ اللؽوٌة التً تعبر عنها 
1

 

إن علم المصطلح قد تطور مع بداٌات القرن العشرٌن تطورا مذهال حٌث ٌعد النمساوي 

 مإسس علم المصطلح المعاصر و الممثل األساسً لما eugen vusterٌوجٌن فوستر 

 :ٌسمى مدرسة فٌٌنا حول التوحٌد الدولً للمصطلحات ،حٌث ٌنقسم إلى قسمٌن

 مجاالت علم المصطلح العام ،أو النظرٌة fusterعلم المصطلح العام الذي حدده فوستر 

العامة لعلم المصطلح ،و ضمنها طبٌعة المفاهٌم و خصابصها ،و العالقات فٌما بٌنها و 

نظمها و وصؾ المفاهٌم من خالل تعرٌفها و شرحها ،مع تحدٌد طبٌعة المصطلحات و 

 .مكوناتها

أو علم المصطلح الخاص الذي ٌهتم بدراسة القواعد الخاصة بالمصطلحات فً لؽة معٌنة 

،مثل اللؽة العربٌة أو اللؽة الفرنسٌة ،كما بتناول دراسة المصطلحات العلمٌة داخل 

 .التخصص الواحد من خالل التعرض لسماتها و قضاٌاها

   وlotteزمن متؤخر على ٌد كل من السوفٌاتً الروتً " كان نشوء علم المصطلح فً 

 الذي ٌعتبر كمإسس للمصطلحٌة العصرٌة و الممثل األساسً لما سمً fusterفوستر 

بمدرسة فٌٌنا ،و ذلك من خالل أطروحته للدكتوراه التً عرض فٌها نظرٌته العامة 

"للمصطلحٌة 
2

 

                                                           
 محمد علً الزركان ،الجهود اللؽوٌة فً المصطلح العلمً الحدٌث ،منشورات اتحاد كتاب العرب  1

 457 ص1998،
 1 مارٌا تٌرٌزا اكابري ،المصطلحٌة النظرٌة و المنهجٌة و التطبٌقات ،ترجمة محمد أمطوش ،ط 2
 2 ،األردن ،عالم الكتب الحدٌث ص2012،
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إذا أمعنا النظر فً أصول هذا العلم الجدٌد ،فإننا نجد أن ممارسة هذا العلم هً ممارسة 

قدٌمة فً األصل ،فقد كان هناك مختصون اهتموا بتسمٌة المفاهٌم العلمٌة ،و ال ننكر أن هذا 

مصطلح " قد سبق إلٌه علماإنا العرب القدامى فً استعمالهم للفظتً  (علم المصطلح )العلم 

 ".اصطالح " و " 

 :أهمٌة المصطلحات

للمصطلح دور فعال فً الفكر اإلنسانً عامة و الفكر اللؽوي خاصة ،إذ ال ٌوجد علم 

 .ٌتؤسس بدون مصطلحات تعبر عنه

إن للمصطلح أهمٌة فً أي علم من العلوم ،كان و ال ٌزال أمرا ذا مرتبة الحتالله 

موقع المركزٌة فً كل العلوم ،و البحث عن المختصرات الدالة عن تلك المفاهٌم الكثٌرة و 

المتشبعة ،جعل من المصطلح أداة معرفٌة مهمة ،و وسٌلة لتنظٌم المفاهٌم المعرفٌة وفق 

 .عوامل مشتركة ،و تؤطٌرها بتسمٌة معٌنة

من كونها أساس للدراسات العلمٌة ألنها ترسم " إذن تؤتً أهمٌة المصطلحات 

معالمها و توضح مبادبها ،و كل تطور فً علم من العلوم البد أن ٌواكبه تطور فً 

مصطلحاته نقال و استنباطا ،فالؽاٌة التً ٌرمى إلٌها من استنباط المصطلحات أو نقلها فً 

باب من أبواب العلوم المختلفة هً تٌسٌر التعامل مع المفاهٌم الجدٌدة التً ال رموز لها فً 

معاجم اللؽة و استٌعاب تلك المفاهٌم و دمجها مع الثقافة الجدٌدة ،فتعمل هذه المصطلحات 

على إثراء اللؽة و توسٌع مٌادٌنها و تٌسٌر التعامل بها و تنمٌة المعارؾ اإلنسانٌة ،و ترقً 

"العلوم 
1

 

 :مفهوم المصطلح اللسانً

 (اللسانٌات  )إن المصطلح اللسانً مرتبط بحقل علمً حدٌث ،أال و هو علم اللسان 

                                                           
محمد خلٌل الخالٌلة ،المصطلح البالؼً فً معاهد التنصٌص على شواهد التلخٌص ،لعبد الرحٌم  1

20.19 دار الكتاب العلمً ،ص2006 1العباسً ،ط
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ٌشٌر المصطلح اللسانً إلى هوٌة المصطلح باعتباره تقٌٌدا له بكونه لسانٌا ،ٌمكن أن " 

ٌكون مظلة بحثٌة ،تضم تحت جناحٌها أعماال علمٌة تبحث فً المصطلحات اللسانٌة ال فً 

"المصطلح بعامة ،فٌكون بذلك مساوٌا فً معناه و دابرة اختصاصه للسانٌات المصطلح 
1

 

ٌعد المصطلح اللسانً على مستوى العالم العربً من القضاٌا العالقة فً أذهان 

 قلٌال ما جاإوا إلٌه من باب الدراسة و بهاجس النقد – مع ذلك –اللسانٌٌن المترجمٌن الذٌن 

البناء إذ احتكوا بٌنما كانوا ٌإدون مهام نقل من اللؽات األجنبٌة إلى العربٌة ،ما استجد فً 

المصطلح  )مجال اللسانٌات الحدٌثة من المفاهٌم فحسب ،و هذا على الرؼم من كونه 

إحدى المشكالت التً تعترض أعمالهم ،بٌد أن هذا الصنٌع فً حد ذاته أوجد  (اللسانً 

فآن األوان للقضٌة نفسها أن : مشكالت جدٌدة لم ٌعهدها الدرس النحوي الذي مارسه القدماء

تعتبر الموضوع الذي البد أن ٌعنى به تنظٌرا و تطبٌقا من ٌحتك بشكاوى القراء مما ٌتكٌؾ 

تلك الترجمات اللسانٌة من ؼموض المفهوم و سوء تناول التسمٌة
2

  

المصطلح اللسانً هو تلك العالمة اللؽوٌة المركبة من دال و مدلول ،و لتوضٌح 

الفكرة أكثر البد من التمٌٌز بٌن عالم اللؽة و عالم اإلصطالح ،فاألول ٌنطبق على الدال 

وصوال إلى المعنى فهو ٌبحث للشكل عن معنى ،أما الثنً فٌتخذ على عكس هذا  (اللفظ)

االتجاه ،أي أننا نبحث عن المدلول عن دال أو تسمٌة لؽوٌة ،أي نبحث عن شكل خارجً 

لؽوي
3

 

إذ لم " إن واقع المصطلح اللسانً العربً القدٌم ٌشهد تعقٌدا و تشابكا و تداخال ،

تخالؾ السبل بٌن المصطلحات العربٌة اختالفها فً هذا العلم القدٌم الجدٌد ،األصٌل الدخٌل 

                                                           
سمٌر شرٌؾ ،اللسانٌات ،المجال و الوظٌفة و المنهج ،عالم المكتبة الحدٌث للنشر و التوزٌع .األستاذ د 1

341 ص2005،
ٌوسؾ مقران ،المصطلح اللسانً المترجم ،مدخل نظري إلى المصطلحات ، ،دار و مإسسة رسالن . أ 2

 07 ص2007للطباعة و النشر و التوزٌع ،
 2012 هشام خالدي ،المصطلح الصوتً فً اللسان العربً الحدٌث ،دار الكتب العلمٌة ،لبنان ، 3

 107.106ص
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المتولد ،نعنً اللسانٌات و السبب فً ذلك أن هذا العلم قد حمل على كاهله كل أسباب 

التشتت االصطالحً بٌن العرب ،ثم أضاؾ علال و دوافع تراكمت باقتضاء نوعٌة المعرفة 

"اللؽوٌة عامة ،و بمستعمل الدقة اللسانٌة خاصة 
1

 

و نتٌجة هذا الوضع الذي ٌعانً منه المصطلح اللسانً الذي عرؾ زخما وافرا      

و هابال من المصطلحات نتٌجة التطور الذي تشهده اللسانٌات ،ظهرت حركة الترجمة ،إال 

أنها صّعبت على القارئ و خاصة القارئ العربً فهم مجالها و مفهومها األساسً الذي 

التً تعددت من حٌث التسمٌة و هذا ما أدى إلى ظهور فوضى فً " اللسانٌات"نعنً به 

 .المصطلح اللسانً

 لؽة و اصطالحا: تعرٌؾ النص

 :النص لؽة. أ

ؾ النص فً المعاجم العربٌة و منها معجم مقاٌٌس اللؽة البن فارس  النون       " نص"ُعرِّ

و الصاد أصل ٌدل على ارتفاع و انتهاء الشًء ،منه قولهم نص الحدٌث إلى فالن رفعه إلٌه 

"،و نص لكل شًء منتهاه 
2

 

فٌقول النون و الصاد أصل صحٌح ٌدل على ارتفاع و : "أما ابن فارس فٌعرؾ النص

"انتهاء الشًء
3

 

 :دالالت عدٌدة ٌمكن إٌجازها فٌما ٌلً" نص"حملت المعاجم كلمة 

 .النص مرادؾ لمصطلح الرفع ،و منه رفعك الشًء

 .النص مرادؾ لإلبانة و الظهور ،كما أنه مرادؾ لالكتمال و بلوغ الؽاٌة

                                                           
 55 ص1984 عبد السالم المسدي ،قاموس اللسانٌات ،الدار العربٌة للكتاب ،تونس ، 1
 1999 ،دار الكتبة العلمٌة ،2معجم مقاٌٌس اللؽة ،وضحه إبراهٌم شمس الدٌن ،المجلد : ابن فارس  2

 525ص
 106 ص2008 عبد المجٌد زراقط ،النص األدبً و معرفته ،منشورات الجامعة اللبنانٌة ،بٌروت ، 3
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الماشطة تنص العروس فتقعدها " نصص:"أما الزمخشري فً أساس البالؼة ٌقول

على المنصة ،و هً تنص علٌها ترفعها ،السنام ارتفع و انتصب ،نص الحدٌث إلى صاحبه 

نص الحدٌث إلى أهله ،فإن الوثٌقة فً نصه ،و نصصت الرجل إذ أخفٌته فً المسؤلة : قال

"،و رفعته إلى حد ما عنده من العلم حتى استخرجته ،و بلػ الشًء نصه أي منتهاه
1

 

" نص"معجم الوسٌط فً اللؽة العربٌة ٌتناول مادة " الوافً"أما فً المعاجم الحدٌثة نجد 

"و نص المتاع جعل بعضه فوق بعض... نصص بالػ فً النص : "بالقول
2

 

 :النص اصطالحا. ب

النص " ٌمنك أن ٌكون النص جملة أو فقرة أو كتابا تاما ،كما أنه نسٌج من الكلمات 

وحدة كبرى شاملة تتكون من أجزاء مختلفة تقع على مستوى أفقً من الناحٌة النحوٌة       

،و على مستوى عمودي من الناحٌة الداللٌة ،و معنى ذلك أن النص وحدة كبرى ال 

أن النص ٌتكون من  (األفقً)تتضمنها وحدة أكبر منها ،و المقصود بالمستوى األول 

وحدات نصٌة صؽرى تربط بٌنها عالقات نحوٌة ،أما الثانً فٌتكون من تصورات كلٌة 

"تربط بٌنهما عالقات التماسك الداللٌة المنطقٌة 
3

 

 "ٌمكن للنص أن ٌكون جملة ،كما ٌمكن أن ٌكون كتابا تاما"كما عرفه تودروؾ 

النص نسٌج الكلمات المنظومة فً التؤلٌؾ           : "و ٌرى روالن بارت على النحو اآلتً

 "،و المنسقة بحٌث تعرض شكال ثابتا و وحٌدا ما استطاعت إلى ذلك سبٌال

                                                           
 ص 1998 الزمخشري ،أساس البالؼة ،تحقٌق مزٌد نعٌم شوقً العمري ،مكتبة ناشرون ،لبنان ، 1

832.831 
2

631 ص1990عبد هللا البستانً ،معجم الوسٌط فً اللؽة العربٌة ، مكتبة ناشرون ،لبنان ، 
 نعمان بوقرة ،المصطلحات األساسٌة فً لسانٌات النص و تحلٌل الخطاب ،عالم المكتبة الحدٌثة للنشر  3

 42 ص2010 ،2 ،ط2009 ،1و التوزٌع ،ط
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آلة نقل لسانً ،إنه ٌعٌد توزٌع نظام اللؽة " أما جولٌا كرٌستٌفا بٌنت أن النص 

،فٌضع الكالم التواصلً ،أي المعلومات المباشرة فً عالقة تشترك فٌها ملفوظات سابقة أو 

"متزامنة و مختلفة 
1

 

نستنتج مما تقدم أن النص هو وحدة كبرى و شاملة ،كما أنه نسٌج الكلمات المنظومة 

 .فً التؤلٌؾ ،كما أنه ٌعٌد توزٌع نظام اللؽة فٌضع الكالم التواصلً ،أي المعلومات المباشرة

هو الوسٌلة اإلبالؼٌة التً ٌشترك فٌها طرفان " ٌرى حامد أبو زٌد أن النص 

،مرسل و مرسل إلٌه ،و النص بمثابة الرسالة الواصلة بٌنهما ،و بما أن القرآن و صفه هللا 

تعالى بالرسالة حق تطبٌق المناهج التحلٌلٌة علٌه ،و لكن النص القرآنً لٌس كبقٌة 

"النصوص
2

 

أداة اتصال تقوم بوظٌفة إعالمٌة ،و ال " إن النص حسب ما ٌرى حامد أبو زٌد 

ٌمكن طبٌعة الرسالة التً ٌتضمنها النص بتحلٌل معطٌاته فً ضوء الواقع الذي ٌشكل 

النص من خالله
3

 

النص هو عبارة عن وسٌلة إبالؼٌة ٌشترك فٌها المرسل و المرسل إلٌه ،و النص هو 

 .بمثابة الرسالة الواصلة بٌنهما ،كما أنه ٌقوم بوظٌفة إعالمٌة

تشكل كل متتالٌة من الجمل نصا شرٌطة أن تكون بٌن " ٌعتبر هالٌداي و رقٌة حسن 

هذه الجمل عالقات ،تتم هذه العالقات بٌن عنصر و آخر وارد فً جملة سابقة أو جملة 

"الحقة ،أو بٌن عنصر و بٌن متتالٌة برمتها سابقة أو الحقة 
4

 

 

                                                           
 122 ص2002 ،مركز اإلنماء الحضاري ،1 منذر عٌاش ،األسلوبٌة و تحلٌل الخطاب ،ط 1
 24 ص1989 ،2 عبد السالم المسدي ،النقد و الحداثة ،منشورات دار أمٌة ،ط 2
3

ناصر حامد أبو زٌد ،مفهوم النص دراسة فً علوم القرآن ،المركز الثقافً العربً للطباعة و النشر    

27.26 ص1996 ،3و التوزٌع ،بٌروت ،ط
 13 ،بٌروت ،الحمراء ،ص1991 ،1 محمد خطابً ،لسانٌات النص مدخل إلى انسجام الخطاب ،ط 4
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"إن النص وحدة داللٌة ،و لٌست الجملة إال الوسٌلة التً ٌتحقق بها النص " 
1

 

ترحال لنصوص و تداخل نصً ،ففً فضاء معٌن تتقاطع و تتنافى ملفوظات " كما أنه 

"عدٌدة مقتطفة من نصوص أخرى 
2

 

نسٌج أنٌق بٌن األلفاظ الصامتة التً تحمل المعانً فً ذاتها ،فهو " إن النص هو 

كتابة سحرٌة ،أو كتابة كؤنها السحر ،و هو نسٌج األلفاظ بجمالٌة اإلنزٌاح ،و أناقة النسج  

"،و عبقرٌة التصوٌر 
3

 

نستنتج مما سبق أن النص هو نسٌج الكلمات المنظومة التً تعبر عن وحدة كبرى 

شاملة متناسقة فٌما بٌنها ،كما ٌعتبر أن ٌكون أداة اتصال تقوم بوظٌفة إعالمٌة ،أو ٌكون 

 .وسٌلة إبالؼٌة أي بمثابة الرسالة الواصلة بٌن المرسل و المرسل إلٌه

 :الخطاب لؽة و اصطالحا

 :الخطاب لؽة. أ

األمر الذي فٌه المخاطبة و الشؤن         : " فً لسان العرب الخطب (خطب)تقرأ مادة 

مراجعة الكالم ،و قد خاطبه بالكالم مخاطبة و خطابا     : و الحال ،و الخطاب و المخاطبة

و هما ٌتخاطبان الخطبة ،إسم للكالم الذي ٌتكلم به الخطٌب الكالم المنثور المسجع و نحوه    

"و الخطبة مثل الرسالة التً لها أول و آخر و المخاطبة مفاعلة بٌن الخطاب و المشاورة 
4

 

نستنتج مما تقدم أن ابن منظور ٌعتبر الخطاب مرادفا للكالم حٌث اعتبر مثل الرسالة 

 .التً لها أول و آخر ،فالخطاب هو بمثابة توجٌه الكالم نحو الؽٌر لإلفهام

 :الخطاب اصطالحا. ب

                                                           
 13 محمد خطابً ،المرجع السابق ص  1
 21 ،ص1991 ،1 جولٌا كرٌستٌفا ،علم النص ،ترجمة فرٌد الزاهً ،الدار البٌضاء للنشر ،ط 2
 47 ص2007 عبد الملك مرتاض ،نظرٌة النص األدبً ،دار هومة للنشر و التوزٌع ،ط  3
 1194 مادة خطب ص14 إبن منظور ،لسان العرب ،دار المعارؾ ،القاهرة ،ج 4
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مراجعة الكالم ،و قد خاطبه " ارتبط مفهوم الخطاب عند العرب بمفهوم التخاطب ،فهو 

بالكالم مخاطبه و خطابا و هما ٌتخاطبان ،و نفهم من كالمه أن الخطاب حوارا متبادال بٌن 

شخصٌن على األقل ،فهو عملٌة تلفظٌة حٌوٌة فً الزمان و المكان ،ٌدٌرهما شخصان أو 

"أشخاص بالكالم و بؽٌر الكالم  
1

  

ٌقتضً وجود اتصال ٌتمثل فً قناة طبٌعٌة ،ارتباط نفسً " و ٌتبٌن أٌضا أن الخطاب 

"بٌن المرسل و المرسل إلٌه ،هذا االتصال الذي ٌسمح ببث الخطاب و إبقابه متواصال 
2

  

مجموعة كبٌرة من األقوال أو العبارات      " أما مٌشال فوكو فٌقول أن الخطاب ٌمثل 

"،و ٌعنً بها مساحات لؽوٌة تحكمها قواعد 
3 

عند المحدثٌن أبعادا داللٌة ،تصل أحٌانا إلى حد اإللتباس  (خطاب)فقد أخذت كلمة 

هو أكبر األلفاظ تداوال  (خطاب)لن نبالػ كثٌرا إذا قلنا إن لفظ " ،ٌذكر أحد المهتمٌن باللؽة 

و طبٌعً أنه أن ٌلحق اللفظ العٌاء فٌفقد كل داللة ،أو على ... فً الخطاب العربً المعاصر 

األقل ال ٌعود ٌعنً شٌبا كبٌرا ،بل إنه ٌكاد فً معظم األحوال ال ٌعنً إال ما ٌدل علٌه لفظ 

"مقال 
4

 

نستنتج مما تقدم أن الخطاب هو ارتباط نفسً بٌن المرسل و المرسل إلٌه ،أو مجموعة 

من األقوال أو العبارات التً تحكمها قواعد إال أنه فقد داللته نتٌجة تداوله كثٌرا فً الخطاب 

 .العربً المعاصر

 :عالقة النص بالخطاب

                                                           
 2013 ،1 خلٌفة المساوي ،المصطلح اللسانً و تؤسٌس المفهوم ،زٌقة المامونٌة ،الرباط ،ط 1

 179.178،ص
2

محمد الصؽٌر بنانً ،النظرٌات اللسانٌات و البالؼٌة و األدبٌة عند الجاحظ من خالل البٌان و التبٌٌن  

69 بن عكنون الجزابر ص1994،ط 
3
 1مٌشال فوكو ،حفرٌات المعرفة ،ترجمة سالم ٌاقوت ،المركز الثقافً العربً ،الدار البٌضاء ،ط
81 ص1986،

78ص1،1996عبدالسالمبنعبدالعالي،بينبين،الدارالبيضاء،ط 4
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الخطاب مرادؾ للنص ،و لكن هذا لم ٌحل " اعتبر كثٌر من الدارسٌن العرب أن 

المشكل ألن الترادؾ ال ٌكون إال جزبٌا و هو ما ٌطرح البحث عن قضاٌا التشابه و 

االختالؾ بٌن مفهومً النص و الخطاب ،انطالقا من المقاربات و النظرٌات المعتمدة فً 

التحلٌل ،و مهما اختلفت المجاالت فإن تحلٌل الخطاب ال ٌعدو أن ٌكون إال بحثا فً مسؤلة 

االتصال ،ٌشترك النص مع الخطاب فً أنهما ٌتجاوزان الجملة من حٌث البنٌة و المقصد  

و كذلك ٌعتمدان على البنٌة اللؽوٌة و الوظابؾ السٌاقٌة ،إلدراك عملٌة الفهم و التؤوٌل      

و ٌختلفان من حٌث شروط اإلنتاج و جنس القول و عناصره السٌاقٌة ،و هً مبادئ عامة 

تؤسس علٌها تحلٌل الخطاب و لسانٌات النص مع بعض الخصوصٌات الممٌزة لكل علم 

"منهما 
1

 

نستنتج مما تقدم أن هناك من ٌسوي بٌن النص و الخطاب ،إال أن مصطلح الخطاب 

طؽى علٌه مصطلح النص ،فؤصبحنا نستعمل مصطلح النص فً أؼلب األحٌان أكثر من 

مصطلح الخطاب ،و هذا ناتج ربما إلى الدراسات الؽربٌة التً تعتبر كال من النص و 

 .الخطاب مفهوما واحدا

بعد تطرقنا إلى مفهوم المصطلح و مدى أهمٌته بالنسبة للعلوم و الدراسات العربٌة و 

: الؽربٌة ،تبٌن أنه ٌشكل حٌزا كبٌرا فً كل العلوم و المعارؾ ،و صدق من قال

إذ كثرة المصطلحات تدل على ارتقاء الثقافة و العلوم ،و " المصطلحات مفاتٌح العلوم"

 .بالتالً تطور الشعوب و األمم

كانت نشؤة المصطلحات مع نشؤة اإلنسان ،إال أنها لم تعرؾ أو باألحرى لم ٌصطلح 

 .علٌها بالمصطلح الذي نعرفه اآلن

أن المصطلحات تعددت و اختلفت من مصطلح لسانً ،مصطلح بالؼً ،مصطلح 

الخ ،و من أكثر المصطلحات الذي واجه صعوبة أكبر هو ... نقدي ،مصطلح لؽوي 

                                                           
 82.81 خلٌفة المساوي ،المصطلح اللسانً و تؤسٌس المفهوم ،ص 1
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المصطلح اللسانً ،إذ ٌعد على مستوى العالم العربً من القضاٌا العالقة فً أذهان اللسانٌٌن 

المترجمٌن ،و الذي ٌواجه صعوبة أكبر هو القارئ العربً الذي ٌجد نفسه حابرا بٌن 

 .المفهوم و التسمٌة

من بٌن المصطلحات المتناولة المصطلح اللسانً النصً الذي ٌعرؾ بؤنه نسٌج 

الكلمات التً تشكل وحدة كبرى و شاملة ،إال أننا نجد اختالطا بٌن النص و الخطاب ،فهناك 

من ٌعتبر أن النص و الخطاب ٌشكالن مفهوما واحدا و هذا ما اعتبره الكثٌر من الدارسٌن 

العرب و الدراسات الؽربٌة ،إال أننا نجد ؼموضا كبٌر فً عدم تداول مصطلح الخطاب 

بشكل كبٌر ،ربما ناتج عن اعتبار أن النص مرادؾ للخطاب ألننا نجد معظم الدراسات أو 

 .البحوث تستعمل مصطلح النص أكثر من مصطلح الخطاب
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 الفصـــــــــــــــــــــــــــــل الثاني

 

لسانيـــــات النــــــــــص بين 

اللســــــــــــــــانيات الغربيـــــــــــــــة             

 و اللسانيات العربيــــــــــــة
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 :مدى مساهمة التراث اللؽوي العربً فً لسانٌات النص  -

إن العودة إلى القدٌم ال ٌعنً أن النص العربً ٌسلك فً اتساقه و انسجامه سبٌال محالفا 

تماما للنص الؽربً بحٌث تعجز األدوات التً اقترحها الؽربٌون عن مقاربته من هذه 

الزاوٌة، و إنما تعنً إعادة الحٌاة إلى هذه اإلسهامات باعتبار أن فٌها نظرات ال تقل أهمٌة 

 .و خصوبة عما قدمه الؽربٌون

 .ومنها ثالثة مباحث هً البالؼة و النقد األدبً و التفسٌر

لسانٌات "افترض األستاذ أحمد المتوكل بؤن النشاط اللؽوي العربً القدٌم ٌنقسم إلى 

 .(البالؼة، التفسٌر، أصول الفقه)" لسانٌات الخطاب"و " الجملة

البالؼة تتعامل مع الخطبة و الشعر و القران و هً أنواع خطابٌة لكل منها سماته، 

الموظفة من أجل الرقً بالخطاب  (البالؼة)ولكنها مع ذلك تشترك فً المظاهر الخطابٌة 

إلى مستوى تعبٌري قادر على شد انتباه المتلقً و التؤثٌر فٌه أي اإلقناع، إضافة إلى 

 .استؽالل سمات جمالٌة تضفً على الخطاب سمات الجمال أي اإلقناع

كالسرقات، )أما النقد األدبً فقد اهتم بالخطاب الشعري أساسا، و خاصة بعض قضاٌاه 

لكن الالفت لالنتباه فً هذا المبحث هو وجود نصوص  (....و البناء والطبع، و الصنعة

تستعمل معجما شدٌد االرتباط بمفهوم االنسجام، مثل " مبهمة"نقدٌة تتضمن إشارات 

تالحم األجزاء "و " أخذ بعض األبٌات بؤعناق بعض"و " االتساق"و " التآخذ"

"...... والتبامها
1

 

أضؾ إلى ذلك اهتمامه بتعاٌش أؼراض مختلفة فً نفس الفضاء النصً و بالشروط 

التً ٌنبؽً أن تراعى من أجل اتصال األؼراض بعضها ببعض، بل نشؤت فً هذا المبحث 

نظرات ثاقبة و  تؤمالت متقدمة عن كٌفٌة تماسك القصٌدة جزءا جزءا، بؽض النظر عن 

                                                           
 1،1991 محمد خطابً ،لسانٌات النص ،مدخل إلى الخطاب ،بٌروت ،الحمراء ،شارع جان دارك ،ط 1

 95ص
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كونها مإلفة من ؼرض واحد أو من ؼرضٌن فما فوق، بالنسبة لمبحث التفسٌر ٌمكن 

نزل القرآن الكرٌم فً أوقات مختلفة و فً أمكنة مختلفة  وفً : اإلشارة إلى الحقٌقة التالٌة

مناسبات مختلفة، ومع ذلك ٌقال أنه كالكلمة الواحدة، فكٌؾ ٌبرر المفسرون هذا؟ و من 

حٌث تكوٌنه الداخلً كسور نجد بعض اآلٌات مقطوعة الصلة عما قبلها ، لكن المفسرٌن لم 

ٌقفوا مكتوفً األٌدي أمام هذا الواقع بل وضعوا مصطلحات تحٌل إلى إجراء محدد ممارس 

 .بهدؾ كشؾ العالقة الخفٌة بٌن اآلٌات التً من هذا القبٌل

 كانت تلك مجمل المبررات التً جعلت العلماء و المفسرٌن االتجاه إلى هذه المباحث 

للنظر كٌؾ تناول القدماء انسجام الخطاب، ورؼم ذلك فان الثابت المشترك بٌنهما هو 

 .معالجة المباحث بؤنواع خطابٌة شاعرٌة بامتٌاز

تجاوزت الجملة فً التراث العربً بدأ فً ثناٌا دراسة نحو الجملة ٌقول محمد الشاوش 

و المرء ال ٌشعر وهو ٌطلع على ما وضعوا بؤنه اتجاه نظرٌتٌن "عن عمل النحاة العرب 

بنٌت الواحدة منها مجملة و األخرى للنص، بل هً النظرٌة الواحدة بما فٌها من قواعد 

خاصة بكل مجال و قواعد عامة مشتركة بٌن المجالٌن ، فال فرق إال بحسب ما ٌقتضٌه 

".الفرق بٌن الوحدات التً تجري فٌها تلك القواعد و األحكام
1

 

     إن مفهوم النص الذي تطور عن المفهوم القدٌم لم ٌقتصر على الؽربٌٌن و إنما كان 

العرب نصٌبهم من ذلك، فقد بحث علماإها فً النص و نظروا له و لم ٌتوقفوا عند التنظٌر 

ت )فاإلمام الجرجانً. للجملة فقدموا إسهامات علمٌة فً مجال التنظٌر و التطبٌق النصً

فً نظرٌة النظم التً تبرز قٌمتها النصٌة فً أنها جمعت بٌن علوم كثٌرة كالنحو   "(ه471

و البالؼة و التفسٌر وذلك خدمة للنص القرآنً و بٌان أعجازه فقد دعا إلى النظرة الشمولٌة 

 ( ه684ت)حازم قرطجٌنالتً تمكن القارئ من الوقوؾ على جمالٌات النص األدبً، أما 

انفرد بنظرة أكثر شمولٌة للنص حٌث قسم القصٌدة إلى فصول، فهناك صلة بٌن مطلع 

                                                           
سلسلة  (تؤسٌس نحو النص)محمد الشاوش ،أصول تحلٌل الخطاب فً النظرٌة العربٌة النحوٌة ، 1

 1267 ،ص1،2000 ،المإسسة العربٌة للتوزٌع ،بلٌروت ،ط14اللسانٌات المجلد 
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رؼم أن لها أحكاما فً " فصول"القصٌدة و آخرها فهو أول من قسم القصٌدة العربٌة إلى 

البناء، و أول من أدرك الصلة الرابطة بٌن مطلع القصٌدة، و ما سماه بالمقطع و هو آخرها 

".الذي ٌحمل فً ثناٌاه االنطباع األخٌر و النهابً عن القصٌدة
1

 

القران نظام لؽوي ٌقوم على ؼٌر مثال، حٌث ٌقوم على " أدرك أن الباقالنًأما 

تصرؾ وجوهه، و تباٌن مذاهبه، خارج عن المعهود من نظام جمٌع كالمهم و مباٌن 

للمؤلوؾ من ترتٌب خطابهم، و له أسلوب ٌختص به، و ٌتمٌز فً تصرفه من أسالٌب الكالم 

المعتاد فقال إذا تؤملته تبٌن بخروجه عن أصناؾ كالمهم و أسالٌب خطابهم، انه خارج عن 

"العادة و انه معجز، و هذه خصوصٌة إلى جملة القران و تمٌز حاصل فً جمٌعه
 2

. 

ال ٌكاد ٌمت بصلة إلى ما نعنٌه الٌوم " نص"ٌمكن أن نقول إن استعمال النحاة للكلمة 

 القابدة ةفنصهم مختلؾ عن نّصنا  بدلٌل أنه لم ٌعرؾ عندهم الثنابٌة المعنوي" نصا"بكلمة 

على التقابل بٌن معنى الحدث و معنى االسم التً عرفها الكالم والخطاب،فالّنص عندهم دال 

على الحدث القولً المنشا للمعنى، والّنص فً اللسانٌات النّصٌة الحدٌثة ّكل متكامل ٌّدل 

على اإلنتاج المتمٌز بالمقاصد واألهداؾ  وقد اعتمد العرب القدامى على التسمٌات 

الصرٌحة فً تحدٌدهم لألجناس األدبٌة مثل الشعر و النثر و القصٌدة و القران و الحدٌث   

 .الخ.....و السنة، و الخطبة و الرسالة

كما هو الشؤن الٌوم،و لكّننا إذا نظرنا إلى التراث " نص"ٌدل استخدامهم مصطلح

البالؼً فإننا نجد بعض اإلسهامات التً فٌها نظرات ال تقل أهمٌة وخصوبة عّما قدمه 

 "الؽربٌون

                                                           
إبراهٌم خلٌل ،األسلوبٌة و نظرٌة النص ،دراسة و بحوث ،نقد المإسسة العربٌة للدراسات و النسر .د 1

56.55 ،ص1997،
 3أٌوب الباقالنً ،إعجازات القرآن الكرٌم ،تحقٌق السٌد أحمد صقر ،دار المعارؾ ،القاهرة ،ط. د 2
 35 ص1991،



 

 لطاوياث الىص بيه اللطاوياث الغربيت و اللطاوياث العربيت الفصل الثاوي                          
 

23 
 

إن تعرٌؾ النص بضبط جٌد ال زال قٌد الجدال برؼم كل الدراسات التراثٌة العربٌة، 

التً لم ٌعثر فٌها على ذكر هذا المصطلح، أي أن المفهوم موجود، لكن تداوله اسمٌا ؼابب، 

وما زاد الطٌنة بلّة اعتماد الدارسٌن العرب على نظرٌات و مقوالت الؽرب ألجل قراءة 

واستنطاق التراث مما أدى إلى بعثرة الرإٌة و صعوبة اصطٌاد مالمح هذا المصطلح 

لدرجة أصبح فٌها الفكر العربً المعاصر ٌتجاذب مع الؽرب، مصطلحاته الوافدة علٌنا،          

فقد حاولنا أن نعثر على ذكر اللفظ فً التراث العربً "حٌث ٌقول عبد المالك مرتاض 

النقدي فؤعجزنا البحث ولم ٌفض بنا إلى شًء، إال ما ذكر أبو عثمان الجاحظ فً مقدمة 

من أمر الكتابة بمفهوم التسجٌل و التقٌٌد، و التدوٌن و التخلٌد ال بالمفهوم " الحٌوان"كتابه 

"الحدٌث للنص
1

. 

ٌتبٌن لنا مما تقدم أن التراث اللؽوي العربً وخاصة التراث البالؼً قدم بعض 

اإلسهامات ال تقل أهمٌة عما قدمه الؽربٌون إال أن نصهم كان مختلفا عن النص الموجود 

الشعر، النثر، القران، الحدٌث و السنة و الخطبة و : اآلن فكانت تسمٌاتهم مختلفة مثال

 .الخ، إذا كان المفهوم موجود و التسمٌة ؼاببة.....الرسالة

 :مساهمة اللسانٌات العربٌة الحدٌثة فً لسانٌات النص -

لقً النص اهتمامات علماء العربٌة على اختالفهم و اختالؾ مذاهبهم العلمٌة، وَمَرد ذلك "

األلسنٌة للجملة، ومن ثمة ظل النص صناعة  اقتناع اللؽوٌٌن بضرورة تجاوز الدراسة

أساسٌة تدور فً فلكها كل ما ٌنتجه العقل العربً ألن مداره لم ٌتجاوز سلطة النص المقدس 

"إذ لم ٌحظ من نصوص عربٌة بعناٌة الباحثٌن و العلماء ما حضً به القرآن الكرٌم
2

 و قد 

ًْ الدراسات المعاصرة بدلٌل اختصاص الدراسات المتعلقة بالنص  شكل مفهومه قطب ُرَح

بؤسماء عدٌدة منها علم النص، لسانٌات النص، نحو النص، وكلها تلتقً فً ضرورة 

مجاوزة الجملة فً التحلٌل إلى فضاء أوسع اصطلح علٌه بالفضاء النّصً، فقد عّدت خولة 

                                                           
 38 ص1990 نور الدٌن الفالح ،فً مفهوم النص ،منشورات المعهد القومً لعلوم التربٌة ،تونس ، 1
15عبد القادر شرشار ،تحلٌل الخطاب األدبً ،منشورات إتحاد الكتاب ،دمشق ،ص 2
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االتجاه إلى النص بمثابة فتح جدٌد فً اللسانٌات الحدٌثة بوصفة التحول "اإلبراهٌمً 

األساسً الذي حدث فً السنوات األخٌرة ألنه أخرج اللسانٌات نهابٌا من مؤزق الدراسات 

البنٌوٌة التركٌبٌة التً عجزت فً الربط بٌن مختلؾ أبعاد الظاهرة اللؽوٌة، 

."البنٌوي،الداللً، التداولً
1

 

وقد شهد مصطلح النص فً الدراسات العربٌة اهتماما واسعا، حتى أصبح ٌخصص له 

علما بذاته سمً علم النص، فالنص فً الدراسات اللؽوٌة لٌس ولٌدا للفكر العربً، وإنما هو 

كبعض المفاهٌم التً وصلت إلٌنا من الفكر الؽربً، ففً معنى النص فً اللسانٌات الحدٌثة 

هو مجموع الملفوظات اللؽوٌة التً ٌمكن إخضاعها للتحلٌل، ٌرى أحمد عفٌؾ أن النص 

 المعنى محمد عمارة.دعٌنه من السلوك اللؽوي الذي ٌمكن أن مسكوتا أو منطوقا، و ٌحدد 

إن النص من حٌث اللؽة إنما ٌشتمل مطلق الملفوظ و المكتوب "اللؽوي العام للنص فٌقول 

النص هو اإلسناد ':عبارة مؤثورة أو منشؤة هً نص ومن اللؽوٌٌن من خصصه فقال فكل

."التوقٌؾ، والنص التعٌٌن على شًء ما: إلى الربٌس األكبر والنص
2

 

لم ٌكن نحو النص بالنسبة للفكر العربً اللسانً جدٌدا، وذلك أن التراث العربً زاخر 

ألن الجرجانً تنّبه 'بالّدراسات النصٌة التً تدور كلها حول القرآن الكرٌم ٌقول ٌوسؾ بكار

إلى وحدة أرسطو وأفاد منها فً نظرٌة النظم التً كان البحث فً إعجاز القرآن محورها 

'وعلٌه دارت فً أكثرها
3

 

    فمهام نحو النص تتجاوز علم اللؽة التقلٌدٌة، و ال تقتصر مهامه على مجرد تنظٌم 

الحقابق اللؽوٌة فحسب و ال تقؾ عند المستوٌات اللؽوٌة الصوتٌة و الداللٌة من خالل 

وصؾ ظواهر كل مستوى و تحلٌلها، وإنما تعدته إلى االهتمام باالتصال اللؽوي و أطرافه 

                                                           
 167 ص2000 خولة اإلبراهٌمً ،مبادئ فً اللسانٌات ،دار القصبة للنشر ،الجزابر ، 1
2

محمد عمارة ،النص االسالمً بٌن االجتهاد و الجهود التارٌخٌة ،دار الفكر المعاصر ،بٌروت لبنان .د 

33 ص1998،
 ٌوسؾ حسٌن بكار ،بناء القصٌدة فً النقد العربً القدٌم فً ضوء النقد الحدٌث ،دار األندلس للطباعة  3

 330 ص1983 ،2و النشر و التوزٌع ،ط
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و شروطه و قواعده و خواصه و آثاره، وأشكال التفاعل و مستوٌات االستخدام و أوجه  

التؤثٌر التً تحققها األشكال النصٌة فً المتلقً و أنواع المتلقٌن و صور التلقً و انفتاح 

 .النص و تعدد قراءاته

نستنتج من خالل ما تقدم أن اللسانٌات النّصٌة العربٌة ظهرت بظهور اللّسانٌات الؽربٌة 

و هذا ما أدى إلى اختالؾ المصطلحات من لسانٌات النص، لسانٌات الخطاب، اللسانٌات 

النّصٌة، اللسانٌات األدبٌة، علم اللؽة النّصً، نحو النص، علم النص، وهذا االختالؾ ٌعود 

إلى المدارس الؽربٌة التً اعتمد علٌها الدارسون العرب، إال أن نحو النص تجاوز مهمة 

علم اللؽة التقلٌدٌة التً وقفت عند المستوٌات اللؽوٌة الصوتٌة، والصرفٌة و الداللٌة، وإنما 

 .تعدته إلى االهتمام باالتصال اللؽوي و أطرافه و شروطه و قواعده و خواصه و آثاره

 :أهداؾ لسانٌات النص

ٌهتم ببنٌة النصوص اللؽوٌة و كٌفٌة " أخذت اللسانٌات النصٌة بصفتها العلم الذي

جرٌانها فً االستعمال شٌبا فشٌبا مكانة هامة فً النقاش العلمً للسنوات  األخٌرة، فال 

ٌمكن الٌوم أن نعدها مكمال ضرورٌا لألوصاؾ اللؽوٌة التً اعتادت أن تقؾ عند الجملة 

معتبرة إٌاها اكبر حد للتحلٌل، بل تحاول اللسانٌات النصٌة أن تعٌد تؤسٌس الدراسة اللسانٌة 

على قاعدة أخرى هً النص لٌس ؼٌر، لن هذا ال ٌعنً أننا نعتمد المعنى المتداول بٌن 

الناس للنص بل ٌنبؽً أن ندرج فً مفهومها لنص كل أنواع األفعال التبلٌؽٌة التً تتخذ 

"اللؽة وسٌلة لها
1

 

وصؾ النصوص نحوٌا و لسانٌا، ووصؾ الجمل حسب "تهدؾ لسانٌات النص إلى 

المدارس اللسانٌة، فهً تدرس النص على أساس أن النص جملة كبرى تجعل منه نصا 

                                                           
 167ص2000 خولة طالب اإلبراهٌمً ،مبادئ فً اللسانٌات ،دار القصبة ،الجزابر ، 1
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منسجما مترابطا بالتركٌز على الروابط التركٌبٌة و الداللٌة ولهذا فقد وكز اهتمام لسانٌات 

"النص على الجملة من ناحٌة، والنص من ناحٌة أخرى
1

 

لقد أعطت لسانٌات النص أهمٌة كبرى للنص حٌث لم تقؾ عند الجملة بل أسست دراسة 

لسانٌة أخرى على قاعدة هً النص لٌس ؼٌر، فهً تدرس النص على أساس كبرى تجعل 

 .منه نصا منسجما مترابطا

 :أزمة المصطلح اللسانً الّنصً العربً

ما زالت اللسانٌات العربٌة إلى الٌوم ؼٌر متمكنة من اإلحاطة الشاملة بلسانٌات النص 

رؼم تعدد الجهود و تنوعها، و ٌعود هذا إلى اإلرباك المصطلحً الذي عّطل الدرس 

العربً   اللّسانً وجعل التشتت سمته البارزة، وهذا ما سنكتشفه فً المجال اللّسانً  الّنصً

حٌث ضبطنا قابمة مصطلحٌة من خالل ما قرأنا من كتب و دراسات تتسم باالضطراب 

 .الداللً و الخلل الترجمً و عدم الدقة فً ضبط المصطلحات و استخدامها استخداما سلٌما

 :المصّطلحات النصٌة

                                                           
1

11 ص1986عبد الجلٌل ؼزالة ،نحو النص بٌن النظرٌة و التطبٌق ،المؽرب ، 

 -صاحب الدراسة- -المصطلح-

 .صبحً إبراهٌم الفقً-  .علم اللؽة الّنصً- 

 .سعٌد حسن بحٌري-  .علم لؽة الّنص-

 .عمر بلخٌر-  .اللسانٌات الّنصٌة- 

 .عبد الحق بلعابد-  .اللسانٌات األدبٌة- 

 .محمد خطابً-  .لسانٌات النص- 

سعٌد حسن بحٌري، منذ عٌاشً، -  .مدخل إلى علم النص-

 .صالح فضل،فرٌد الزاهً
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تعود نشؤة أؼلب هذه المصطلحات إلى الترجمات الوافدة من اللّسان اإلنكلٌزي أو "

الفرنسً أو األلمانً وهً تعنً فً أصولها لسانٌات الّنص أو اللّسانٌات النّصٌة و هً 

 textuelle/textlinguistik/text تعنً الحقل العلمً نفسه فً هذه األلسن

linguistico/linguistique ؼٌر أنها تعددت فً اللسان العربً رؼم أنها حافظت 

على مصطلح النص، فإن هذا االختالؾ بدا واضحا فً التصور المصطلحً
1

. 

و هو ما ٌعكس االختالؾ المفهومً الناتج عن عدم إدراك المتصور األولً لهذا 

الحقل العلمً الحدٌث و كذلك ناتج عن تطور النظرٌات اللّسانٌة تطورا سرٌعا ٌستدعً 

دابما مراجعة مفهومٌة و مصطلحٌة، وقد أثرت هذه االختالفات فً المتصورات و تحدٌد 

المفاهٌم المتعلقة بلسانٌات الّنص مّما أدى بالدارسٌن العرب إلى وضع مصطلحات ال تفً 

بالضبط الداللً الدقٌق للمصطلحات التً نشؤت فً لسانٌات النص الؽربٌة، فنتج عن ذلك 

وضع مصطلحً متذبذب فانعكس ذلك على التصور العمٌق لنشؤة لسانٌات النص العربٌة 

وجعلها ؼٌر قادرة فً الوقت الراهن على تجاوز أزمة ضبط مصطلحاتها التً ال ٌمكن لها 

"أن تتطور إال بإعادة النظر فً التصورات و المفاهٌم و إدراكها إدراكا سلٌما
2

 

ٌمكن أن ترجع أسباب االختالؾ فً الترجمة إلى ثالث محاور كبرى نصّنفها فً 

األسباب اللّسانٌة و األسباب البرؼماتٌة سنعالج هذه األسباب من خالل مدّونة المصطلحات 

 :التالٌة

 :تطبٌق مصطلحات عند العرب و عند الؽرب -

                                                           
198 ص2013خلٌفة المساوي ،اللسانً و تؤسٌس المفهوم ،الرباط ،.د 1
 199 ص2013خلٌفة المساوي ،اللسانً و تؤسٌس المفهوم ،الرباط ،. د 2

 .نهاد رزق هللا-  .دراسات منهجٌة فً تحلٌل الّنصوص-

 .األزهر الزناد-  .نسٌج الّنص-

 .مرٌم فرنسٌس .فً بناء النص و داللته-

 .جمعان بن عبد الكرٌم-  .دراسة لسانٌات نّصٌة:إشكاالت الّنص-
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 -اإلنجلٌزي- -الفرنسً- -المصطلح العربً-

 .التداولٌة- 

ٌّة-   .الذرابع

 .البرؼماتٌة- 

 .علم المقاصد- 

 .النفعٌة- 

 

 

Pragmatique 

 

 

Pragmatics 

 .التالحم- 

 .االتساق- 

 .(المعنوي)التماسك - 

 .التناسق- 

 .االنسجام- 

 .الّترابط- 

 

 

Cohérence 

 

 

Coherence 

 .الّترابط- 

 .الربط- 

 .(الشكلً)التماسك - 

 

Cohésion 

 

Cohesion 

       

 :لسانٌات النص فً الدرس اللّسانً الؽربً الحدٌث المقاربات و التطبٌقات -

بتحلٌل ' بمقال عنونه 1952فتح زلٌق هارٌس نهجا جدٌدا فً الدراسات اللّسانٌة سنة "

، دفع هذا المقال اللّسانٌٌن إلى إعادة النظر فً النظرٌات اللسانٌة المتعلقة بفهم 'الخطاب

الخطاب، النص و تفسٌره، فتجاوزت الدراسات حدود الجملة لتبحث عن العالقات الرابطة 

بٌن الجمل على مستوى الّنصوص وربطها بالموقؾ االجتماعً، إن تجاوز مفهوم الجملة 
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 الشاملة للنص جعل لسانٌات النص فً الدراسات الؽربٌة تعتمد على ىإلى البحث عن المبن

"تداخل االختصاصات و تعّددها
1

. 

ٌتبٌن من خالل ما تقدم أن تجاوز الدراسات حدود الجملة لتبحث عن العالقات الرابطة 

بٌن الجملة على مستوى النصوص وربطها بالموقؾ االجتماعً أعاد للؽة نشاطها 

االجتماعً الحٌوي معتبرا وضعٌة التخاطب والتفاعل إلى عالم المتخاطبٌن بهدؾ المقاصد 

 .الصرٌحة و الضمنٌة

الدراسات األسلوبٌة     : من أبرز االختصاصات التً اعتمدت علٌها الدراسات الؽربٌة

و األنتروبلوجٌة و النفسٌة و االجتماعٌة و النقدٌة تهدؾ لسانٌات النص إلى وضع نظرٌة 

 .تلتبم فً الوحدة المعقدة التً تكون النص

وهً تتحّدد باعتبارها مجاال من المجاالت التً ٌتولّى دراستها محللو الخطاب، وال 

ٌتوقؾ فهم النص على تفكٌكه إلى جمل باعتبار أن فهم القضاٌا الداللٌة ٌتطلب عزلها 

بصورة منطقٌة فً تحلٌل النص، ولكن النص ٌمثل وحدة متكاملة ولٌس مجرد تجمٌع 

للقضاٌا المستقلة و تركٌبها بصفة متجاورة و متضامنة، و معناه ال ٌتحّدد بدراسة معانً 

 . الجمل وإنما ٌتجاوزها إلى المعنى الكلًّ العمٌق

و تتطلب هذه العالقة بٌن الكلًّ و الجزبً نظرٌة فً ربط الوحدات الّنصٌة التً ال " 

ٌنبؽً أن تكون مكّونة من األسفل إلى األعلى أو من الصؽٌرة إلى الكبٌرة ولكنها عملٌة 

"جدلٌة تتكون من العالقات المعقدة من المحلً إلى الشامل
2

. 

و تّكون هذه العالقات الجدلٌة المعقدة ترابط الوحدات النصٌة الصؽرى ببنٌته الكبرى 

فتكون معناه الشامل فٌرتبط الجزبً بالكلً ارتباطا عضوٌا وحٌوٌا ٌجعل التكامل           

 مبتجاوز المفهو"و التواصل بٌن هذه الوحدات عملٌة مشروعة و ممكنة، طالب بنفنٌس 

                                                           
 184خلٌفة المساوي ،المرجع السابق ص. د 1
184المرجع نفسه ص 2
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إلى ما " السوسوري للعالمة  باعتبارها المبدأ الوحٌد الذي تندرج فٌه بنٌة اللؽة وضٌفتها

"سّماه بتحلٌل الّنصوص المتجاوز للسانٌات
1

 من الممكن عادة أن نسمً كل مقاربة تتخذ لها 

موضوعا للوصؾ وحدة لؽوٌة أكبر من الجملة تحلٌال للخطاب بمعنى أن تضٌؾ هذه 

 .ٌنبؽً أساسا على الوحدة اللؽوٌة المحللة و حجمها' تحلٌل الخطاب'المقاربة أو تلك ضمن 

    لكن ٌترتب عن هذا التصنٌؾ القابم على موضوع المقاربة أننا لن نهتدي إلى الفروق 

النوعٌة الدقٌقة التً تمٌز مقاربة عن أخرى وإن كانتا معا
2

. 

 :لنوضح هذا األمر بؤمثلة عٌنٌة. تعالجان الخطاب

إلخ، .....هناك تحلٌل اجتماعً للخطاب وآخر نفسً، و هناك تحلٌل بالؼً للخطاب"

كل أنواع مقاربة الخطاب المضروبة هنا أمثلة تهتم بتحلٌل الخطاب، ؼٌر أن تصوراتها 

النظرٌة لموضوعها و ممارستها للمعالجة مختلفة حتما، دون أن ٌلؽً واقع االختالؾ حقٌقة 

التداخل بمعنى هناك ممٌزات مهما كانت تشكل مرتكزا ٌمكننا من تصنٌؾ هذه المقاربة 

 .ضمن التحلٌل النفسً للخطاب و لٌس ضمن التحلٌل األدبً مثال وقمة على هذا

إن مقاربة براون وٌول تندرج فً إطار عام ٌسمى تحلٌل الخطاب و لكنها فً نفس 

الوقت تتضمن سمات تتمٌز بها عن شبٌهاتها ولكن هذا التمٌٌز لم ٌمنعها مع ذلك من 

استعارة أدوات علوم أخرى مارست و ال تزال تمارس تؤثٌرا كبٌرا فً  معالجة اللؽة 

اللسانٌات االجتماعٌة، اللسانٌات النفسٌة، اللسانٌات التحسٌسٌة، الذكاء االصطناعً، علم )

.(النفس المعرفً
3

 

                                                           
 185خلٌفة المساوي ،المرجع السابق ص. د 1
2

 1،1991محمد خطابً ،لسانٌات النص ،مدخل إلى الخطاب ،بٌروت ،الحمراء ،شارع جان دارك ،ط 
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إن الحدٌث عن ممٌزات بٌن مقاربات تحلٌل الخطاب نرى من خالله أن أول ما مٌز 

مقاربة براون وٌول هو اختزالهما لوظابؾ اللؽة فً اثنٌن هما الوظٌفة النقلٌة و الوظٌفة 

 :التفاعلٌة و هً موضحة كاآلتً

 إنها إحدى الوظابؾ التً تخدمها اللؽة وهً نقل المعلومات أو تناقلها بٌن : وظٌفة نقلٌة/: أ

 (براون وٌول)األفراد و الجماعات، هذا رأي الكثٌر من الباحثٌن اللؽة و فالسفتها و ٌذهب 

إلى أن ال أحد ٌجادل فً ما تقوم به اللؽة من نقل لألفكار و الثقافات عموما، وفً أن اللؽة 

تساهم بشكل فعال بهذا النقل فً تطوٌر تلك الثقافات بل تعتبر اللؽة خزانا هابال لتجارب 

 .األّمم عبر مسٌرتها التارٌخٌة

أي قٌام شكل من أشكال التفاعل اللؽوي بٌن فردٌن أو بٌن مجموع  ":وظٌفة تفاعلٌة/: ب

أفراد عشٌرة لؽوٌة على أن هذه الوظٌفة الثانٌة تكتسً صبؽة خاصة باعتبار أنه ال ٌهدؾ 

من ورابها إلى نقل المعلومات وإنما إلى تؤسٌس و تعزٌز العالقات االجتماعٌة و التؤثٌرات 

. المرؼوب إحداثها فً العقٌدة أو الرأي أو ما شابه ذلك، فمن الطبٌعً أن ٌهتم بهذه الوظٌفة

"علماء االجتماع و علماء االجتماع اللؽوي ودارسو التخاطب وأضرابهم
1

.  

نستنتج من خالل ذلك أن الباحثٌن ٌعٌدان اإلنسان بوضعه فً قلب عملٌة التواصل 

 .أي بسلطته اللؽوٌة و باتخاذ اللؽة هدفا أوال وأخٌرا للبحث

تطورت لسانٌات النص و حاولت الولوج إلى عالم النص للكشؾ عن أسراره 

 فهً تركز على النص كبنٌة كلٌة، ال على   متجاوزة بذلك الجملة كوحدة أساسٌة للتحلٌل،

الجملة كبنٌة فرعٌة، واتخذ البحث فً لسانٌات النص، أشكاال عدة تبعا لألبنٌة التً استند 

إلٌها علماء النص فمنهم من اعتمد على اللسانٌات البنٌوٌة بمختلؾ اتجاهاتها ومنهم من اتخذ 

اللسانٌات االجتماعٌة منطلقا له، فهو ٌجمع بٌن معارؾ شتى متضافرة على دراسة 

أخذت اللسانٌات النصٌة "إذ ٌقول ( rook)النصوص، وٌتضح ذلك فً قول األلمانً روك 
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بصفتها العلم الذي ٌهتم ببنٌة النصوص اللؽوٌة و كٌفٌة جرٌانها فً االستعمال شٌبا فشٌبا 

مكانة هامة فً النقاش العلمً للسنوات األخٌرة، فال ٌمكن الٌوم أن نعدها مكمال ضرورٌا 

لألوصاؾ اللؽوٌة التً اعتادت أن تقؾ عند الجملة معتبرة إٌاها أكبر حد للتحلٌل، بل 

تحاول اللسانٌات النصٌة أن تعٌد تؤسٌس الدراسة اللسانٌة على قاعدة أخرى هً النص لٌس 

نص مكتوب عادة ما ٌؤخذ شكل )ؼٌره، لكن ال ٌعنً أننا نعتمد المعنى المتداول بٌن الناس 

، بل ٌنبؽً أن ندرج فً النص كل أنواع األفعال التبلٌؽٌة التً تتخذ اللؽة (منتوج مطبوع

"وسٌلة لها
1

. 

لقد توقفت القواعد و اللسانٌات التقلٌدٌة ؼالبا عند حدود  ":vandijkٌقول فنداٌك 

 فإننا نقوم بخطوة إلى األمام و نستعمل وصؾ الجمل   وصؾ الجملة وأما فً علم النص

بوصفه ألداة لوصؾ النصوص، ومادمنا نستتبع هنا المكونات المعتادة للقواعد و سنستعمل 

"النصوص المستخدمة بؽٌة وصؾ الجمل فإننا نستطٌع أن نتكلم عن قواعد النص
2

 . 

وبهذا اتخذت اللسانٌات النصٌة هدفا ربٌسٌا ترمً الوصول إلٌه وهو الوصؾ       

و التحلٌل و الدراسة اللؽوٌة لألبنٌة النصٌة و تحلٌل المظاهر المتنوعة ألشكال التواصل 

.النصً
3

 

تشتؽل لسانٌات النص على النص ولمقاربته وظفت مختلؾ ما سبقها من الدراسات  

 والمعرفً و االجتماعً وٌكاد  سواء فً الدراسات السوسٌولسانٌة وعلم النفس اللسانً

اللسانٌون ٌتفقون على أن النص أو الخطاب ٌمثل مستوى من التعقٌد أمام وضع نحو النص 

 .و إمكانٌة تصنٌؾ النصوص ضمن أجناس أدبٌة مخصوصة

  :نحو النص (1
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استطاعت اللسانٌات أن تدرس الجمل أو القضاٌا دراسة علمٌة ومنطقٌة دقٌقة، 

فتمكنت من ضبط القواعد التركٌبٌة و النحوٌة المتحكمة فً بناء الجملة البسٌطة أو المركبة 

التً اعتبرها اللّسانٌون منتهى التحلٌل النحوي الدقٌق واعتبر واضعو نحو النص الملفوظ 

 .منطلقا أساسٌا لدراسة المبنى الكبرى للنص

ولذلك قام نحو النص على أساس ضبط قواعد الربط و قواعد التقطٌع التً تشكل نسٌج 

النص اللسانً، وهكذا ٌبنى المستوى اللسانً للنص من مجموعة القضاٌا و الروابط         

 .و الوصابل التً تكّون البنٌة النصٌة الكبرى

 .نسٌج النص اللسانً                                          

 

 

      قضٌة أو مجموعة قضاٌا                            مجموعة روابط أو وصابل

 

 

الوصل/               قواعد التقطٌع                               قواعد الربط
1

 

وتخضع عملٌة التقطٌع إلى القٌود النحوٌة و التركٌبٌة التً تتحكم فً بنٌة النص وهً " 

تختلؾ من لسان إلى آخر، وٌطرح هذا األمر مدى توحٌد هذه القواعد و ضبطها فً نظرٌة 

دقٌقة تإسس النظرٌة العامة للسانٌات النص فإن كان مبدأ التقطٌع باعتباره مبدأ نظرٌا عاما 

مفٌدا ومناسبا لتحلٌلً النصوص وضبط قواعدها التركٌبٌة فإن تطبٌقه ال ٌمكن أن ٌكون 

شامال أو مناسبا لكّل األلسن و جمٌع النصوص ، ولهذا فنحو النص فٌه من القواعد ما ٌشمل 
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. المستوى اللؽوي العام ، وفٌه من القواعد ما ٌشمل المستوى اللسانً الخاص بكل لسان

فالتقطٌع ٌمكن إجراإه على جمٌع الّنصوص رؼم اختالؾ ألسنتها أّما ضبط القواعد وطرق 

الربط أو الوصل فهً شؤن لسانً خاص بّكل لسان أو بكل نّص، ولهذا فإن تحدٌد جنس 

النص ٌساعد على ضبط قواعد تقطٌعه ووظابؾ روابطه و وصابله
1

. 

نستنتج مما ٌلً أن نحو النص ٌقوم على أساس ضبط قواعد الربط و قواعد التقطٌع التً 

تشكل نسٌج النص اللسانً، وبهذا ٌبنى المستوى اللسانً للنص من مجموعة القضاٌا و 

 . الروابط و الوصابل التً تكّون البنٌة النصٌة الكبرى

  :تحلٌل النص (2

ٌعتبر هذا التحلٌل فً طبٌعته تطبٌق أكثر مما هو نظرٌة، إذ كان طّبق على نصوص 

قصٌرة، وقدم نفسه كتعمٌق لالستعمال الطبٌعً للقراءة رافضا اللؽات الخاصة ومشجعا 

 .عالقة التعلٌم

تعود األهمٌة التً ٌحملها هذا التطبٌق للخط البٌانً النصً إلى االعتراؾ بؤن " 

ال نستطٌع تركٌبه إال بإتباع اآللٌة الخاصة بهذا النص  (التكون)النص اتجاه نحو الشكل 

ذاته، وضمن مسلماته الضمنٌة، البد من المحافظة على االعتقاد بالتواصل الممكن طالما أن 

األدب موجود، وعلى الضبط المشترك و المتالزم للشكل و المعنى و على التؤكٌد على عدم 

استبعاد الحدس الذاتً عن اجتماع عالقتها المعقدة ألنه ٌضبط القدرة على القراءة مع 

اإلشارة إلى ضرورة إخضاعه لمالحظة دقٌقة فً النص و على كون الوحدة النصٌة 

المحددة منن قبل الكاتب، سواء كانت قصٌدة أم رواٌة، وبمقدار ما ٌنفتح هذا التطبٌق 

المعتدل على تعددٌة محتملة  وعلى راوي النص أن ٌحافظ على معاصرته حتى اآلن لم 

"تناقض ذلك تطورات نظرٌة النص، لكن جهده لم ٌزعم وصوله إلى درجة العلمٌة
2

  . 
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ٌتبٌن من خالل ما تقدم أن النص هو اتجاه نحو الشكل ال نستطٌع تركٌبه إال بإتباع 

 .اآللٌة الخاصة بهذا النص، والتؤكٌد على استعمال الحدس الذاتً

اعتمد هارٌس وؼٌره من البنٌوٌٌن على نقل مبادئ اللسانٌات البنٌوٌة المتصلة بتحلٌل 

الجملة من تقطٌع و توزٌع وتصنٌؾ ووظابؾ الربط و ضبط المكونات المباشرة وؼٌر 

المباشرة إلى إجرابها على تحلٌل النصوص، ثم تطورت النظرٌات و اتسعت، فاعتمدت 

البنٌوٌة على مفهوم البنٌة، واعتمدت الوظابؾ على مفهوم السٌاق، اعتمدت التولٌدٌة         

و العرفانٌة على مفهوم اإلنتاج، واعتمدت البرؼماتٌة على مفهوم المقاصد وهً مقاربات 

 .أصبحت الٌوم تشتؽل متداخلة فً مجال لسانٌات النص

قام تحلٌل النصوص على إتباع مناهج مختلفة منها المنهج االجتماعً و المنهج 

النفسً وأبرزها المنهج البنٌوي ، تؤثرت مناهج التحلٌل بالدراسات العلمٌة فً مجاالت 

أخرى، خاصة العلوم الصحٌحة، وحاول المحللون تطبٌقها على النصوص األدبٌة بمختلؾ 

 .أنواعها، فؤصبح النص ٌقابل طرٌقة فً التحلٌل تعتمد منهجا معٌنا

نشهد منذ عّدة سنوات انتشارا حقٌقٌا لتحالٌل " ' فاردن'وعلى هذا اإلطار قال 

إلخ، تطّبق على أنواع من ...سردٌة، بنٌوٌة، سمٌولوجٌة، وثابقٌة، موضوعٌة: مختلفة

أساطٌر، سٌرة ذاتٌة، مقتطفات صحفٌة وأشٌاء أخرى، إذ الهدؾ : جمٌعا مختلفة' الخطابات'

المشترك بٌن هذه الوحدات هو استخراج الّداللة من الوثابق المكتوبة بطرٌقة أكثر ضبطا 

"أقل حرٌة من الطرٌقة التقلٌدٌة فً تفسٌر النصوص
1

 . 

بعد بروز دراسات تتعلق بتحلٌل المحادثة وأخرى تبحث فً مجال التفاعل الكالمً " 

وهو ما كشؾ عن عجز المدرسة البنٌوٌة فً تناول تحلٌل النصوص و تحلٌل الخطاب 
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بصفة عامة، فؤدى إلى البحث عن مناهج تتضافر لكً تلج عالم النص أو الخطاب حسب 

"شروط اإلنتاج و الفهم و التؤوٌل و هً تحققها المستوٌات األربعة اآلتٌة
1

   : 

 :  البنٌة. أ

و تعنً كٌان الشًء أو مجموع مكوناته و صفاته من حٌث عالقة بعضها ببعض، " 

وطراز بنٌوي . وبنٌوي هو وصؾ إلحدى الصفات الذاتٌة الدابمة التً تكون بنٌة الشًء

سلوك ٌفترض أنه ٌرتبط بنمط من الخصابص الممٌزة سواء الجسمٌة أو المعرفٌة أو 

 .المإسسٌة

أما البنٌة السطحٌة هو مفهوم تقنً له داللة اصطالحٌة خاصة عند تشومسكً عالم 

هً التً تعطً الجملة تؤوٌلها الصوتً  (الصوتٌة)اللؽوٌات، ٌقصد بها المكونات الفنولوجٌة 

تترجم فً الكتابات العربٌة  )وال ٌراد بها مطلقا السطحٌة بمعنى الخلو من العمق أو الذكاء، 

بالبنٌة السطحٌة، والبنٌة المنجزة، و التركٌب الظاهري، والتركٌب السطحً و البنٌة 

."البرانٌة
2

 

المستوى الصوتً و التركٌبً و الداللً إضافة إلى المستوى " تتمثل بنٌة النص فً

اإلستراتٌجً، والمتمثل فً اختٌار إستراتٌجٌة معٌنة للنص، وكل هذا ٌجعل النص ظاهرة 

."تتجاوز ما هو لؽوي أي أن تحلٌل النص ال ٌنحصر فً مقوالت اللؽة
3

  

إن التركٌز على البعد التحلٌلً للنصوص المكتوبة فً اإلطار اللّسانً البنٌوي جعل 

المحلّلٌن ٌعتمدون على مفهوم الجملة باعتبارها الوحدة الكبرى فً تشكٌل النصوص، ولذلك 

التزموا بما قّدمته المدرسة البنٌوٌة من نماذج تحلٌلٌة فً هذا المجال،  فكان الّتحلٌل عندهم 

 .بهدؾ إلى تفكٌك الّنص إلى جملة و محاولة تفسٌرها
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وفضلوا تحلٌل البنٌة الداخلٌة للنص على دراسة الوظابؾ الخارجٌة ، فاعتنوا 

بالمكونات اللّسانٌة الصؽرى كالفونٌمات و المورفٌمات و الكلمات و المركبات و الجمل 

 :معتمدٌن فً ذلك على مبدأ العالقات االستبدالٌة و هً عندهم نوعان

عالقات جدولٌة تعنً باستبدال العناصر الداللٌة الممكنة فً حقل داللً واحد و عالقات " 

"تركٌبٌة تنشؤ بٌن عناصر لسانٌة ٌمكن أن ترتبط معا
1

. 

هً التً  (الصوتٌة)ٌتبٌن من خالل تشومسكً أن البنٌة ٌقصد بها المكونات الفنولوجٌة 

تعطً الجملة تؤوٌلها الصوتً أما المدرسة البنٌوٌة فهدفهم هو تفكٌك إلى جملة و محاولة 

 .تفسٌرها، وفضلوا تحلٌل البنٌة الداخلٌة للنص على دراسة الوظابؾ الخارجٌة

 :السٌاق. ب

السٌاق لدٌهما ٌتشكل من المتكلم، الكاتب، و المستمع، القارئ       " ٌرى براون وٌول 

"و الزمان و المكان ألنه ٌإدي دورا فعاال فً تؤوٌل الخطاب
2

 

 

أن المقصود باللحظة هو سرعة إدراك المعانً و إخراجها فً "      سٌاق النص ٌدل على 

"عبارات ال ٌحتاج فٌها إلى التفكٌر و التعبٌر
3

. 

العالقات الصوتٌة والصرفٌة و النحوٌة و الداللٌة بٌن هذه "أما السٌاق اللؽوي فٌتمثل فً 

الكلمات على مستوى التركٌب فقد نجد كلمة ما ٌختلؾ معناها باختالؾ الكلمات التً تكون 

 :فهً تعنً ' ضرب'كلمة : معها جملة أو عبارة، من ذلك مثال

 .ضرب مدفعا بمعنى أطلقه -

 .ضرب النار بمعنى أشعل -
                                                           

1
190خلٌفة المساوي ،المرجع السابق .د 

 52 منذر عٌاش ،المرجع السابق ص  2
 محمد الصؽٌر بنانً ،النظرٌات اللسانٌة و البالؼٌة و األدبٌة عند الجاحظ من خالل البٌان و التبٌٌن  3

 85 ص1994،
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."ضرب البوق بمعنى زمر -
1

 

أما فً السٌاق النصً فلم ٌتجاوز النحوٌون فً التركٌب حد الجملة فً تحلٌالتهم ، من 

و من بعده كما لم ٌتجاوز  (تشومسكً)البنٌوٌٌن و التوزٌعٌن حتى النحو التحوٌلً عند 

الباحثون محتوى القضٌة فً التحلٌل الداللً، فً حٌن قدم نحو النص وتحلٌل الخطاب 

العبارة، أجزاء الخطاب فً المحادثات، "بعض اآللٌات لتحلٌل الوحدات اللؽوٌة الكبرى مثل 

 .المحاورة، وكذلك النماذج الحجاجٌة فً بعض نماذج الخطاب مثل الخطاب السٌاسً

لقد كشفوا عن عالقات تتجاوز اإلحالة بٌن الجمل مثال فؤعدوا بناء تماسك النص بوصفه 

نظاما أكبر فً النحو لٌمّكن المرسل إلٌه من اكتشاؾ داللة هذه الوحدات الكبرى، ولكن ٌبدو 

أنه من الصعب تفسٌر التماسك النصً كصنؾ نحوي صرؾ، وعلٌه فمن المهم النظر إلٌه 

."من خالل عالقته باإلجراءات االجتماعٌة النفسٌة
2

 

السٌاق من أهم محاور التداولٌة التً نجدها درسا جدٌدا و ؼزٌرا ال ٌملك " وٌعتبر 

."حدودا واضحة ألنها واقعة فً مفترق طرق األبحاث الفلسفٌة اللسانٌة
3

 

نستنتج من خالل ذلك أن للسٌاق أهمٌة فً الدراسات الفلسفٌة التحلٌلٌة التً اهتمت 

ٌّن ذلك فً الدراسات اللّسانٌة  بفلسفة اللؽة و تحلٌل الخطاب على وجه الخصوص، وتب

الّنصٌة، أما عند براون وٌول فالسٌاق ٌتشكل لدٌهما من المتكلم، الكاتب، والمستمع، القارئ، 

 .و الزمان  و المكان ألنه ٌإدي دورا فعاال فً تؤوٌل الخطاب

 

                                                           
 دار 2007 عبد النعٌم خلٌل ،نظرٌات السٌاق بٌن القدماء و المحدثٌن ،دراسة لؽوٌة نحوٌة داللٌة  1

 33الوفاء لدنٌا الطباعة و النشر ص
عبد الهادي بن ظافر الشهري ،استراتٌجٌات الخطاب ،مقارنة لؽوٌة تداولٌة ،دار الكتاب الجدٌد  2

42 ص2004،
 فراسواز أرمٌنؽو ،المقارنة التداولٌة ،ترجمة سعٌد علوش ،المإسسة الحدٌثة للنشر و التوزٌع ،الرباط  3

 11 ص1987
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 : اإلنتاج. ت

 ارتبط إنتاج النص فً النظرٌات اللّسانٌة التً اهتمت بتحلٌل النصوص أو بتحلٌل 

بمفهوم الملكة النصٌة و مفهوم التشكٌل النصً و مفهوم الذاكرة النصٌة، وهً "الخطاب 

مفاهٌم مشتركة بٌن النص و الخطاب مع شًء من االختالؾ فً خصوصٌة االستعمال، 

بالقدرة اإلبداعٌة التً ٌتمتع بها  ولكنها أساسٌة فً دراسة اإلنتاج، و تتحدد الملكة النصٌة

الكاتب أو منتج النص وهً تتجلى فً التشكٌل النصً أي فً األسلوب وخصوصٌة البناء 

النصً و اإلبداع الجمالً، وتختلؾ الملكة النصٌة من كاتب إلى آخر حسب سعة تكوٌنه 

وثراء مشاربه العلمٌة ة الثقافٌة و ٌتجلى هذا األمر فً الذاكرة النصٌة التً تعتمد على ما 

 وتساهم فً يتلقاه المنتج من نصوص أخرى توّجه مساره الفكري وتبنً اتجاهه اإلٌدٌولوج

ضبط مواقفه، وهً مسابل ربٌسٌة فً عملٌة اإلنتاج والتؤوٌل وتحدٌد الدالالت و المقاصد 

"التً ٌنتج من أجلها النص
1

. 

طرق مستحضر لتكوٌن نحوي نصً، واستمرارٌة خطابٌة، وتؤخذ النصٌة "فالنصٌة هً 

"شكل تمثٌلٌة سٌمٌابٌة  للخطاب
2

. 

نستنتج مما ٌلً أن ارتباط النص مرتبطا بالملكة النصٌة أو التشكٌل النصً أو الذاكرة 

النصٌة ٌتمتع بها الكاتب أو منتج النص و تتجلى فً األسلوب و اإلبداع الجمالً و هً 

 .المسابل الربٌسٌة فً عملٌة اإلنتاج

   Intertionality :القصد. ث

ٌرتبط بهٌبة المنتج و الوقوؾ على هذا العنصر أمر شابك فً الدرس اللؽوي حٌث "فهو

ٌخفى المتحدث قصده فً كثٌر من الحاالت وال مقول فً استخالصه إال باعتماده على 

                                                           
 191خلٌفة المساوي ،المرجع السابق ص. د 1
 معجم المصطلحات األدبٌة المعاصرة ،عرض و تقدٌم و ترجمة سعٌد علوش ،دار الكتاب اللبنانً  2

 214،بٌروت ص
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المقام أو سٌاق الحال أو الظروؾ المحٌطة بالمنتج، كما ٌمكن عن طرٌق التنؽٌم أن نتعرؾ 

"اإلقرار بنؽمة أخرى  و هكذا
1

  . 

تتنوع داللة األفعال اللؽوٌة علٌه و تنوعها لٌس محكوما بشكلها اللؽوي، بل محكوما "

بقصد المرسل بالدرجة األولى، من خالل المالبمة بٌن الشكل اللؽوي المناسب وبٌن 

ًّ للؽة وهو بمعنى الخطاب الوحٌد،  العناصر السٌاقٌة، و ال ٌمكن أن ٌكون المعنى الحرف

ًّ للخطاب أو  وهذا أحد دواعً توّسع الدراسات التداولٌة، فلم تقؾ عند حدود المعنى الحرف

فً جانب من  (سٌرل)و  (أوستٌن)عند إنجاز الفعل بشكله اللؽوي المباشر، كما ورد عند 

نظرٌتهما، بل اهتمت الدراسة بالمعنى التداولً و كٌفٌة التعبٌر عنه بالفعل اللؽوي ؼٌر 

 .المباشر

"الخطاب لتعبٌر المرسل عن قصده (إستراتٌجٌات)وهذا ما ٌمثل إحدى 
2

. 

نستنتج مما ٌلً أن مسؤلة القصد نسبٌة باعتبارها تقوم على قدرات القارئ اللسانٌة      

و الثقافٌة و المعرفٌة و لذلك تختلؾ و تتعدد القراءات وذلك حسب ما ٌخفٌه المتحدث 

 .  وبالتالً تختلؾ المقاصد، وهذا ما ٌبٌن تعدد القراءات حسب اختالؾ المقاصد

لقد قدم التراث اللؽوي العربً و خاصة البالؼً بعض اإلسهامات ال تقل أهمٌة عن ما 

 .قدمه الؽربٌون فً نصهم إالّ أن التسمٌة كانت ؼاببة

تؤثرت اللسانٌات النصٌة العربٌة بالمدارس الؽربٌة وهذا ما أدى إلى اختالؾ فً التسمٌة 

إلخ، و هذا ما أدى إلى أزمة فً .... من لسانٌات النص و لسانٌات الخطاب، ونحو النص

 .المصطلح الّنصً العربً

                                                           
 346عبد النعٌم خلٌل ،نظرٌة السٌاق ،المرجع السابق ص. د 1
2

عبد الهادي بن ظافر الشهري ،استراتٌجٌات الخطاب ،مقارنة لؽوٌة تداولٌة ،دار الكتاب الجدٌد  

78 ص2004 ،1،بٌروت لبنان ،ط
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من خالل لسانٌات النص فً الدرس الؽربً الحدٌث نستنتج أن الدراسات اللسانٌة بفهم 

الخطاب، النص و تفسٌره تجاوزت حدود الجملة لتبحث عن العالقات الرابطة بٌن الجمل 

 .على مستوى النصوص و ربطها بالموقؾ االجتماعً

هذا التجاوز جعل لسانٌات النص فً الدراسات الؽربٌة تعتمد على تداخل االختصاصات 

وتعددها، ومعنى ذلك أنه ال ٌتحّدد بدراسة معانً الجمل و إنما تجاوزتها إلى المعنى الكلًّ 

بعد تطور لسانٌات النص حاولت الكشؾ عن عالم النص أي تركز على النص . و العمٌق

 .كبنٌة كلٌة ال على الجملة كبنٌة فرعٌة

استطاعت اللسانٌات أن تدرس الجمل أو القضاٌا دراسة علمٌة و منطقٌة دقٌقة و اعتبر 

 . واضعو نحو النص الملفوظ منطقا أساسٌا لدراسة البنى الكبرى للنص

إن للسٌاق أهمٌة فً الدراسات الفلسفٌة التحلٌلٌة التً اهتمت بفلسفة اللؽة و تحلٌل الخطاب 

.على وجه الخصوص



 

 الخاتمت
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المصطلح اللسانً الّنصً بٌن "من خالل ما تطرقت إلٌه فً موضوعً الموسوم ب 

 :استنتجت أهم النتابج الواضحة فً النقاط التالٌة" اللسانٌات الؽربٌة و اللسانٌات العربٌة

 إن مفهوم المصطلح ٌشكل حٌزا كبٌرا فً كل العلوم و المعارؾ. 

  نستنتج أن نشؤة المصطلحات مع نشؤة اإلنسان إال أّنها لم ٌصطلح علٌها بالمصطلح

 .الذي نعرفه اآلن

  إن المصطلح اللسانً ٌواجه صعوبة كبٌرة على المستوى العالم العربً، و ٌعد من

 .القضاٌا العالقة فً أذهان اللسانٌٌن المترجمٌن

 واجه القارئ العربً صعوبة أكبر حٌث ٌجد نفسه حابرا بٌن المفهوم و التسمٌة . 

  ْؾ بؤنه ٌَُعرَّ من بٌن المصطلحات المتداولة نستنتج أن المصطلح اللسانً النّصً 

 .نسٌج الكلمات التً تشكل وحدة كبرى و شاملة

  ٌشكل النص و الخطاب مفهوما واحدا و هذا ما اعتبره الدارسٌن العرب و

 .الدراسات الؽربٌة

 تجاوزت الدراسات اللسانٌات معانً الجمل إلى المعنى الكلًّ و العمٌق. 

  تطورت لسانٌات النص إلى التركٌز على النص كبنٌة كلٌة ال على الجملة كبنٌة

 .فرعٌة

  لقد اعتبر السٌاق ذات أهمٌة فً الدراسات الفلسفٌة التحلٌلٌة التً اهتمت بفلسفة اللؽة

 .و تحلٌل الخطاب على وجه الخصوص

  قدم التراث اللؽوي و خاصة البالؼً بعض اإلسهامات ال تقل أهمٌة عن ما قدمه

 .الؽربٌون، إال أن التسمٌة كانت ؼاببة

  ًتؤثرت اللسانٌات النصٌة العربٌة بالمدارس الؽربٌة و هذا ما أدى إلى اختالؾ ف

 إلخ...التسمٌة من لسانٌات النص، لسانٌات الخطاب

  لقد واجه المصطلح اللسانً النصً العربً تعدد فً التسمٌة و هذه ما أدى إلى أزمة

 .فً المصطلح اللسانً النصً
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 قائمة المصادر و المراجع

 :المعاجم. أ

 ،دار الكتب 02ابن فارس ،معجم مقاٌٌس اللؽة وضحه إبراهٌم شمس الدٌن ،المجلد .1

 1999 ،1العلمٌة ،لبنان ،ط

 14ابن منظور ،لسان العرب ،مادة خطب ،دار المعارؾ ،القاهرة ،ج  .2

  1988ابن منظور ،لسان العرب ،مادة صلح ،بٌروت لبنان ،ط  .3

 عبد السالم المسدي ،قاموس اللسانٌات ،الدار العربٌة ،الكتاب تونس .4

  1990عبد هللا البستانً ،معجم وسٌط اللؽة العربٌة ،مكتبة ناشرون ،ط جدٌدة ، .5

معجم المصطلحات األدبٌة المعاصرة ،عرض و تقدٌم و ترجمة سعٌد علوش ،دار  .6

 ه 1405 ،1المكتب اللبنانً ،بٌروت ط

زٌنب النجار ،دار . حسن شحاتة ،د. معجم المصطلحات التربوٌة و النفسٌة ،د .7

  2003 ه ،1424المعارٌة اللبنانٌة ،ط 

 المصادرو المراجع. ب

ٌوسؾ مقران ،المصطلح اللسانً المترجم ،مدخل نظري إلى المصطلحات ، ،دار .أ .1

 2007و مإسسة رسالن للطباعة و النشر و التوزٌع ،

إبراهٌم خلٌل ،األسلوبٌة و نظرٌة النص ،دراسة و بحوث ،نقد المإسسة العربٌة  .2

 1997للدراسات و النسر ،

 2001أحمد عفٌفً ،نحو النص اتجاه جدٌد فً الدرس النحوي ،مكتبة الزهراء ، .3

سمٌر شرٌؾ ،اللسانٌات ،المجال و الوظٌفة و المنهج ،عالم المكتبة الحدٌث .األستاذ د .4

 للنشر و التوزٌع

أٌوب الباقالنً ،إعجازات القرآن الكرٌم ،تحقٌق السٌد أحمد صقر ،دار المعارؾ  .5

 1991 ،3،القاهرة ،ط

 بحٌري ،علم لؽة النص .6
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 1998المعاصر ،بٌروت لبنان ،

الزمخشري ،أساس البالؼة ،تحقٌق مزٌد نعٌم شوقً العمري ،مكتبة ناشرون  .13
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 2009 ،األردن ،عالم الكتب الحدٌث للنشر و التوزٌع ،1،ط

فراسواز أرمٌنؽو ،المقارنة التداولٌة ،ترجمة سعٌد علوش ،المإسسة الحدٌثة  .27

 1987للنشر و التوزٌع ،الرباط 

 فنداٌك ،النص بنى و وظابؾ ،مدخل أولً إلى علم النص ،ترجمة منذر   .28

 عٌاش ،المركز العربً الثقافً ،بٌروت

مارٌا تٌرٌزا اكابري ،المصطلحٌة النظرٌة و المنهجٌة و التطبٌقات ،ترجمة  .29

 2012 ،1محمد أمطوش ،ط

تؤسٌس )محمد الشاوش ،أصول تحلٌل الخطاب فً النظرٌة العربٌة النحوٌة ، .30

 ،المإسسة العربٌة للتوزٌع ،بلٌروت 14سلسلة اللسانٌات المجلد  (نحو النص

 1،2000،ط

محمد الصؽٌر بنانً ،النظرٌات اللسانٌات و البالؼٌة و األدبٌة عند الجاحظ  .31

  بن عكنون الجزابر1994من خالل البٌان و التبٌٌن ،ط 
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 1991 ،1محمد خطابً ،لسانٌات النص مدخل إلى انسجام الخطاب ،ط .32

 ،بٌروت ،الحمراء

محمد خلٌل الخالٌلة ،المصطلح البالؼً فً معاهد التنصٌص على شواهد  .33

 2006 1التلخٌص ،لعبد الرحٌم العباسً ،ط

محمد علً الزركان ،الجهود اللؽوٌة فً المصطلح العلمً الحدٌث ،منشورات  .34

 1998اتحاد كتاب العرب ،

محمود عكاشة ،التحلٌل اللؽوي فً ضوء علم الداللة ،دار النشر للجامعات  .35

 2،القاهرة ،ط

محمود عكاشة ،التحلٌل اللؽوي فً ضوء علم الداللة ،دار النشر للجامعات  .36

  2،القاهرة ،ط

ممدوح محمد خسارة ،علم المصطلح و طرابق وضع المصطلحات فً  .37

 2،2013العربٌة ،دار الفكر دمشق ،ط

 ،مركز اإلنماء الحضاري 1منذر عٌاش ،األسلوبٌة و تحلٌل الخطاب ،ط .38

،2002 

 ،مركز اإلنماء الحضاري 1منذر عٌاش ،األسلوبٌة و تحلٌل الخطاب ،ط .39

،2002 

مٌشال فوكو ،حفرٌات المعرفة ،ترجمة سالم ٌاقوت ،المركز الثقافً العربً  .40

 1986 ،1،الدار البٌضاء ،ط

ناصر حامد أبو زٌد ،مفهوم النص دراسة فً علوم القرآن ،المركز الثقافً  .41

 1996 ،3العربً للطباعة و النشر و التوزٌع ،بٌروت ،ط

نعمان بوقرة ،المصطلحات األساسٌة فً لسانٌات النص و تحلٌل الخطاب  .42

 2009 ،1،عالم المكتبة الحدٌثة للنشر و التوزٌع ،ط
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نور الدٌن الفالح ،فً مفهوم النص ،منشورات المعهد القومً لعلوم التربٌة  .43

 1990،تونس ،

هشام خالدي ،المصطلح الصوتً فً اللسان العربً الحدٌث ،دار الكتب  .44

 2012العلمٌة ،لبنان ،

وابل بركات ،مفهومات فً بنٌة النص ،دار معهد للطباعة و النشر و التوزٌع  .45

1996 

ٌوسؾ حسٌن بكار ،بناء القصٌدة فً النقد العربً القدٌم فً ضوء النقد  .46

1983 ،2الحدٌث ،دار األندلس للطباعة و النشر و التوزٌع ،ط
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 الفهــــــــــــــــــــــــرس

 البسملة 

 دعاء 

 إهداء 

  ت.ب.أ.......................................................................... مقدمة 

 المصطلح اللسانً النصً: الفصـــــــل األول 

 مفاهيم المصطلح: المبحث األول 

 05ص............................................ تعرٌؾ المصطلح لؽة و اصطالحا 

  07ص... ......................................................تعرٌؾ علم المصطلح 

  08ص .... .............................................................نشؤة المصطلح 

  10ص ............................................................ أهمٌة المصطلحات 

  ً10ص ...................................................... مفهوم المصطلح اللسان 

 النص و الخطاب: المبحث الثاني 

 12ص.............................................. لؽة و اصطالحا : تعرٌؾ النص 

  15ص..................................................... الخطاب لؽة و اصطالحا 

  16ص........................................................ عالقة النص بالخطاب 

 لسانٌات النص بٌن اللسانٌات الؽربٌة و العربٌة: الفصــــل الثاني 

 لسانيات النص: المبحث األول 

  19ص .................... مدى مساهمة التراث اللؽوي العربً فً لسانٌات النص 

  22ص ....................... مساهمة اللسانٌات العربٌة الحدٌثة فً لسانٌات النص 

   24ص ........................................................ أهداؾ لسانٌات النص 

 المصطلحات عند العرب و الغرب: المبحث الثاني

 25ص .............................................. أزمة المصطلح اللسانً الّنصً العربً 

 25ص ................................................................... المصّطلحات النصٌة 
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 26ص ........................................ تطبٌق مصطلحات عند العرب و عند الؽرب 

 27ص.......... لسانٌات النص فً الدرس اللّسانً الؽربً الحدٌث المقاربات و التطبٌقات 

 40ص ................................................................................... خاتمة 

 43ص ............................................................. قابمة المصادر و المراجع 

ص............................................................................. الفهرس 
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