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امللخص:
حظي مصطلح "النص" بعناية خاصة في الدراسات اللغوية املعاصرة خاصة مع نشوء ما يعرف بـ"علم
النص"و"لسانيات النص"و"نحو النص" ،ورغم االختالف الكبير بين علماء النصية في تحديد مفهومه،حيث اكتس ى
ّ
دالالت مختلفة نتيجة تعددا التجاهات والنظريات  ،إال انه يمكن اعتباره وحدة أو تشكيل نظمي قابل للتحليل
وكشف تماسكه .أفرز مفاهيم وتوجهات جديدة كانت لبنة لالنتقال من الدراسة الجزئية الى الدراسة الشمولية
وتجاوز نحو الجملة الى نحو النص.
الكلمات املفتاحية :النص؛االتساق؛االنسجام؛نحو النص.
Abstract: The term ' text ' has received special attention in contemporary
linguistic studies, , especially with the emergence of what is known as Text
science ' and ' text Linguistics ' and ' Grammar the text', despite the significant
difference between Towards the text Textual Scientists, which has acquired
different connotations as a result of the multiplicity of trends and theories, , But
it can be considered as a unit or a systemic formation can be analyzed and
detected coherence. It produced new concepts and trends that were a building
block for the transition from the partial study to the comprehensive study and
to move towards the sentence towards theGrammar text
 Grammar the text؛ harmony؛ coherence؛key words : text

النص" من املفاهيم األساسية التي برزت في ّ
لقد أصبح مصطلح " ّ
الدراسات اللغوية الحديثة
واملعاصرة،وفتحت العديد من النقاشات والتساؤالت لدى الباحثين واملهتمين به ،والتي أدت إلى تعدد
اتجاهاته ومدارسه  .وفي ضوء هذا التعدد،ظهرت العديد من النظريات اللغوية منها:علم النص ،ونحو
ّ
النص ،ولسانيات النص ،علم لغة النص،واملقاربة بين النص والخطاب ،وتحليل الخطاب ،وبالغة
ّ
النص أو الخطاب.غير ّأن املتتبع لتلك النظريات أو الحقول املعرفية اللغوية اللسانية بين اللغويين
الغربيين  ،يجد اختالفا في مواقفهم بين النظر إلى ّ
النص من حيث االتساع والقصر أو من خالل
ّ
ّ
الظواهر غير اللغوية  ،أو بين عدم إمكانية تجاوز األبنية اللغوية لبنية الجملة،كما اختلفت بينهم
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اآلليات االجرائية للنص بين اللغوية والتواصلية والتداولية لتضع مجموعة من املعايير التي تجعل من
أي حدث تواصلي نصا أي الشروط التي تحقق ال ّ
نصية.
أ -املرجعية الغربية لـ نحو النص:يشير محمد الشاوش في كتابه "أصول تحليل الخطاب في النظرية
النحوية العربية -تأسيس نحو النص -إلى غياب النص مصطلحا ومفهوما من األنحاء الغربية
ّ
ّ
التقليدية"(.)1وبذلك كان النص غريبا في الدراسات اللغوية الغربية القديمة .ومع بروز الثورة اللسانية
مع فرديناند دي سوسير(ت1913:م) من خالل كتابه( :دروس في األلسنة العامة) ،مجرد ذكر للمقارنة
في الدراسة الفنولوجية حيث يقول" :ضبط النصوص وتأويلها والتعليق عليها...وإن انبرى الباحثون
ّ
ّ
ّ ّ
فإنهم إنما يفعلون ذلك للمقارنة بين نصوص من عهود مختلفة"( .)2غير أنه
يدرسون املسائل اللغوية،
نالحظ من جهة أخرى طرح سوسير املسألة باعتبار الجملة تابعة للكالم دون النظام حيث يقول:
توجد نظرية يعتبر أصحابها ّأن الوحدات اللغوية الحقيقية هي الجمل ودون سواها ،وتساءل إلى ّ
أي
ّ
ّ
حد يصبح اعتبار الجملة من اللغة؟ فإذا كانت تابعة للكالم فإنه ال يصبح اعتبارها وحدة لغوية(.)3
هذا التساءل يشير إلى وجود وحدة لغوية متمثلة في النص .وغير بعيد عن سوسير نجد هياملسالف
ّ
ّ
(ت1965:م)،من خالل كتابة(:تأسيس لنظرية اللغة)،يطرح ضمنه معالم وأسس النظرية اللغوية
ّ
حيث نجد للنص ذكر ومفهوما ومصطلحا وتجديد ملنزلته في بناء النظرية اللغوية(.)4
ّ
فهيلمسالف يجعل من ّ
النص منطلقا وغاية ألسس نظريته اللغوية ،فهو منطلق عملية
الوصف والتحليل وهو غايتها في وصف جميع النصوص في لغة ما ودراسة بنائها وهو بذلك املجال
ّ
النظام أي :يتحقق فيه النظام الصوتي والنظام الداللي ّ
اللغة واملعبر لبلوغ ّ
والنظام
الذي تتحقق فيه
النحوي.
ويقف هياملسالف في كتابه على طريقة التحليل التي تنتقل فيها من الصنف إلى املكونات من
خالل تسجيل ما يالحظه ّ
الدارس من حاالت الترابط والتناسق بين مكونات النص وبعالقة الجزء
بالكل( .)5وما ذهب إليه هياملسالف يعد املرجعية األساسية لعلماء علم النص ،فهو يلتقي معهم في
نتائج التحليل القائم على املكونات املباشرة ومستويات التحليل كما نجد إشارته إلى مصطلح التناسق
والترابط الذي سيصبح فيما بعد من املكونات األساسية لقيام علم النص.وباملقارنة بين تصور
هياملسالف ودي سوسير ،نجد ّأن ّ
النص صنف ذو بعد نسقي وسلسلة أو متتالية تقوم على التقسيم
ّ
اللغوي السوسيري باعتبا ه صنفا مكونا من أفراد اللغة( .)6وبذلك يعد ّ
النص
والتقطيع مقابل النظام
ر
ّ
"بنية نسقية قائمة على التركيب يستوي في ذلك مع تركب الجملة وسائر املركبات بما في ذلك تركب
ّ
األلفاظ"( .)7أي االنتقال من الكل إلى الجزء .ويبدو ّأن هيمسالف قد وضع اللبنة األساسية لطرائق
ّ
اإلجرائية لتحليل النص ،على الرغم من غيابه كعنصر ومكون في ّ
النظام اللغوي في الدراسات البنيوية.
ّ
وفي مقابل ّ
الدراسات البنيوية التي انطلقت من الثنائيات السوسيرية تنبثق الدراسات اللغوية
للمدرسة التحويلية التوليدية لنعوم شومسكي على أساس ثنائيتي "الكفاية واألداء" ،حيث قوبلت
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الكفاية باللغة واألداء بالكالم؛ فالكفاية تعني "معرفة املتكلم بلغته"( ،)8واألداء "ما ينتج عن هذه
املعرفة من كالم متحقق في مواقف ملموسة"(ّ .)9
وألن تلك املعرفة في نظر شومسكي تقتض ي مقدرة
الشخص على استعمال لغته ،من خالل الجهاز القاعدي النحوي املوجود بالسليقة في دماغه -
الشخص -وامتالكه قواعد التراكيب التي يحصلها من االكتساب األول للغته ( .)10فهو بهذا يقيم عالقة
توافقية بين التصور الذهني للقواعد واإلنجاز الفعلي للتراكيب النحوية ،أي "تمثل تلك القواعد
ّ
واملبادئ تمثيل عقليا ،والتي تمكن املتكلم -الشخص -من فهم جمل حية ،ويمكن الجمل من التعبير
ّ
عن أفكاره إذ ترتبط األصوات بدالالتها وينتمي إلى كفاية املتكلم النحوية قدراته التركيبية كما تضم
األحكام عن حسن السبك الشكلي والداللي ،ومرجعية التعبيرات ،والتماثل الداللي والتعدد الداللي
ّ
ودرجة االنحراف"( .)11وبهذا تتحقق كفايته اللغوية.
ّ
والظاهر ّأن شومسكي حصر الكفاية اللغوية للشخص على كفايته النحوية ،واستبعاده لعنصري
التداول واالتصال .ولعل غياب عنصري التداول و االتصال ،دفع دي بوجراند إلى النظر في مفهوم
ّ
الكفاية اللغوية لشومسكي لنظرة توسعية تكاملية من خالل البحث في "تحديد القدرات التي تجعل
الناس من أصحاب الكفاية في إنتاج النصوص مفهومها دائم"( .)12وبهذا أعيد صياغة قانون الكفاية
ّ
الشومسكية إلى كفاية نحوية اتصالية تداولية من خالل إعادة بناء العالقة الترابطية بين اللغة
والكالم والكفاية واألداءّ .إن هذا البناء الجديد ،قد وثق الصلة بين األبعاد الثالثة :النحو ،والداللة،
ّ
ّ
والتداولية في إطار الربط بين املتكلم واملستمع ّ
والنص اللغوي ،وبذلك تحولت اللغة من رهينة القاعدة
النحوية إلى التفاعل االجتماعي في أداء وظيفتها الخطابية  ،وهذا ما فتح املجال أمام الباحثين لتقديم
ّ
رؤى وتوجهات جديدة للدرس اللساني  ،يقول دي بوجراند" :ينبغي للسانيات إذا لم تتالش بسبب
عزلتها من حيث هي حقل للبحث أن تصبح علما محوريا للخطاب واالتصال"(.)13
وبهذا كانت الكفاية النحوية ذات النظرة التضيقية األساس واملنطلق لتوسعها لتشمل الكفاية
ّ
اللغوية  ،والداللية  ،والتداولية ،واالتصالية لتضع بذلك األرضية األولى لنشأة علم نحو النص .ولعل
اهتمام اللسانيات بتفسير الظواهر اللغوية  ،على حد تعبير دي سوسير "دراسة اللغة لذاتها ومن أجل
ذاتها"()14؛ وتفسير الخطاب من جهة أخرى ،فإنه ظهر باملقابل اتجاه آخر ،ال يكتفي بدراسة الظاهرة
اللغوية ،بل يتعداها إلى دراسة التأثير الذي تتركه في املتلقي ،وهذا ما اصطلح عليه باألسلوبية.
فاألسلوبية "كمنهج لساني"( ،) 15يهتم بدراسة "اإلمكانات اللغوية التي تولد تأثيرات جمالية
ودراسة الركائز يعتمد عليها هذا التأثير الجمالي"( ،)16فكونها منهجا لسانيا  ،يعني أنها تستقي أدواتها
ي ّ
إال أن هناك فرقا بينهما في ّ
"أن األسلوبية ال تتطاول على النص
اإلجرائية من الدرس اللساني البنيو
ّ
األدبي فتعالجه ،إال ولها منطلقات مبدئية تحتكم فيها إلى مضامين معرفية ،وعلم األسلوب يقتض ي
ّ
ّ
العلوم...أما البنيوية فليست علما ،وال فنا معرفيا ،وإنما فرضية منهجية"(.)17
في ذلك ضوابط
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ّ
وعلى هذا األساس  ،حاول بعض الدارسين التمييز بين األسلوب واللغة ،وهذا ما تجلى في
ّ
أعمال "ميشال ريفاتير" التي ارتكزت على التمييز بين األسلوب واللغة ،وبيان دور اللغوي ،ودور
األسلوبي في معالجته النصية" ،فاللغوي مثلما يرى في النص كثيرا من الوقائع التي يمكن استخدامها
ّ
إلعادة حالة قضية من حاالت اللغة  ،واألسلوبي يحاول أن يعيد تكوين األثر الذي أحدثه أسلوب
نص ما في العصر الذي كتب فيه ،وأن يصحح استجابات القراء املحدثين طبقا لهذه الصورة
املستعادة"( .)18غير ّأن جنوحها إلى الذاتية أدى إلى ظهور االتجاه السميائي من خالل أعمال ـ "روالن
بارت "" ،جوليا كريستيفا"وغيرهما  ،حيث رأوا أن األسلوبية لم تستطع أن تحقق أهدافها في مقاربة
النصوص مقاربة موضوعية ،ولم تنجح أيضا في أن تتأسس على تعريف واحد ،أو باألحرى على نظام
ابستيمولوجي ،لذلك لم تعد األسلوبية تمارس كمادة مستقلة بل كثيرا ما تدمج في السيمائية"(.)19
ّ
فالسيميائية جعلت من النص داال أو عالمة ،أو سلسلة متوالية من الدوال أو العالمات،فهو
في مفهومها"نسيج من الدوال التي تكون العمل ،ألن النص هو التساوي مع اللغة ذاتها ،وأنه من داخل
اللغة يجب أن تقاوم اللغة وأن تحول،ليس بواسطة الرسالة التي تحملها والتي استعملتها كأداة ،ولكن
عن طريق اللعب بالكلمات التي هي مسرح لها "( ،)20ويبدو أن التحليل الشامل للنص السردي والذي
ظهر بشكل واضح في تحليل قرايماس لقصة"لجي دو موباسان"من خالل االهتمام بعناصر تماسكها
وترابطها يقول":ولكنها طريقة ملقاربة النص واإلجراءات املتعلقة بتقطيعه والتعرف على بعض
انتظاماته وخاصة نماذج نظامه السردي ،وهذا ربما يمكن تطبيقه على كل النصوص "( .)21وبذلك
استطا عت السيميائية أن تقترب من مجال النص  ،وتؤسس ملفهومه من خالل البحث عن عناصر
تماسك النص السردي.
لقد استفاد نحو النص من املكتسبات القبلية كبنيوية والتحويلية التوليدية واألسلوبية ،و
السيمائية في االهتمام باملتلقي ،وتحديد مستويات ّ
النص ،وتوظيف بعض املصطلحات كالبنية
العميقة والبنية السطحية .والحديث عن البنية جعل من الصعوبة التخلي عنها في الفكر الحديث
ّ
،ألنها" كتعبير عن التنظيم الداخلي للوحدات وعالقاتها ،لم يعد من املمكن في الفكر الحديث التخلي
عنه ،خاصة ّأن مفهوم البنية مفهوم تجريدي قابل لاللتقاط على مستويات عديدة ،تندرج من األبنية
الصغرى إلى الكبرى حتى تصل إلى النص كله باعتباره بنية"( .)22في إطار هذا كله تجاوز نحو النص
التحليل الجزئي إلى التحليل الكلي للنص .كان البد إذن لنحو النص من االستفادة من األرضية
ّ
اللغوية للدراسات السابقة البنيوية والتحويلية التوليدية واألسلوبية ،والسيمائية  ،وفي الوقت ذاته
ّ
إيجاد وسائل وآليات جديدة لوصف النص وتحليله ،ألن ما سبق ظهر بأنه عاجز على تجاوز حدود
الجملة إلى ما فوقها ،فتحول بذلك البحث من النظرة الجزئية الى النظرة الكلية.
ب -نحو النص بين املفهوم واملصطلح :توجه اهتمام معظم الدارسين في حقل الدراسات اللغوية في
السنوات األخيرة من دراسة الجملة ،وما يتعلق بها ،إلى دراسة النص بوصفه مجاال أوسع ،يمكن
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للباحث أن يختبر في إطاره النظريات اللغوية املختلفة ،فأفرز مفاهيم وتوجهات جديدة كانت لبنة
لالنتقال من الدراسة الجزئية الى الدراسة الشمولية وتجاوز نحو الجملة إلى نحو النص.
لكن هذا التوجه والتجاوز أدى الى اضطراب و تعدد تعاريفه بين أقوال الباحثين  ،ولم يجمعوا
ّ
على مصطلح واحد لتعريفه  ،فيطلق عليه نحو النص  ،وعلم النص ،وعلم اللغة النص ي ،ولسانيات
النص  ،ونظرية النص .ويفسر ذلك التعدد واالضطراب في املصطلحات لعلم واحد إلى تعدد املدارس
الغربية كاملدرسة األوروبية كالفرنسية واالنجليزية  ،واملدرسة األمريكية  ،واختالفها في املنطلقات
واملبادئ واألهداف واإليديولوجيات الفكرية  ،واملناطق اللغوية والتا يخية.من هنا عرضت ّ
عدة
ر
مفاهيم وتعا يف لنحو ّ
النص.
ر
ّ
 -1تعريف نحو النص:
ّ
َ
َ
ُ
الع َر َّبي َ
،والقصد...ومنه:ن ْح ُو َ
ة،وج ْم ُع ُه:ن ُح ٌّو
أ -النحو :النحو في اللغة "الطريق والجهة،ج أنحاء ون ُح ٌّو
ُ َ
َ
َ َ ُ َْ ُ ُ َْ َ ُ َ َ َ ُ ْ
،كان َت ُ
ُ
واالنتحاء:اعتماد اإلبل في َس ْي ِر َها على
حاه.و َر ُج ٌل ن ٍاح من ن َح ٍاة:ن ْح ِو ٌّي.
...نحاه ينحوه وينحاه:قصده
َ
ْ
:ص َرف َ
ه،وب َ
كاإلن َحاءَ .ون َح ُاه َ
ص َره اليه َي ْن َحاه َوي ْنحوهَ :ر َّد ُه .) 23( " ...وفي االصطالح – في حقل
أيسرها
ِ
ِ
ّ
الدراسات اللغوية -هو مجموعة من القواعد والقوانين املستنبطة من استقراء لغة ما كالعربية مثال،
لضبط األلسنة واألقالم و ْف َقها ،ولهذا عرف السكاكي(ت626 :ه) ّ
النحو-العربي -بقوله" :علم النحو
ِ
أن تنحو معرفة كيفية التركيب فيما بين الكلم لتأدية أصل املعنى مطلقا بمقاييس مستنبطة من
استقراء كالم العرب ،وقوانين مبنية عليها ،ليحترز بها عن الخطأ في التركيب من حيث تلك الكيفية
وأعني بكيفية التركيب تقديم بعض الكلم على بعض ،ورعاية ما يكون من الهيئات إذ ذاك ،وبالكلم
نوعيها املفردة وما في حكمها"(.)24
وقد يستعمل النحو بمفهوم علوم العربية بشكل عام .يقول ابن جنى (ت 392 :هـ)" :النحو هو
انتحاء سمت كالم العرب في تصرفه من اعراب وغيره"( ،)25وفي الدراسات الغربية يسمى بالنحو العام
( ،)Grammaireويشمل النحو التركيبي أو النحو الجملي ( ،)Syntaxeوالصرف ( ،)Morphologieالذي
من خالله يتم تجميع الوحدات الدالة -الكلمات -وفق قوانين عقلية هي قوانين النحو التي البد من
مراعاتها ليكون هناك كالم صحيح ومفهوم وهو ما يسميه (جملة -كالما) ،فالبد من وحدتينّ ،أما في
الحاالت التي يكون فيها الخطاب وحدة واحدة ،فهناك حذف وتقدير مثل أنا ،هو اآلن"(.)26
لقد استنبط "نعوم شومسكي" العديد من القوانين النحوية بعد استقرائه للتراث اللغوي القديم
والحديث ،ووقوعه من بعض النظريات موقفا مناقضا لجملة من اآلراء التي نشرها في كتابه "البنى
التركيبية" ّ
ثم أعيد نشرها بعد التمحيص والتدقيق في كتاب النحو التوليدي" والتي يمكن تلخيص
تلك فيما يأتي:
 -اعتبار البنية في الجملة هي الوحدة األساسية.
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ّ
 اعتبار النحو بالنسبة للغة بمثابة القلب للجسم ،والنحو عنده هو جميع األبواب اللغوية أي النظامالنحوي والنظام الصرفي والنظام الصوتي وانتظام املعاني(.) 27إذن فالنحو يكمن دوره في تحديد
مجموع اإلمكانات والكيفيات التعبيرية في اللغة.
ّ
ب-النص :التعريف اللغوي  :لعل أبرز ما تحمله مادة نص في الحقول املعجمية ما أورده ابن منظور
ّ
"النص رفعك الش يء ،وقيل التوقيف ،وقيل
(ت711 :ه ) في معجم لسان العرب مادة (نصص):
التعيين على ش يء ماّ ،
ونص األمر شدته ،ونص كل ش يء :منتهاه ،ونص الحديث ينصه نصا :رفعه،
ُ
واملنصة :ما تظهر عليه العروس لترى ونص املتاع نصا جعله بعضه على بعض ،والنص والنصيص
السير الشديد...ونصصت الش يء :حركته والنصنصة الحركة الجمع َ
نص ٌ
ص و ِنصاص"(.)28
أما النص في املعجم الفرنس ي ()Texteمأخوذةمن" مادة  ،Textusالالتينية التي تعني النسيج"(.)29من
خالل املعنى اللغوي العربي ،فكلمة النص تدل على الحركة والرفعة  ،أما في املعنى اللغوي الفرنس ي؛
فهي تدل على الترابط والتماسك ،كما تدل مكونات الش يء املنسوج ماديا من خالل تناسق وضم
وترابط خيوط النسيج فيما بينها .وعلى ضوء هذا التحول في املعنى اللغوي العربي والغربي يمكن
استنباط املعاني اصطالحية للنص.
ّ
 -2التعريف االصطالحي للنص :اختلفت تعا يف ّ
النص بين العديد من اللغوين سواء كانوا غربا أم
ر
عربا.
التعريف االصطالحي للنص عند الغربيين :رغم تبلور مفهوم النص في السبعينات من القرن املاض يلم يوضع تعريف واضح للنص ،واختلفت تعاريفه من لغوي إلى آخر ،فكولنج" في موسوعته اللغوية()30
يعرض مجموعة من األسئلة التمهيدية قبل أن يعمد إلى تعريف النص في عدة نقاط على النحو اآلتي:
أ -النص موضوع رمزي –عالئقي تغلب عليه السمة الكالمية ذو شكل مكتوب يدويا أو مطبوع في شكل
أو هيئة مادية.
ب -العناصر املعجمية في النص الرمزي –العالئقي الذي تسيطر عليه السمة الكالمية هي العناصر
املسيطرة التي تحمل املعنى.
ّ
ّ
ج -النصوص هي من عناصر االستعمال اللغوي وليست ضمن نطاق النظام اللغوي.
د -هناك تمييز بين النصوص كاملة االستقاللية والنصوص املستقلة جزئيا.
هـ-تحقق النصوص الرمزية –العالئقية -ذات الصيغة الكالمية معايير ّ
النصية إذا تم احترام التوقعات
اآلتية :يعبر املوضوع في حالة تخاطبية معطاة أو مفترضة،عن شكل متصل وتام لحالة من الحاالت
،ويحقق وظيفة تخاطبية معطاة أو مفترضة ،وله تركيب كالمي متصل وكامل.
فاملالحظ من تعريفه للنص ّأن النص املنطوق أخذ حيزا أكبر من تعريفه حيث حدده بالعالئقي
وباالنتماء الى املمارسة الكالمية وباالستقاللية الكاملة أو الجزئية ويعبر عن حالة تخاطبية تحقق
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وظيفة في نسق تخاطبي متصل  .فتعريفه يشير ضمنيا إلى التعالق والتماسك-تركيب كالمي متصل،-
واملوقفية-حالة تخاطبية، -واإلعالمية والقصدية-وظيفة تخاطبية.-
ّ
ّ
أمـا جوليا كريستفا  ،فتعريفها للنص ينطلق من نظرتها السيمولوجية للغة ،فهي تراه أنه "جهاز عبر
لغوي يعيد توزيع نظام اللغة ،يكشف العالقة بين الكلمات التواصلية ،مشيرا إلى بيانات مباشرة،
تربطها بأنماط مختلفة من األقوال السابقة واملتزامنة معها"(.)31
ّأما روالن بارت فتعريفه للنص يركز على االنتاجية والعالقة التواصلية التي يتيحها النص بين القارئ
وصاحبه من خالل عملية القراءة  ،فهو يرى أن النص عبارة عن نموذج يعطي للكالم طاقته اإلنتاجية
بعد أن كان نظاما مختزنا ال قيمة له ،و أن عملية االتصال ال تقتصر على أطرافها التواصلية املعروفة:
املرسل والرسالة واملستقبل ،ألن النص بالنسبة اليه عملية إنتاج مستمرة  ،فهو فضاء يمكن صاحبه
وقارئه من عملية التواصل املستمرة( .)32وفي سياق رؤيته للنص جاء طرحه لنظريته من العمل الى
النص ويمكن إيجازها في النقاط التالية(:)33
 يطرح بارت النص بديال للعمل األدبي ،فالنص عبارة عن نموذج أو منهج وليس إنتاجا محددا. يقول فيه بتعدد القراءات ،وأنه ال يمكن أن يكون مغلقا أو مطلقا أو نهائيا ،فهو ش يء متجددباستمرار.
 تكتمل خريطة التعدد الداللي من خالل عالم النص الداخلي الذي تتقاطع فيه الثقافات واللغاتاملختلفة ،والنصوص املختلفة ،فالنص نتاج لعملية التقاطع والتداخل.
 ليس للمؤلف سلطة على النص  ،فدوره مقصور على اإلنتاج ،مما يلغي مفهوم االنتماء. ال يقتصر دور القارئ على االستهالك ،بل يتعداه إلى عملية املشاركة في إنتاج النص ،فممارسةالقراءة إشهار في التأليف .ويبدو من نظريته أن النص مفتوح على قراءات متعددة ،كما كان لها
االهتمام بالقارئ ألنه شريك في انتاج النص واقصاء املؤلف.أما (هاليداي ،ورقية حسن)،فكان
مفهومهما للنص قائما على فكرة االتساق والتماسك أو االرتباط والتعالق بحيث "تشكل كل متتالية
من الجمل نصا ،شريطة أن تكون بين هذه الجمل عالقات ،أو على األصح بين بعض عناصر هذه
الجمل عالقات ،تتم بين عنصر وآخر وارد في جملة سابقة أو جملة الحقة ،أو بين عنصر بين متتالية
برمتها سابقة أو الحقة"(.)34ويتعرض (هياملسالف) إلى النص "يكون عملية تالزم اللغة"( ،)35أما (هاريس)
 ،فالنص بالنسبة إليه "تتابع من جملة كثيرة ذات نهاية ،فهو يقيم دراسته على الجمل والعالقات
فيما بينها من خالل التتابع"(.)36
كما تطرق (هلبش)إلى النص من الجانب الداللي حيث يعرفه" بأنه تتابع متماسك من الجمل على
نحو أدق :من الوحدات النصية"( .)37كما نجد (إيزنبرج) يعرف النص بأنه "تتابع من الجمل يترابط
من خالل عملية التنصيص مع تحديده لهذه الوسائل كالربط السببي وربط الحافزي ،وتخصيص
وغيرها"(.)38ويعرف (هارفج) النص بأنه "تتابع مشكل من خالل" تسلسل ضميري متصل بوحدات
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لغوية ،فهو يؤسس مفهومه للنص على مبدأ االستدالل ويصنع تصنيفا معقدا من متصل بوحدات
لغوية ،فهو يؤسس مفهومه للنص ،على مبدأ االستدالل ويصنع تصنيفا معقدا من أنماط االستدالل
كاستدالل املطابقة (تكرار الوحدات املعجمية ،واالستدالل املشابهة) نحو اإلعادة من خالل
املترادفات( .)39ومن تعريفات النص لـ (ايزنبرج) و(هارفج) تعد مميزة "ملا سمى علم لغة النص القائم
املحضة ّ
ّ
للنصية"(.)40
على نظام اللغة الذي يحاول بحث األشكال اللغوية
أما (فان دايك)  ،فينظر الى النص من الجانب الداللي ،ويعرفه بأنه "بنية سطحية توجهها وتحفزها
بنية عميقة داللية ،ويتصور البنية العميقة للنص كما منظما من التتابعات"(.)41ويبدو أن فان دايك
قد استفاد من مقوالت النظرية التوليدية التحويليةّ ،
وكرسها في النص.غير أن (جلنتس)،ينظر إلى
النص بمنظار مختلف عن سابقيه ،حيث يعرفه بأنه "تكوين لغوي منشوء بالتزام مطابقا للمقصد
– التزام بغرض دي تأثير الحق مساو في األغلب ليس في شريك بحسب ،بل عند أكبر ،نعم عدد أكبر
من الشركاء"( ،)42فهو يربطه باملقصد والتداول.
والذي نالحظه من التعريفات التي أوردناها ،أنها إما متعلقة بتركيب النص (كولنج ،ايزنبرج
وهارفج) ،وإما متعلقة بداللة النص (فان دايك ،جوليا كريستيفا ،هليش ،روالن بارت) ،وإما متعلقة
ببراغماتية النص -تداولية النص – (جلنتس) وإما باملتلقي (روالن بارت وكولنج) (.)43وبهذا نفهم ّأن
النص" مكون لغوي أفقي نهائي مقصود به التطابق لواقعة التواصل املختصة يصير من خالل الدمج
االنجازي  ،وأوجه التناظر الداللية املوضوعية والترابطات النحوية تتبعا متماسكا من الجمل( .)44ويبدو
ّأن هذا التعريف جامعا للتعاريف السابقة ،فهو ينظر إليه من زوايا عديدة ،كزاوية التواصل التداول،
الداللة النحو ،التماسك الجملي.
 تعريف النص عند اللغويين العربّ :وأما النص في اصطالح الدراسات العربية املعاصرة فهو
مستوحى من املعاني الغربية ،فقد ُع ِرف بأنه" :سلسلة من العالقات املنتظمة في نسق من العالقات
ّ
تنتج معنى كليا يحمل رسالة وسواء أكانت تلك العالمات عالمات باللغة الطبيعية -األلفاظ -أم كانت
عالمات بلغة أخرىّ ،
فإن انتظام العالمات في نسق يحمل رسالة يجعل منه نصا"(ُ )45
.وع ِرف عند
ّ
ّ
بأنه خطاب ّ
تم االعتراف به وتكريسه ،إنه كالم أثبت جدارته واكتسب فرادته ،وأصبح
البعض اآلخر "
أثرا يرجع إليه"(.)46واتفق بعضهم –أمثال :سعد مصلوح ،وسعيد حسن بحيرى ،وإبراهيم الفقي -
مع التعريف الذي قدمه دي بوجراند ،و دريسلر "بأنه حدث تواصلي يلزم بكونه نصا أن يتوفر له
ّ
للنصية مجتمعة ،ويزول عنه هذا الوصف إذا تخلف واحد من هذه املعايير"(.)47من
سبعة معايير
خالل ما سبق  ،يتبين ّأن املدلول االصطالحي لنحو النص هو ذلك املنهج اللغوي الذي انتقل بالتحليل
اللغوي من مستوى الجملة إلى مستوى النص من خالل مجموعة من األدوات التي ال غنى عنها في
التحليل ّ
النص ي ،فهي إضافة إلى اللغة ،تستعين بالعالقات االتصالية واالجتماعية وغيرها ،فهو يقيم
الربط بين اللغة والتداول والتواصل.
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ج -نحو النص اإلرهاصات األولى والبدايات :لقد شكلت الدراسات اللغوية السابقة األرضية واللبنة
األولى نحو النص ،حيث تعود به بعض الباحثين إلى العهد األرسطي ،ويربط بينه وبين البالغة
األرسطية القديمة ارتباطا وثيقا من حيث مستويات القراء وأحوالهم النفسية واالجتماعية ،وتعدد
القراءة ،وأشكال التواصل ،ودرجات الفهم واالستيعاب وغيرها من املبادئ التي يقوم عليها التحليل
النص ي( .)48وبالتالي ،اعتبر نحو النص الوريث املباشر للبالغة في طرائقها االجرائية.وتذكر الدراسات
البدايات األولى لنشأة لنحو النص تعود الى العمل املبكر لـ (فايل) سنة 1887م ،إذ علق تتابع اللفظ
على تتابع األفكار ،ويشار كذلك إلى دراسة الباحثة األمريكية ناي ( )Inyeفي السنة ذاتها والتي بحثت
فيها عالمات عدم االكتمال والتكرار بناء على أسس نصية ويرى آخرون أن البدايات الفعلية لنحو
النص كانت على يد زيلج هاريس ( )Zellig-harrisفي النصف الثاني من القرن العشرين وذلك في دراسة
له بعنوان "تحليل الخطاب" ثم دراسة دل هيمز (1960 )Dell-Gymesم الذي يركز على أهمية السياق
االجتماعي للنص(.)49
واستمرت الدراسة النصية حتى سنة 1960م اشارات مبثوثة في مقوالت علماء اللغة
واألسلوبيين إلى أن ظهر كتاب االتساق في اللغة االنجليزية ( )Cohesion in englishلهاليداي ورقية
حسن ،وهو كتاب يتألف من ثمانية فصول:الفصل األول حددت فيه مجموعة من املفاهيم مثل
النص ،والنصية،واالتساق وغيرها أما الفصول األخرى تناوال فيها على الترتيب :اإلحالة واالستبدال
والحذف والوصل واالتساق املعجمي واالتساق ليختما بمظاهر تحليل االتساق وهو فصل تطبيقي
ملا ورد في الفصول السابقة(.)50وقد اهتم الباحثان في هذا الكتاب ببيان كيفية تحقق االتساق في
ّ
أي نص متماسكا ومترابطا .وهكذا فإن الباحثين
النص ،أي اآلليات واألدوات االتساقية التي تجعل من ِ
عمال على ايجاد شروط تحقق النصية من خالل املقاربة بين النص املترابط في جمله والنص املفكك
في جمله .وفي سنة  1977م تبرز أعمال فان دايك التي كان لها اسهامات واضحة في مجال نحو النص
َ
من خالل كتابه (:النص والسياق)  Texte and contexteإذ كان هدفه "من مؤلفه هذا إنشاء مقاربة
أكثر وضوحا وتنظيما للدراسات اللسانية للخطاب"(.)51
فقد عرض في الفصل األول أغراض البحث وأهدافهّ ،
وبين اهتمام النظرية اللسانية وموضوع بحهها
فقال" :إن النظرية اللسانية تهتم بأنساق اللغة الطبيعية أعني تراكيبها املتحققة أو املمكنة التحقق،
وبتطورها التاريخي وبمختلف أنشطتها الثقافية ووظيفتها املجتمعة وأسسها املعرفية"( .)52ثم تناول
املجاالت والعلوم التي ّ
البد من وجودها في الدرس اللساني في أثناء تحليل الخطاب وأنه ال يمكن تقييده
بعلوم اللغة والنحو و"ذلك ألن القواعد املتواضع عليها وشروط الداللة واملرجع والتأويل ،وكذلك
استعمال معرفة العالم...كل تلك أمور يصح أن تدمج جوازا في اهتمام تحليل الخطاب اللساني
وانشغاله.)53( "...
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وفي سنة 1980م يصدر مؤلفا آخرا بعنوان علم النص-علم متداخل االختصاصات،-يعقد الصلة
فيه بين علم النص بعلوم انسانية مختلفة كعلم النفس وغيرها .)54(.والظاهر أن (فان دايك) ،استند
في أعماله الى املقوالت السابقة –التوليدية التحويلية-ليصل الى "أهم نتائج األبنية النصية الكبرى)55(".
وفي السنة ذاتها يصدر روبرت دي بوجراند كتابه (:النص والخطاب واإلجراء)،بتوجه مختلف للدراسة
النصية من خالل التركيز على النواحي االتصالية للعملية اللغوية ،أو كما يسميها أإلجرائية ؛ألن
الغرض هو "انشاء علم للنص متعدد أوجه العناية بحيث تتعدد جهات النظر إلى النص من الرصف
إلى املفاهيم إلى طريقة التوصل إلى االعالمية إلى بناء النموذج إلى تطبيق نتائج الدراسة على املحادثة
والقصص وصور االنتاج النص ي األخرى ثم إلى االنتفاع بهذا العلم في القراءة والكتابة وتعليم اللغات
األجنبية الخ،كل ذلك مع االنتفاع بنتائج العلوم األخرى بدءا بالفلسفة واملنطق وانتهاء بعلوم الحاسب
اآللي ")56( .فدي بوجراند انتقل بالنص من النظرية إلى االجراء من خالل الكشف عن الجوانب
التالية:الترابط الرصفي(النحو)،والترابط املفهومي (الداللي)،والجانب التداولي غير أن هذه الجوانب
الثالثة في نظره غير كافية ألنها مالئمة ملطالب مناقشات األنظمة االفتراضية والتي يرى أنه البد من
تفعيلها()57في املواقف االتصالية املختلفة
ومن هذا املنطلق  ،بنى كتابه على تسع فصول ناقش في الفصل األول مفاهيم متعلقة بالنص
كالتطرق الى أنظمة اللغة ونماذجها  ،واملقاربة بين النص والجملة وأسباب اتخاذه النص كبناء نموذج
للتحليل اللغوي ليبين في الفصول األخرى أشكال الترابط التي يمكن تحقيقها في النص بدءا بالترابط
التركيبي (أو كما يسميه الرصفي) ،ثم الترابط الداللي (أو كما يسميه املفهومي) ومدى عالقته بالعملية
التواصلية من خالل تحديده للكفاءة االعالمية والنصية .
ولم تقتصر دراسته على تحليل النص بل تعداه إلى بناء تصور عام حول ترابط األطر
واملشروعات والخطط وتطبيق نتائجه على القصص واملحادثة ومن جهة أخرى استغالل نتاجات
هذا التحليل في نواحي الحياة املختلفة ،وقد قدم املشروع التربوي االمريكي كأنموذج من خالل عرضه
لواقع التربية وطرائقها املنهجية التي كانت له مآخذ عليها،ليحاول تقديم البديل املنهجي للمشروع
التربوي الذي يرتكز على استعمال النصوص،والقدرات العقلية للطالب.
فالصلة بين علم النص والتربية تكمن في "أن اكتساب نوعي املعرفة اإلنساني منهما والعلمي ال
يمكن أن يتم إال بواسطة خطاب حسن التنظيم ...وينبغي لعلم النص أن ييهئ معايير واضحة صالحة
للتطبيق من أجل إنتاج النصوص املستعملة في التعلم"( .)58مما سبق يمكن الكشف عن الجانب
الوظيفي لنحو النص ،والذي يتضح من خالل اآلليات والوسائل التي يوظفها في دراسة وتحليل
النصوص.
د -اآلليات االجرائية لنحو النص :تنوعت اآلليات واختلفت بين الباحثين واللغويين النصين ،وذلك
لتنوع املبادئ والتوجهات التي يقيم عليها كل منهم نظرية نحو النص.
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-1اآلليات اللغوية والتداولية واإلدراكية :ذكر فولفجانج هاينه من وديتر فيهفيجر أن علم النص ال
يمكن أن يمارس بمعزل عن الظروف املحيطة به،و التي يجب أخذها بعين االعتبار في أثناء التحليل
النص ي ،ويمكن إجمالها فيما يأتي(:)59
أ -النواحي اللغوية :وهنا يعرض الكاتبان أسئلة عن عالقة علم النص بعلم اللغة النظامي أو علم لغة
الجملة ،ويريان أن علم النص إنما هو توسيع لعلوم اللغة السابقة له ،وأنه البد أن يعتمد على وصف
املباحث املعتادة :الصوتية ،والصرفية ،واملعجمية والعربية غير املستقلة.
ب -النواحي االجتماعية والظروف التي قيل فيها النص :وهنا يتم مراعاة علم االتصال ،والتفاعل الذي
قيم في أثناء عملية االتصال ،بما في ذلك الظواهر غير اللغوية ،مثل حركة الجسم ومالمح الوجه
واإلشارات املصاحبة للتعبيرات اللغوية في أثناء الحديث.
ج -النواحي النفسية :فأبنية النصوص ليست إال نتائج عمليات نفسية ،مما قد يسمى "لقطات
سريعة" لتجسيد نتائج اإلجراءات اإلدراكية.
 -2التجزئة النحوية للنص :ظهر هذا االتجاه في التحليل عند (فاينرايش)  ،وهذا االتجاه يهتم بالجملة
ونحوها ولكن ليس لذاته ليمهد به الى النقلة التالية على مستوى النص ،فال ينظر على الجملة
بحسبانها جزء مستقال مفيدا يمكن عزله عن بقية األجزاء املكونة لكلية النص ،واملعلومات التي
تقدمها الجملة محدودة ،ولكن تشكل مع املعلومات األخرى الخطاب الكلي (.)60
ُّ
نحوية النص :وهو اتجاه (فان دايك) في التحليل النص ي ،ويرى أن النحو ليس
 -3أجرومية النص أو
مجموعة من القواعد التي تطبق على النص ،ولكن مفهوم القاعدة يقتصر على القوانين املستخلصة
من النص ذاته ،ويدعو هذا االتجاه الى حرية الداللة وجعلها تتصف بالدينامية والتغير في النص،
لكن ال تكون الحرية مطلقة ألي داللة ،بل تحد بحدود عامة تحكم بنية النص ( .)61وهذا االتجاه
استند الى االجراءات التحليلية في النظرية التوليدية التحويلية لينتقل بها من التحليل الجملي الى
التحليل النص ي.
 -4التحليل التوليدي للنص :عرف هذا االتجاه عند (بيتوفى) ،وهو ينطلق من الوحدة الكلية للنص،
وبذلك يقترب نموذجه من نموذج فان دايك :إذ تأثر كالهما بالنظرية الشومسكية إال أن املائز بينه
وبينهم هو توضيح كفاءات املتحدثين واملستمعين في تحليله ،أي كيفية إنشاء النص وتلقيه(.)62فتحليله
قائم على الربط بين األبعاد اللغوية واألبعاد التداولية .ويتبين مما سبق ،أن نحو النص يجمع بين ما
هو لغوي ،وبين غير لغوي عبر مرحلتين:
الوصف النص ي ملكونات النص.التحليل النص ي العميق للعالقات بين الجمل والروابط الداخلية ،والخارجية التي يحكمها.وتستندهاتان املرحلتان على مجموعة من املعايير التي شكلت في نظر الباحثين معامله ووضعت بعده التنظيري
في الدراسات اللغوية ،وهذه املعايير تعتمد على الجوانب اآلتية:
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 كون النص منطوقا أو مكتوبا أو كليهما. مراعاة الجانب الداللي. مراعاة التحديد املعجمي. مراعاة جانب التداولي. مراعاة جانب السياق. مراعاة جانب التماسك. مراعاة الجانب الوظيفي للنص. مراعاة التواصل بين املتتبع واملتلقي. الربط بينهما وبين مفاهيم مثل الكفاءة واألداء...وغيرها. إبراز كونه مقيدا(.)63فنحو النص يحيط بجميع الجوانب التواصلية -املرسل ،املتلقي-مع استعانته بالسياق ،وأدوات الربط
اللغوية ،فهو تحليل ذو رؤية متكاملة.
ه-املعايير التي تجعل من النص نصا :وقف دي بوجراند و دريسلر على مجموعة من املعايير التي من
شأنها أن تجعل من أي حدث تواصلي نصا ،وتحقق بذلك النصية ،وتتمثل هذه املعايير كالتالي:
-1السبك  )Cohésion( :أو الربط النحوي ( )Grammatical Cohésionووسائله هي:
 أدوات الربط (الوصل) :وسيلة بناء "لتفسير ما سيقدم في عالقته بما سبقه ،حيث تفسر كيفأننا نتعرف مسبقا على وجود العالقة الداللية في سطح النص )64("،وهناك تصنيفات كثيرة ألدوات
الربط سوف نختار الهيكل املكون من أربعة عناصر الذي اعتمد عليه هاليداي ورقية حسن وهو
اإلضافي ،االستدراكي ،الزمني ،السببي.
 الربط اإلضافي :يربط بين األشياء "التي لها نفس الحالة ،وغالبا ما يشار إليه بواسطة األدوات (و،أيضا ،كذلك ،أو) ،ويميز دي بوجراند ودريسلر مصطلحا آخر وهو مصطلح "الفصل ،"Djunction
حيث يكون أحد الخيارين صحيحا في عالم النص ويشار إليه باألداة(أو ،أما ..أو)"(.)65
* الربط االستدراكي ( :)Adversative conjunctionيستخدم دي بوجراند مصطلح "وصل
النقيض ،حيث تكون العالقة بين األشياء متنافرة أو متعارضة في عالم النص وعادة ما يشار إليها
باألداة (لكن ،مع ذلك ،على الرغم من ،على أية حال ،من ناحية أخرى ،في نفس الوقت) ،حيث يكون
هناك جمع غير محتمل بين األحداث والسياقات".66
* الربط الزمني ( :)Temporal conjunctionمن األدوات التي تؤدي إلى تماسك النص" ،وتربط
العالقة بين األحداث من خالل عالقة التتابع الزمني أي التتابع في محتوى ما قيلّ ،
ويعبر عن هذه
العالقة من خالل األداتين (ثم ،بعد).
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* الربط السببي ( :)Causal cnjunctionإن الشكل البسيط للعالقة السببية هو التعبير عنها من
خالل الكلمات (لهذا ،بهذا ،لذلك ،ألن) ،وعدد من التعبيرات مثل( :نتيجة لـ ،سبب لـ) ،يقع العالقة
السببية عالقات خاصة مثل :النتيجة ( ،)Resultالسبب ( ،)Reasonالغرض ( ،)Purposeالشرط
(.)conditionويستخدم دي بيوجراند ودرسلر مصطلحا آخر هو التبعية ( )Subordinationحيث،
يعتمد عنصر على وجود عنصر آخر(.)67
 .2-1االستبدال ( :)Substitutionيقصد باالستبدال "إحالل كلمة محل كلمة أخرى ،فهو عالقة
نحوية بين الكلمات أكثر من كونها عالقة بين املعاني ،وينقسم االستبدال على أساس الوظيفة النحوية
لعنصر االستبدال سواء كان (اسما أو فعال أو جملة) إلى استبدال اسمي الذي ّ
يعبر عنه بـ (واحد،
نفس ،ذات) واستبدال فعلي ّ
ويعبر عنه بإضمار لفعل أو لحدث معين أو عبارة فعلية ليحافظ على
استمرارية محتوى الفعل .أما االستبدال الجملي ففي هذا النوع من االستبدال تقع أوال جملة
االستبدال ثم تقع الكلمة املستبدلة خارج حدود الجملة مثل هذا ،ذلك"( .)68نحو قولنا:
التقدير :هي قالت سيكون هناك امتحان.
هل سيكون هناك امتحان؟ هي قالت هذا
كلمة االستبدال
جملة االستبدال
واالستبدال عالقة نصية سابقة أي أنه يقع العنصر املستبدل أوال ،ثم العنصر البديل على
عكس عالقة الربط (الوصل) الذي ال تتضمن إشارة نحو الالحق أو السابق.
.3-1الحذف :ففي بعض السياقات ،يمكن "حذف كلمة أو عبارة بدال من تكرارها ،فترد البنية
قبل ورود البنية املضمرة ،هذه الوسيلة تسمى حذفا ،فيظهر الحذف عندما تشتمل عملية فهم
النص امكانية ادراك االنقطاع على مستوى سطح النص ،حيث تفترض عنصرا سابقا يعد مصدرا
للمعلومة املفقودة  ،وعلى حسب العنصر املحذوف ينقسم الحذف"( )69إلى:
*حذف اسمي :املجاهدون توجهوا إلى ساحة القتال ،الكل بروح التضحية.
العنصر البديل للعنصر املحذوف املجاهدون
ُ َ َُْ َ ُ َ َ
*حذف فعلي " :ق ْل ل ْو أنت ْم ت ْم ِلكون خ َزا ِئ َن َر ْح َم ِة َرِّبي " 70أي :لو تملكون خزائن رحمة ربي.71
*حذف جملي :هل ستحضر غدا إلى امللتقى نعم التقدير :سأحضر غدا إلى امللتقى.
.4-1اإلحالة :يقصد بها "األدوات التي تعتمد في فهمنا لها ال على معناها الخاص ،بل على استنادها
إلى ش يء آخر ،فهي تجبر القارئ على البحث في مكان آخر على معناها  ،ويدخل ضمنها الضمائر
وأسماء اإلشارة واألسماء املوصولة ،وبعض العناصر املعجمية األخرى من قبيل نفس ،عين،
بعض"( .)72ويشترط وجوبا في كل مضمر أن يكون له مفسر مناسب يحكمه ،أو عنصر مفترض
يكون قابال للتطابق معه بطريقة ما( .)73وبذلك تلعب االحالة دورا هاما في اتساق النص ،ويطلق
عليها مقامية ،وتدل عليها ضمائر املتكلم واملخاطب وإحالة داخل النص وبدورها تنقسم إلى إحالة
إلى سابق (قبلية) كضمائر الغيبة ،وإحالة إلى الحق (بعدية) (.)74
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وبهذا تكون اإلحالة من أبرز آليات االتساق النص ي ،ألنها تربط جزءا الحقا بجزء سابق ،كما
تعني باستعمالها عن استعمال الكثير من الجمل ،وتجنب التكرار ،وتساعد على الربط املحكم بين
عناصر الجملة ،ومن ثم الجمل ومنه النص ككل.
.5-1الربط املعجمي ( :)Lexical Cohésionيتحقق السبك املعجمي "بين املفردات أو األلفاظ عبر
ظاهرتين لغويتين هما التكرار ( )Reiterationيقصد به تكرار لفظتين مرجعهما واحد"( ،)75والظاهرة
الثانية :هي "املصاحبة املعجمية ( )Colocationويقصد بها االرتباط االعتيادي لكلمة ما في لغة بكلمات
معينة"( ،)76ووسائلها التباين من خالل كلمتين أو لفظتين متضادتين (ولد ،بنت) أو متخالفين (الحب،
الكره) أو متعاكسين (أمر ،أطاع) وغيرها.
 -2الحبك :أو كما أطلق عليه تمام حسان االلتحام ( )cohérenceوهو "يتطلب من اإلجراءات ما
تنشط به عناصر املعرفة إليجاد الترابط املفهومي ( )Conceptual-connectivityواسترجاعه وتشمل
وسائل االلتحام على:
 .1العناصر املنطقية كالسببية والعموم والخصوص.
 .2معلومات عن تنظيم األحداث واألعمال واملوضوعات واملواقف.
 .3السعي إلى التماسك فيما يتصل بالتجربة اإلنسانية"(.)77
وهذه الظاهرة اللغوية تشتمل على "تفاعل القارئ مع النص"( ،)78وذلك بمحاولته فتح مغاليقه،
باستناد إلى املعنى الذي يساعد على تماسك النص كوحدة متكاملة.
وينقسم إلى حبك داللي وحبك براجماتي :فأما الحبك الداللي يحدد "العالقات الداللية التحتية
(األساسية) التي تسمح للنص بأن ُيفهم ويستخدم ،فهو سمة داخلية للنص ،تسهم فيه وسائل الربط
اللفظي ،والعالقات الداللية بين الجمل"(.)79
أما الحبك البراجماتي :إن النص يتماسك في ذاته دالليا ،كما "يتماسك براجماتيا باعتبار املوقف
ّ
يتشكل نسيج النص الذي ّ
يتغير تبعا لعوامل السياق"(.)80
( )Situationثم
.3القصد ( :)Intentionalityوهو يتضمن "موقف منش ئ النص من كون صورة ما من صور اللغة
قصد بها أن تكون نصا يتمتع بالسبك وااللتحام وأن مثل هذا النص وسيلة من وسائل متابعة خطية
معينة للوصول إلى غاية بعينها .وهناك مدى متغير للتغاض ي في مجال القصد ،حيث يظل القصد
قائما من الناحية العلمية حتى مع عدم وجود املعايير الكاملة للسبك وااللتحام مع تأدية التخطيط
إلى الغاية املرجوة ،وهذا التعارض عامل من عوامل ضبط النظام  ،يتوسط بين املرتكزات اللغوية في
جملتها واملطالب السائدة للمواقف"81
-4القبول ( :)Acceptabilityوهو يتضمن "موقف مستقبل النص إزاء كون صورة ما من اللغة ينبغي
لها أن تكون مقبولة من حيث هي نص ذو سبك والتحام ،وللقبول أيضا مدى من التغاض ي في حاالت
تؤدي فيها املواقف إلى ارتباك ،أو حيث ال توجد شركه في الغايات بين املستقبل واملنتج(.)82
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-5رعاية الوقف ( :)situationalityوهي تتضمن العوامل"التي تجعل النص مرتبطا بموقف سائدا
يمكن استرجاعه .ويأتي النص في صورة عمل يمكن له أن يراقب املوقف أو يغيره ،وقد ال توجد إال
الوساطة في عناصر املوقف كما في حاالت االتصال املوجهة في شأن أمور تخضع لإلدراك املباشر،
وربما توجد وساطة جوهرية كما في قراءة نص قديم ذي طبيعة أدبية يدور حول أمور تنتمي إلى عالم
آخر ،إن مدى رعاية املوقف يشير دائما إلى دور طرفي االتصال"(.)83
-6التناص ( :)Intertexualityوهو يتضمن العالقات "بين نص ما ونصوص أخرى مرتبطة به ،وقعت
في حدود تجربة سابقة سواء بوساطة أم غير وساطة  ،أو أي ملخص يذكر بنص ما بعد قراءته
مباشرة ،يمثالن تكامل النصوص بال واسطة  ،وتقوم الوساطة بصورة أوسع عندما تتجه األجوبة أو
النقد إلى نصوص كتبت في أزمنة قديمة"(.)84
-7اإلعالمية ( :)Informativityوهي العامل "املؤثر بالنسبة لعدم الجزم في الحكم على الوقائع
النصية ،أو الوقائع في عالم نص ي في مقابلة البدائل املمكنة ،فاإلعالمية تكون عالية الدرجة عند كثرة
البدائل(.)85هذه املعايير السبعة مجتمعة هي أساس التحليل النص ي  ،حيث إنها ال تلغي أطراف املعادلة
التواصلية (املرسل ،املتلقي) مع استعانتها بالسياق ،وأدوات الربط اللغوية ،فهو تحليل ذو رؤية شاملة
لجميع العناصر النصية.بهذا يكون نحو النص في الدراسات اللغوية "فرع من الدراسة اللسانية ،يقوم
على تجاوز املنوال الذي وضع لنحو الجملة"( ،)86باالنتقال من التحليل اللغوي من مستوى الجملة
إلى مستوى النص من خالل االعتماد على مجموعة من األدوات اللغوية باإلضافة إلى الجوانب
النفسية واإلطار االجتماعي  ،فهو نقل للغة من العالم االفتراض ي إلى العالم اإلجرائي.
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