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إسهامات املدرسة األملانية يف لسانيات النص مراحل النشأة والتطىر 
بة"واملنهج

َّ
 "قراءة يف األطر النظرية للدراسات األملانية املعر

 الجبار عبد األمير هانيد. عبد أ.م.  ين السمطان  أزهار فاضل حس .الباحثة  
 جامعة الصرة/ كمية اآلداب/ قسم المغة العربية
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 : الممخص

تكتسي لسانيات االنفتاح عمى مناىج ما فكؽ الجممة صبغة العالمية, كيؼ؟ يأتي ذلؾ عمى خمفية 
ناىيؾ عف تبلقح أفكار اكتساحيا رقعة شاسعة مف جغرافيا المقاربات المسانية في العيد الراىف, 

المدارس المسانية كالنظريات العالمية المساىمة شرقان كغربان, كتمازجيا في دؽ أكتادىا, ككينكنتيا, 
كتنشئتيا, إذ المعيكد بيا أنيا ليست حكران عمى فكر شخصية لسانية بعينيا أك تيار لساني أك مدرسة 

يكاد يككف ضربان مف المحاؿ أف يجد المرء لسانية أك بقعة جغرافية أك حتى حقبة زمنية معينة. ك 
المتخصص كالباحث المنيمؾ في مجاؿ المسانيات ذات المدل الممتد كتابان أك دراسة منتمية إلى ىذا 
المحيط تخمك تنظيراتيا مف اإلشارة بالبناف أك اإلشادة بدكر شخصية ما أك منبع فكرم أك مدرسة 

الشمكلي كتشييد قكاعده. كألجؿ ىذا كذاؾ تستيدؼ ىذه لسانية أسيمت سكاعدىا في مد جسكر المنيج 
 (.الدراسة إبراز دكر بيئة لغكية رائدة كمعتبرة في المغكيات المعاصرة أم )لسانيات النص
بة(.  الكممات المفتاحية: )المدرسة األلمانية، لسانيات النص، الدراسات األلمانية المعرَّ

Contributions of the German School to the Linguistics of the Text Stages 

of Origin, Development and Curriculum 
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Azhar Fadel Hussein Sultan             Dr.. Abdul-Jabbar Abdul-Amir Hani 

Surra University/ College of Arts/ Department of Arabic Language 

Abstracts: 

The linguistics of openness to the above-sentence curricula acquires the tint 

of universality, how? This comes against the background of sweeping a large 

area of the geography of linguistic approaches in the current era, not to 

mention the cross-fertilization of the ideas of linguistic schools and global 

theories contributing east and west, and their intermingling in the sounding of 

their stakes, their being, and their upbringing, as they are not confined to the 

thought of a particular linguistic personality or a linguistic current. Or a 

linguistic school or a geographical spot or even a specific time period. It is 

almost impossible for a specialist and researcher engaged in the field of 

linguistics with an extended range to find a book or a study belonging to this 
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ocean whose theories are devoid of pointing out or praising the role of a 

personality, an intellectual source, or a linguistic school whose arms have 

contributed to building bridges to the holistic curriculum and building its 

rules. For this and that, this study aims to highlight the role of a pioneering 

and considered linguistic environment in contemporary linguistics, i.e. (text 

linguistics). 

Keywords: (German school, text linguistics, Arabized German studies). 

 –"اإلرىاصات لسانيات النص عند أعبلـ المدرسة األلمانيةعمـ : كؿاأل طمبالم
 مجاالت"ال – اىيـالمف
 االبستمكلكجية تمجاالالتصّنؼ ألمانيا ضمف البيئات البحثية الرائدة في      

epistemological  اختصاصاتيا كمناىجيا ك  ابكؿ أبعادىالمتعمقة بالفمسفة كالمغكيات
 . المعرفيةالعممية كمشاربيا اتجاىاتيا ك 

ية األلمانية المسان سياماتئلالنشريات التاريخية ل تدّكفكاألبرز مف بيف ذلؾ      
سيامات جميمة حضكران متميزان  ,  1ياكحديث ياقديم نطاؽ دائرة البحث المغكم الغربيفي كا 

قان إلى أف اليد الطكلى طيمة القركف الثامف كُيستشؼ مف إشارات تمؾ المصادر اتفا
عشر, كالتاسع عشر, كالعشريف كانت لآلثار األلمانية في إدراؾ الظاىرة المغكية 
كمحاكلة دراستيا دراسة تاريخية أكمقارنة أكؿ األمر, كمحاكالت اكتشاؼ المغة 

عمى يد كؿ مف  السنسكريتية كمقارنتيا مع المغات اليندك أكربية )البلتينية كاليكنانية(
 W.Vonكفيميمـ ىامبكلت  .Bob  F كفرانز بكب   .Grimm Y ياككب جريـ 
Humboldt  ليك فايسجربر كLeo.Weisgerber  اؿياينتتشك Steinthal  ..كغيرىـ

كقد مثمت ىذه الدراسات نقطة االنطبلؽ لجيؿ ممتد مف المدارس كالنظريات المسانية 
مرحمة مف مراحؿ تطكر البحث المغكم العاـ في . ككؿ جيؿ يمثؿ  2العممية المنظمة

ألمانيا, جراء اتباع عمماء المغة األلماف في عصر الدراسات الحديثة طريقة تكمف في 
ربط المغة بالتاريخ, كالطبيعة, كالمادة, كالفمسفة, كالمجتمع, كالنفس اإلنسانية, كالجغرافيا, 

.  3ساؤالتيـ األكلى حياؿ المكضكعكالفكر, كالعقؿ, كالحضارة... إلخ في مبلحظاتيـ كت
فتبمكرت بفعؿ ذلؾ أفكار كمدارس كاتجاىات لسانية متعددة: كمدرسة النحك 

, كالمدرسة  6النحك الكظيفي , كمدرسة5, كمدرسة عمـ النفس المغكم4المضمكني
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ء المغة عمما مف ثـ بقدر متناـٍ تطمعات زايدتكتكغيرىا..  7 التكاصمية  –البراجماتية 
حقؿ بعمـ المغة االجتماعي كبمقتضيات ىذا ال لربط ف بعد منتصؼ القرف العشريفاأللما

 ال سيما في الشطر األخير مف عقد الستينات كظيفية كأجندة تكاصمية معقدة كشاممة,
 كبداية السبعينات حتى زمف قريب.

 فعبلن التفكير بالبعد النصي لدراسة الكقائع المغكية فيبدأ كمف ىذا المنطمؽ      
يذه ل تصدم العمميال إلىالمحيط المغكم األلماني إذ انبرل مجمكعة مف العمماء األلماف 

 8968كذلؾ بعقد أكؿ مؤتمر لمناقشة مشركع كضع عمـ قكاعد لمنص سنة  ,الخطكة
  Konstanzعمى غرار عمـ قكاعد الجممة, كتـ ذلؾ بالفعؿ في جامعة ككنستانتز 

كبدعـ الحككمة اإلتحادية  Peter Hartmanف بإشراؼ العالـ األلسني بيتر ىارتما
النص ىك )العبلمة المغكية األصمية( في التبادؿ المغكم  تخاذىناؾ, الذم تقرر فيو ا

ككاف المؤتمر   8كليس الجممة. ثـ أنشأ بعد ذلؾ مركزان جديدان لمبحث المغكم النصي.
يان كمرحمة جديدة في المشار إليو بمثابة إعبلف كالدة لممنيج الجديد, شكؿ مفصبلن نكع

المميـ الثاني لمسانيات  كقبيؿ ىذا الحدث كانت دعكة  9تاريخ البحث المساني في ألمانيا.
إلى أف عمـ المغة ال يمكف  10 8967سنة  Harald Weinrichىارالد فاينرش  النص

كأف النص البد أف يمثؿ اإلطار الكصفي العاـ ألم بحث  (عممان لمنص)أف يككف إال 
 Textأكؿ مف اقترح مصطمح لسانيات النص أك عمـ لغة النص  دّ علساني. كىك كذلؾ يُ 

linguistic .مغكيكفكفي ضكء ىذا الحراؾ الدائب خرج ال 11في المؤتمر المنعقد 
عميو المساني  ستحداث عمـ حديث مكتمؿ المبلمح كاضح التصكرات أطمؽالاأللماف 

مصطمح )عمـ المغة النصي( أك )عمـ لغة النص( أك   Weinrich األلماني فاينريش
, كىك داللة عمى أف ىذا المصطمح الذم أجمع Texte linguistik)لسانيات النص( 

مف  أغمب الظففي  ى الكسط المغكم العاـانحدر إل عمماء لغة النصأغمب  مدادعميو 
كىذا بحد ذاتو إنجاز  .Weinrich 8967ة عمى يد فاينريش البيئة المغكية األلماني

  يحسب بامتياز لصالح المدرسة األلمانية باتفاؽ.
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عمـ لغة النص بمنظكر عمـ لسانيات النص أك عمـ لغة النص الماىيات كالمجاالت:
يستيدؼ النص عمى أنو "ىك المكضكع الرئيسي في التحميؿ  Hartmannىارتماف 

كالكصؼ المغكم, كأف تحميؿ النصكص تحميؿ يتجاكز النظاـ إلى كيفيات االستخداـ, 
كأف تفسير النصكص يقـك عمى عناصر داخمية )داخؿ النص( كعناصر خارجية )خارج 

مرحمة  النص(, كأف النصكص تضـ تراكيب خاصة, كأف طرؽ الكصؼ ما تزاؿ في
عمى أساس ىذا الفيـ النظرم مف الييف أف ُيستنتج مفيكـ عمـ لغة النص 12 التجريب".

عند ىارتماف كىك يرتكز مف بداية النص حتى نيايتو عمى دراسة النص داخميان في 
ضكء عبلقتو بالنظاـ, كتفسيره, كتحميمو خارجيان في ضكء عبلقتو بمستخدميو, فالنص 

أحدث فرع لغكم ػ )ب Harwegكينعتو ىارفج  الكجييف. ىك المحكر األساس في كبل
, كمكضكعو أيضان "بناء النص" كتصنؼ الجممة فيو عمى أنيا رأس اليـر (إلى اآلف

ذلؾ النيج حرفيان كبعض المتأخريف   Harwegكيؤكد ىارفج 13 كأصغر كحدة لمتحميؿ. 
تكسعان كبيران لممجاؿ, : "بأف عمـ لغة النص يقدـ في مقابؿ األشكاؿ األخرل لعمـ المغة 

 –ألف مجاؿ مكضكعو قد انتيى كينتيي عمى أقصى تقدير بالدرجة اليرمية لمجممة 
كىي حقيقة دفعت عمماء لغة النص إلى إطبلؽ مصطمح )عمـ لغة الجممة( مؤخران عمى 

ىك الذم يميز مرحمة كغيره  بالنظر إلى ىارفج  كىذا الكصؼ 14أشكاؿ عمـ المغة تمؾ".
مصطمح عمـ لغة النص تحت يبحث ك لعمـ في الدراسات المغكية األلمانية.  تطكر ىذا ا

المشكبلت المحكرية اآلتية  Eisenbergفي الكقت الحاضر مف كجية نظر إيزنبرج 
15: 

 ماتية.جعبلقة الداللة بالبرا -
دكر النحك في إطار نظرية لغكية لمنص لكثاقة الصمة بيف النحك كالنص كأف  -

 ب لمنحك.النص ىك المجاؿ الخص
 خاصية القكاعد التي تعد أساس بناء النص. -
 .الفركؽ الكثيقة الصمة نظريان بيف النص كالجممة -



 هـ1111-م  2022. لسنة ( 1الثالث/ ملحق) /العددرابع /المجلد ال رابعةمجلة الدراسات المستدامة . السنة ال

 
 

[ 

 
 

 
 131 

المفيكمية  –مف كجية نظر النظرية  سانيات النصعمـ لBrinkerكيفيـ برينكر      
كالمنيجية بأنو عمـ ميمتو "كصؼ الشركط كالقكاعد العامة لتككيف النص, التي تعد 

كيشير إلى  16أساس النصكص الفعمية, كصفان منظمان, كأف يكضح أىميتيا لتمقي النص".
يرة أف الحديث عف عمـ لغة النص يعني أف ىذا العنكاف يضـ اتجاىات لغكية نصية كث

كذات تصكرات كأفكار متباينة, إال أنيا في الغالب تتفؽ عمى مفيكـ كاحد ينطكم عمى 
أف النص  ىك الكحدة األعمى القابمة لمكصؼ كليس الجممة كىك بذلؾ يشكؿ المكضكع 

كيمحؽ برينكر بالنسبة لتحديد ميمة ىذا العمـ  17المحكرم كاألساس لعمـ لغة النص.
 18بمجاالت ىذا العمـ.  اىاكبن كصالنص ائؼكصؼ كظ

لغة النص فرع مف لسانيات أك عمـ أف عمـ , كىمبش  غرفييفيىاينة ماف/  كيرل     
اتجاىات معرفية كثيرة ترتبط معو كيضعكنو عمى تخـك ماتي جفركع عمـ المغة البرا

كيحيؿ ذلؾ إلى ضركرة تحكؿ النماذج بأف  ,ارتباطان كثيقان أيضان كبالنظرية النحكية كذلؾ
كسع مدل عمـ المغة ليشمؿ ظكاىر نصية بتضمينيا أكجو ربط معينة )سياقات( ككيفية يُ 

عمميا ضمف نطاؽ عممية االتصاؿ, كىذا اإلجراء ببل شؾ يستيدؼ االقتراب أكالن مف 
الكحدات الصغرل لمبنى النصية )الصكتية كالصرفية كالنحكية كالمعجمية كالداللية..( 

ينبغي أف يمعب جانب الكيفية  إذ ليس لذاتيا أك في ذاتيا, ككصفيا كصفان عميقان كدقيقان 
كالكقكؼ  ,المحتممة ألدائيا في طرز نصية محددة كبشركط اتصاؿ معينة دكران في ذلؾ

عند حد الظكاىر المغكية في عممية الكصؼ ال يعطينا فيمان شامبلن كحقيقيان لماىية 
كفي بعض  19مغكية النصية. النص لكنيا يمكف أف تعد شرطان جكىريان لمدراسات ال

اإلسيامات المتأخرة لممدرسة األلمانية كحصران في ظؿ نقاشات مستفيضة ألكضاع عمـ 
لغة النص كميامو كنظريات التعامؿ مع جكىر النص كمنظكراتو المتباينة يثمف بعض 
منظرم ىذه المدرسة جؿ الطرائؽ كالعركض المكجية إلى اآلف لمبلمسة مكنكنات 

, غير 20سيما المقكالت التي تصؼ عمـ لغة النص بأنو )عمـ لغة الفعؿ( النصكص, ال 
أف ىذه النظريات بحسب كصفيـ لـ تبمغ درجة البت في نظرية تمس كنو النص مقنعة 
كشاممة, ذلؾ بالنظر إلى ىذا الكصؼ سكؼ ينحرؼ عمـ لغة النص عف مجرد ككنو 
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ار, مثبلن: عمـ لغة عمـ لغة لمفعؿ كيتشظى حينيا إلى مجمكعة عمـك باستمر 
االستراتيجية, كعمـ لغة المكقؼ, كعمـ لغة المنظكرات, كعمـ لغة القضايا, كعمـ لغة 

 .21األنكاع.. 
لذلؾ أخذ مارغكت ىاينة ماف/ فكلفجانج ىاينة ماف يبحثاف عف حمكؿ جديدة     

لحصر مجاالت أكثر جدية كمركنة لعمـ لغة مثالي لمنص, فيصرِّحاف: "نتحدث مثؿ 
كييف آخريف كثيريف عف عمـ لغة لمنص فقط, كنتخمى عف صياغة قكاعد )صارمة(, لغ

إذ إننا ننطمؽ مف أف مجريات اتصالية ال يمكف التنبؤ بيا إال في مبلمح رئيسية. كبدالن 
مف قكاعد صارمة نتحدث عف الكصؼ عف عمميات اتصالية لممتفاعميف مع نظر 

المشركطة التي تحدد كؿ تكاصؿ, كباألحرل  كاضح إلى التنكع كتعدد طبقات تمؾ البنية
.كفي ضكء ىذه المقترحات لممنيج المعني يقتصر 22بشكؿ محتمؿ عف )أكجو أفضمية("

الباحثاف عمى ذكر مكاطف اإلشكاؿ كالجدؿ كمجاالت البحث الضركرية التي ينبغي 
بحكث  حسب تعبيرىما "أف ُيتفكر فييا مف جديد كأف تُبحث أك ُيستدؿ عمييا بشكؿ منظـ

 : 24. كيتناكؿ عمـ لغة النص المكضكعات اآلتية23جديدة"
 النص ككؿ, كيشمؿ: -8
 ىيكمو السطحي. - أ
 ىيكمو الداللي. - ب
 العبلقات التفاعمية الشاممة  المتضمَّف فييا النص. -جػ
 اإلشكالية الجدلية الخاصة بالنماذج كأنكاع النصكص, كتتضمف المحاكر: -2
 )المنطكقة كالمكتكبة(.مناقشة الفيـ التقميدم ألنكاع النص  .أ 
دراسة أنكاع النصكص المستحدثة في الكقت الحاضر )نصكص كسائؿ اإلعبلـ  .ب 

 خصكصان..(.
 بحث مشكبلت تغير كتنكع أنكاع النصكص الحديثة.. .ج 
 تحديد مجاالت التشكيؿ ألنكاع نصية مفردة. .د 
 استيعاب أبنية كصياغات مميزة ألنكاع النص . .ق 
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 نصي كآخر.التحديد الدقيؽ الفاصؿ بيف نكع  .ك 
تعميؽ نماذج خاصة بتنميط النص بالنسبة لكؿ غرض مميز في إطار أحداث  .ز 

 تفاعؿ نمطية أصمية مركبة.
إعادة النظر في بحث إشكالية تمقي النص كاستيعابو, كبحثيا بحثان معمقان كدقيقان  -3

مف كجية نظر لغكية نصية. كيستكعب ىذا المجاؿ المكضكعات الميمة 
 التالية:

 بكصفيا تمثيبلت معرفية, كأىداؼ نمطية أصمية.النصكص  .أ 
 مقاصد المتكاصميف. .ب 
 استراتيجيات حكؿ إنتاج أمثمة نصية مف أنكاع نصية مختمفة كتمقييا. .ج 
 أكجو عمميات االستدالؿ. .د 
 طرح مسائؿ المفيكمية النصية. .ق 
 تدريب خاص بأكجو تفعيؿ نماذج النص.  .ك 
 امتبلؾ نماذج النص في االكتساب المغكم. .ز 
 رسيخ المعمكمات في الذاكرة كاالحتفاظ بيا.مشكبلت ت .ح 
أبحاث خاصة تتعمؽ بمجاالت عمـ المغة النصي التطبيقي بالمعنى الكاسع,  -4

 كمف صكره:
 مشكبلت تعميـ المغات األـ كاألجنبية.. - أ
 مشكبلت فاعمية عمميات تشكيؿ النص كفيمو كجعميا أقرب إلى الكماؿ. - ب
 & Heiko Husendorf اف كيصكغ ىايكك ىاكزندكرؼ/ فكلفجانج كسمم    

Wolfgang Kesselheim  تصكرىما ليذا النيج بطريقة مختمفة تقريبان حاكال المساس
بيا مف خبلؿ بحثيما المشترؾ )عمـ لسانيات النص(, كمف جممة مياـ ىذا العمـ 

 : 25بتصكرىما
يجرم عمـ لسانيات النص كيتفاعؿ مع النصكص العممية المادية المقركءة في  -

 كصؼ كالشرح.عممية ال
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التحميؿ العممي مف خبلؿ التعامؿ مع نصكص كاقعية قابمة لمتدريس  -
 كالتكضيح.

 التماىي في كصؼ كتحديد معايير التنصيص كعبلماتو المحسكسة.  -
كتضيؽ دائرة االىتماـ كالتركيز عمى نصكص التداكؿ اليكمي كجعميا بؤرة مكضكع      

 Stephanىابشايد  ستيفافعمـ لسانيات النص في مباحث دراسة النص األلمانية لدل 
Habscheid إذ يشير في جميع مفاصؿ دراستو  إلى أنو "في مجاؿ التكاصؿ اليكمي ,

ؿ النصكص كتفسيرىا كفيميا كبكساطة السؤاؿ عف بيف األفراد كالجماعات يتكجب تحمي
اآللية المغكية لمؤشرات كمعاني األقكاؿ كالجمؿ كالكممات المكجكدة في ىذه النصكص 
كمعانييا مف جية, كبكساطة إعادة ىيكمة لفحكل النص الذم يستكعبو المتمقي لتنفيذ ما 

يمارس عمـ  . كفي ضكء التجميات المغكية اليكمية26ىك مطمكب مف جية أخرل"
 لسانيات النص كظيفتو بكصفو عممان يدرس:

 النصكص كماىيتيا. -
 كيفية إنتاج ىذه النصكص كاستقباليا. -
 الكقكؼ عمى أسباب تعطؿ عممية االتصاؿ أك انحرافيا. -
ففي ضكء المنيج المتصكر لـ يغفؿ الباحثكف األلماف في تحديد أبعاد االتجاه      

الذم االشارة الى الدكر الجكىرم  ناطؽ اشتغالوالجديد كمكضكعو كبياف كظيفتو كم
بعض العمكـ البينية المحاذية لمحقؿ المغكم النصي كعمـ االجتماع كعمـ النفس  تمارسو

بعض في االتصاؿ المغكم, كال ينبغي أف يقع ىذا التكاشج بلمصمة الكطيدة بعضيا 
تو )عمـ لغة ببساطة كما كاف يعامؿ في عمـ المغة الضيؽ بحسب ىارتماف في مقال

النص ميمة لغكية( "إنو باألحرل مرتبط في الكقت الحاضر بقدر متزايد بأطراؼ أخرل, 
ؽ مرتبط مف جكانب عدة منيجيان. كفي ذلؾ ترل أيضان اتجاىات تأثير مف دكبشكؿ أ

جكانب عدة : مف نكاح عدة أثرت بكاعث البحث, ككجية النظر, كالكجية كالمناىج في 
ىي الحاؿ في عمـ االجتماع, كعمـ الصحافة, كعمـ النفس,  عمؽ عمـ المغة.. كما

كمثيبلتيا مف العمكـ كاالتجاىات 27 كالنقد, كالمنطؽ, كعمـ الفف, كعمـ المكسيقى". 
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ىذا جماعة مف المسانييف األلماف  كفي سياؽ مماثؿ عدَّ  األخرل.المجاكرة المعرفية 
في مقاربة الكقائع النصية شرطان التداخؿ االختصاصي بيف الحقكؿ المعرفية كتضافرىا 
 يقكؿ ىاينة ماف/ فييفيغر:.  29ضركريان في الكقت الراىف لمدخؿ منيجي مكفؽ

"فالنصكص ال ترد دائمان إال في سياقات اجتماعية محددة كتشترط تعاكنان, كيستخدميا 
كالمنيج المغكم لكحده  30المشارككف في االتصاؿ لتحقيؽ أىداؼ اجتماعية أك شخصية".

ال يمكنو الكشؼ عف المظير االجتماعي لعمؿ النصكص في االتصاؿ مف دكف 
أم فرع لغكم آخر. كىذا االعتقاد عندىما  يحفؿ بياال قد  فركع معرفية عدة تماس معال

عمى البحكث النفسية المتصمة بالنصكص كبخاصة )أعماؿ عمـ النفس مثبلن يسرم 
 نتاج عمميات نفسية, مما قد يسمى, اإلدراكي( "فأبنية النصكص ليست في األساس إال

لقطات سريعة, لتجسيد نتائج اإلجراءات اإلدراكية, كيؤدم في ذلؾ دكران ميمان كؿ مف 
أنساؽ المعرفة لدل شركاء االتصاؿ, كبعض قدرات استيعاب ذىنية, كتشكيؿ الدكافع 

ء مف كاألىداؼ )بكصفيا تكقعات باألحكاؿ المرغكبة( عمى أساس مكاقؼ معينة لمشركا
كىي لذلؾ في  –مكاقع معينة كمف المشاركيف في االتصاؿ, ككذلؾ مشاعر المشتركيف 

كيصؿ الباحثاف في خضـ ىذه 31مجمكعيا تشكؿ عددان مف الظكاىر النفسية". 
كأكضح تحديدان ينطكم  ,التصكرات لمفيكـ مصطمح عمـ لغة النص إلى تحديد أكثر دقة

, كليس ىك كذلؾ نفسو )عمـ النص( يـبعضعمى أنو ليس عممان شامبلن كما يفيمو 
كأتباعو.. بؿ يجب أف يختص عمـ لغة النص  .Dijk Vبالمفيكـ الذم ساقو فاف دايؾ 

ببحث أبنية النصكص كصياغاتيا, كذلؾ أثناء تضمنيا في مكاقؼ كسياقات اجتماعية 
تشكؿ النصكص المكضكع األساس  لذاك  ,كنفسية كسياقات اتصالية عمى نحك أعـ

 32مي لعمـ النص, كىي الميمة األكلى كالمركزية لعمـ لغة النص عمى اإلطبلؽ. كاألص
ثبلثة بيف  في ضكء الفيـ األلماني لمنصيةيفرؽ : النصمسانيات االتجاىات الرئيسة ل

مكضكع البحث فيو كىك )النص(  مف جانبو يحدد كؿ   ,النص مسانيات ل ةرئيس اتجاىات
لمحدد لظركؼ ااالحاكمة ك طبيعة القكاعد بالضركرة  ذلؾ بعيتعف اآلخر, تحديدان متباينان 

كالجممة مف جية  ,, كالفيـ النظرم لمعبلقة بيف النص مف جيةككظيفتو النص نيةلب
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 تميز المدرسة األلمانية بادئ ذم بدء بيف اثنيف مف ىذه المفاىيـ, يطمؽأخرل. ك 
فيـك الدينامي المعمى الثاني )ك  (مصطمح )المفيـك القضكمعمى األكؿ  إيزنبرج
مصطمح  ى األكؿفيطمقاف عمBrinker كبرينكر  Hartmann أما ىارتماف 33لمنص(.

)عمـ لغة النص المكجو عمى الثاني ( ك م)عمـ لغة النص القائـ عمى أساس النظاـ المغك 
  34نظرية التكاصؿ(. -عمى أساس االستعماؿ 

 مثؿي: عمى النظاـ المغكمالمفيكـ القضكم أك عمـ لغة النص القائـ  -:األكؿ االتجاه
ألف ىدفو  ,التكليدية( –امتدادان لممدارس كالنظريات البنيكية )التحكيمية ىذا البعد 

األساس اكتشاؼ المبادئ العامة لمنصكص ككصفيا كصفان منظمان كثابتان عمى غرار 
فبدؿ مف أف كانت الجممة أعمى كحدة محكرية لغكية أضحى النص 35 كصؼ الجمؿ. 

المغكية الكبرل كالعبلمة األساسية لمتحميؿ بتكسع تدريجي مف الفكنيـ إلى  ىك الكحدة
النص  مسانيات.يعد ىذا الفيـ ل36الكممة إلى الجممة إلى التركيب حتى يصؿ إلى النص

في نظر بعض الباحثيف األلماف مكاجيَا بالدرجة األساس لعمـ لغة الجممة الذم لـ 
ئع المغكية كلـ يضع اليد عمى الكظيفة الحقيقية يعكس بكضكح تاـ الخكاص النصية لمكقا

لمنصكص. كلذا فيك لـ ينشأ في جدؿ مع المفيكـ الدينامي القائـ عمى أساس نظرية 
 37التكاصؿ. 

لدل كىك  :المفيكـ الدينامي كالمكجو عمى أساس نظرية التكاصؿ -االتجاه الثاني:
داحض لو في الكقت نفسو, إذ ربما الباحثيف األلماف خبلؼ المفيكـ األكؿ ك شريحة مف 

يستند عمى فرض أف النص ليس مجرد تتابع نحكم محض بؿ ىك فعؿ لغكم معقد أك 
كحدة تكاصمية كبرل ألفعاؿ لغكية صغرل متتابعة, أك فعؿ لغكم معقد قد ُيبنى مف 

كال يمكف لعمـ لغة النص المكجو عمى أساس النظاـ التقميدم لمجممة أف , جممة كاحدة
لجة المناسبة لمنص بالكسائؿ المتاحة لكصؼ الجممة, بكصفو كحدة مقسمة يقدـ المعا

تؤسس كفقان  38زمنيان مغايرة لكحدة الجممة تككف دائمان متضمنة داخؿ سياؽ التكاصؿ. 
البراغماتي المستمد مف  –العتبارات كمقكالت تجنح إلى األكلكية لمجانب التكاصمي 

. كيسعى ىذا 39ألنجمكساكسكنية كاألمريكيةنظرية الفعؿ الكبلمي ألصحاب المدرسة ا
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القسـ مف البحكث أف يصؼ كيفسر شركط الفيـ المغكم االجتماعي بيف شركاء 
التكاصؿ في جماعة لغكية معينة يقيـ فيو المتكمـ أك منتج النص عبلقة تكاصمية معينة 

درس ماتية يجمع شركاء آخريف بكصفيـ مستمعيف أك متمقيف. ففي ضكء المؤشرات البرا
عمـ لغة النص الكظيفة التكاصمية لمنصكص ليكجييا تكجييان تكاصميان غالبان, إذ يكعز 

 40ليذا الجانب مف التحميؿ في عمـ لغة النص قدران كبيران مف األىمية. 
كيطغى ىذا الجزء مف الكصؼ الذم تطكر كبرز إلى الساحة المسانية مطمع      

نية الحديثة المتعمقة بمسانيات النص, كما نجد السبعينات في البحكث كالدراسات األلما
كجزء مف أعماؿ  Glinzكجمنتس  Schmidtكشميث 8978ذلؾ في أعماؿ فكندرليش 

( لسانيات النصكآخريف.. يبدك أف كبل المفيكميف لمصطمح )  Eisenberg إيزنبرج 
, Eisenberg المشار إلييما أعبله المفيكـ القضكم كالمفيكـ الدينامي لدل إيزنبرج 

كالمفيـك القائـ عمى أساس عمـ لغة الجممة كالمفيـك المكجو عمى أساس نظرية التكاصؿ 
, الذم انتيجتو بعض Brinkerبرينكر شميت ك ك  Hartmannماتي لدل ىارتماف جالبرا

المدارس المسانية القديمة كالحديثة في اكتشاؼ الخصائص النصية لمتابعات الجممية لـ 
المدرسة المسانية األلمانية, فمف جية يفرض المنيج القائـ مف ممثمي  فئة ثالثةيرؽ ل

عمى أساس فرضية التكاصؿ كحده تجاىؿ أك إغفاؿ المعطيات المتعمقة بداخؿ الربط 
كصؼ جمؿ مفردة مستقمة كليس النظر في سياقات نصية ل ُأنشئالجممي المتتابع ألنو 

. 41لتحميمية لمنص إلى خطر محقؽ, كىذا االتجاه بحسب ىمبش يعرض المدكنة اكمية
 :42كذلؾ لسببيف
تُفَترض إليضاح العبلقات بيف مقكالت الفعؿ كالتعبيرات المغكية بشكؿ  - أ

ضمني نظرية معمقة لمفعؿ المغكم أك نظرية مناسبة لمنشاط المغكم, ما 
 تزاؿ تعد في الكقت الحاضر أمبلن بعيدان.

متناسب فقط مع عمـ المغة تعمؿ ىذه إلى حد بعيد بمفيـك إجمالي لمنشاط,  - ب
)دكف تفسير مميز لممكضكع( غير أف مفيكـ النشاط ال يمكف أف يستنفد 
تمامان في قكتو التفسيرية إال حيف ُيخصص فيما يتعمؽ بالمكضكع )في 
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حالتنا: متعمؽ بمنطكقات لغكية(, كينظر إلى األنشطة ذاتيا عمى أنيا 
المنيج القائـ عمى  كمف جية أخرل يفرض المفيـك القضكم أك مركبة.

أساس النظاـ المغكم استعماؿ الكسائؿ كالمعدات ذاتيا المتاحة لكصؼ 
البنية الداخمية لمجممة, كىذه الطريقة في الكصؼ ال تتيح التفريؽ المناسب 
بيف كحدة الجممة ككحدة النص. كبالمحصمة ال يمكف أف يككف أحد 

بمة بينيما يتضح أف المفيكميف بديبلن عف اآلخر , فمف خبلؿ ىذه المقا
لتكاصمي( , يقكـ مقاـ المفيكـ الدينامي )ا يتسنى لو أف المفيكـ القضكم ال
إلى المفيـك التكاصمي بدالن مف المفيكـ القضكم في  كال يمكف الرككف

 43الكقت نفسو. 
 كفي مقابؿعمـ لغة النص المكجو عمى أساس المفيكـ التكاممي:  -االتجاه الثالث:

تقترح المدرسة األلمانية طريقة تكاممية لبلقتراب مف كنو الظكاىر  التصكريف السالفيف
بكسعنا أف  ,44في عممية الكصؼفي آف كاحد النصية تقتضي مراعاة كبل االتجاىيف 

نطمؽ عمييا )عمـ لغة النص المدمج( أك )عمـ لغة النص التكاممي( أك )لسانيات النص 
قصاءأحدىما  إيثاركتعذر  ,لصمة بيف االتجاىيفكثاقة االتكاممية(, كذلؾ ل اآلخر  كا 

 ضعؼ ذلؾ يككف ممكنان. بعد أف أدرككا خبل, كما جرائيةكبخاصة مف الناحية اإل
المفيكـ القائـ عمى النظاـ الجممي )القضكم( الصرؼ أك المفيكـ القائـ عمى األساس 

لمعالجة الظكاىر  كاؼٍ ساس أل تييئة اإلمكانات حياؿالتكاصمي )الدينامي( الصرؼ, 
, ينص ىمبش: "فكؿ منيا ال يسمؾ سمكؾ البديؿ, بؿ يكمؿ كؿ  45المتجاكزة لمجممة

منيما اآلخر عمى نحك ما يجب أ تُتضمف أكصاؼ البنية في أكصاؼ الكظيفة 
في نظر  نصيةكلمظفر بأساس مناسب أك مقبكؿ عمى األقؿ لتحميؿ الكقائع ال.46أساسان"

رتبط تحفيزات متعمقة بالمغة كتحفيزات متعمقة بالتكاصؿ بعضيا الباحثيف ال بد أف ت
 –كما يجب في نظر برينكر أف يشكؿ النيج التكاصمي  47ببعض عمى نحك مجٍد,

المنيجي في الدراسة. ككؿ ذلؾ يفضي إلى  –البراغماتي األساس المحكرم النظرم 
ية في الكقت نفسو. الكصكؿ إلى مفيكـ أمثؿ لمنص قكامو أف النص كحدة لغكية كتكاصم
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فييفيغر إلى تصكر ربما أبعد مما تبناه إيزنبرج كبرينكر  ىاينة ماف/في حيف يذىب  48
, فيما مضى, كىك قبؿ كؿ شيء ال ينبغي فصؿ العبلقة بيف االتجاىيف تمامان كما ال 
ينبغي أف يشتمؿ االتجاىاف أحدىما عمى اآلخر, "نحف ننطمؽ أكثر مف ذلؾ مف ككف 

ُينظر إلى دراسات عمـ  إذبيف عمـ المغة النصي كعمـ المغة الجممي,  امميةتك العبلقة
المغة الجممي عمى أنيا تمييد ضركرم ألبحاث عمـ المغة النصي مف جية, لكنيا مف 
جية أخرل يمكف أف )تتجاكز( في عمـ المغة النصي األكثر شمكالن. بذلؾ يككف لدل 

كيطمح الباحثاف ضمف اإلطار نفسو 49 عمـ المغة النصي ميدانو كمساحتو الخاصة".
إلى اإلفادة مف فرضية ككف عمـ المغة النصي ال يقؼ عند حدكد البنية النصية فقط بؿ 
يسعى إلى الكشؼ عف الخصائص النصية لمعبلمات ككيفية جريانيا أثناء االتصاؿ مما 

فيـك يؤدم ذلؾ التصكر إلى التسكية بيف عمـ المغة النصي كعمـ االتصاؿ. فيككف م
عمـ المغة النصي القائـ عمى أساس ىذا التكجو دراسة كؿ أشكاؿ االتصاؿ كشرائطيا 

كىي فكرة  51ليتساكؽ ىذا المفيكـ مع مفيكـ النص المكسع. 50بكصفيا مجاالن لمبحث.
تقترب إلى حد ما مف مقترح برينكر بإيعاز دكر أكبر لمبعد التكاصمي في تحديد نطاؽ 

مكقفو القاضي بدمج االتجاىيف معان كما سبقت اإلشارة إلى عمـ لغة النص بالرغـ مف 
 ذلؾ.
 . نظرية لمنص في إسيامات المدرسة األلمانيةمفاىيـ :  نيالثا طمبالم

ُتعد المفاىيـ األساسية في أغمب المقاربات النظرية طبيعة مكجية لعمؿ الباحث      
لممياـ. كمف طبيعة مثمى في رسـ اإلطار العاـ الذم تستقر فيو أكجو طرح نظرية 

أف تمـز الباحث بالتعريؼ  –قبؿ أم شيء  –البحث العممي في كؿ المجاالت 
بمكضكعو األساس كتأطيره, كذلؾ عبر طرح مجمؿ التصكرات كالمقكالت المقترحة مف 
لدف المشتغميف في ىذا المجاؿ لتحديد أبعاده كرسـ مبلمحو النظرية كي يتسنى لو تباعان 

ـ المعّرؼ كيمسؾ فيما بعد بزماـ المكضكع الماثؿ لمدراسة. كمف األمكر أف يدرؾ مفيك 
الذم يعد   Texteذات الصمة تمؾ التي تتعمؽ بالبحث كالتقصي عف ماىية )النص( 

 مقبمةفي العقكد الزمنية السابقة كالراىنة كربما الكمنطمقيا النظرية النصية اىتماـ بؤرة 
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بدايات البحث المغكم النصي ألغمب المشتغميف كنكاد نممس في كؿ بداية مف  أيضان.
في ىذا الحقؿ عينة مف الترسيمات كالحدكد المبينة لطبيعة النصكص ككشؼ أبعادىا 

براز خصائصيا النكعية المائزة.  كا 
ال في المصطمح العممي  Texteتعريؼ النص الحؽ أف ك  النص في المعجـ الغربي:

 ىاينة ماف/ فتتحيإذ  خبلفان لمعناه في المعجـ المغكم, شؾ غير سيؿ الضبط كالتحديد
معجمي كىك تعريؼ مستقى مف  –النص مف منظكر لغكم  دراستيما بتعريؼ فييفيغر

المعجـ البلتيني: "إنيا تعني أصبلن , النسيج, أك أنساج كضفرة, مف الفعؿ البلتيني 
textere 52ركاية , المقالة العممية". , بمعنى : َنَسج أك َضَفر, كأمثمتو: الرسالة , ال      

كتعريفو كالبت بو  Texteمفيكـ مصطمح )نص(  يعد شرح النص في االصطبلح:
ذلؾ في بعض الخصائص  خبلؼمسألة جد خبلفية بيف عمماء لغة النص إال ما ثبت 

العامة لمنصكص, كىك ما ألفيناه حقان عند المسانييف الغربييف في أثناء معالجتنا لبعض 
ىيـ كالمصطمحات النصية في إحدل فقرات مدخؿ الدراسة. كفي اآلف نفسو, ليس المفا

ران عمى فئة معينة قتصم مداهكتحديد  Texteذلؾ التبايف كاالضطراب في ضبط النص 
 تكصيؼمف المسانيف, بؿ نجد ما يماثؿ  ذلؾ السجاؿ كالتعقيد كالغمكض أحيانان في 

 مناخ المغكم األلماني, حتى أف بعضيـماىية النص ماثبلن عند عمماء النص في ال
الخكض في مسألة ماىية النصكص إلى ما بعد االنتياء مف البحث ككف  فضؿ إرجاء

اإلحاطة الشاممة بمكضكع تعريؼ النص في بداية البحث متعذرة كليست يسيرة أك ربما 
د ظفر ىذا المبحث مف نظرية كق53تككف غير ضركرية كلكف بكصفو بدىية مسبقة.

عند شاسعة كالجدؿ الذم شغؿ فيو تعريؼ النص مساحة  نقاشكافر مف ال سيـبالنص 
 Texte. فعند تتبع الحدكد كالمفاىيـ الكاصفة لمنص  Texteالميتميف بمسانيات النص 

في البيئة المسانية األلمانية يظير لكف مف التعدد كالتبايف الكاضح بيف الدارسيف في 
 اإلجابات عف ذلؾ ؟.. فبعض Texte: ما ىك النص حكؿاإلجابة عف التساؤؿ القائـ 

تصكر النص مف منطمؽ نحكم, كبعض ت خرلتصكر النص مف منطمؽ داللي, كاألت
كثمة مف يمغي إمكانية  لغكم.. يتصكره عبر مزج منطمؽ لغكم كما كراءمنيا ثالث 
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تحديد مفيكـ نيائي بكاسطة األفكار المكركثة إال أف ُتضمف النصكص في خطابات 
كفي كؿ دراسة تظؿ المساعي الرامية لئلجابة عف ىذا التساؤؿ مثار  54 كسع كأشمؿأ

فبجانب تمؾ  جدؿ  بيف األكساط المسانية في المحيط المغكم األلماني. نقاش ك 
اإلشكالية القائمة تبقى المحاكلة لمكصكؿ إلى مفيـك مناسب لمنص كالمساىمة فيما بعد 

 ممحة في دراسة إلضاءة ىذه المنطقة مف البحث.ة انية النصيفي تأطير النظرية المس
منذ كقت مبكر مف عمر  –:ينطمؽ ىارتماف  Hartmann مفيكـ النص عند ىارتماف 

في كصفو لمنص مف مقكالت لغكية في مقالتو المعركفة )عمـ لغة  –الدراسات النصية 
, تصالي, لـ تخُؿ مف بعض اإلشارات المتعمقة بالجانب اال8968النص ميمة لغكية( 

إذ يعد كؿ ما يستخدـ في الكاقع الفعمي مف عبلمات ىك في العادة نصكص, أم كؿ 
فيحد  56كالنص في شكمو ىك الكركد المطمؽ لمغة. 55عبلمة لغكية ىي نص بعينو.

النص بأنو "عبلمة لغكية أصمية. تبرز الجانب االتصالي كالسيميائي كمف الكاضح 
كتأسيسان عمى ذلؾ فالنص  57كالعمكمية المغكية كالداللية".التأكيد عمى خاصية االتصاؿ 

"أم قطعة ذات معنى, كذات كظيفة, أم قطعة مكفقة مف الكبلـ, صارت ميمة  حسبوي
ربما يكتنؼ ىذا التحديد شيء مف االقتضاب كالعمكمية  58)حية( أك تصير ميمة لمتك".

ذه القطعة كحجميا, ىؿ فيما يخص استخداـ كممة "قطعة" دكف اإلشارة إلى طبيعة ى
 –ىي كممة أـ جممة مفردة أـ سمسمة مف الجمؿ.., غير أنو يؤكد الطبيعة المادية 

الداللية لمنص المتمثمة بالمنطكقات المغكية مع اإلشارة الصريحة إلى السياؽ. أما ما 
ف لـ ينفض عف  يتعمؽ بمنحو النص سمة )العبلمة المغكية األصمية( فيك تصكر كا 

التحكيمية,  –التصكرات الكبلسيكية المتمثمة بالمناىج البنيكية كالتكليدية  غبار كاىمو
, إال Suusuurالتي تأسست عمى مفيكـ العبلمة المغكية )الداؿ كالمدلكؿ( لدل سكسكر 

أنو أتاح لو المحاؽ بمعسكر المسانيات النصية, كذلؾ بفضؿ نعتو تمؾ "العبلمة" 
ان منيجيان كتطكران لسانيان في تمؾ المرحمة, ففييا أحدثت ىذه السمة منعطف إذباألصمية, 

إمارة إلى التحكؿ في البحث المساني مف ألسنية الكممة أك الجممة إلى ألسنية االمتداد 
ألف  59الثرم لمنص, كىذا فعبلن ما أكده ىارتماف صراحة في محاضرتو المشيكرة آنذاؾ.
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الجمؿ, ىذا التكجو الذم أدلى التكاصؿ بيف الناس يترجـ مف خبلؿ النصكص بدالن مف 
بو ىارتماف قد رفد المنحى البراغماتي في استجبلء النصكص لدل الباحثيف األلماف 

 كبالخصكص عند برينكر.
بأنو: "ترابط مستمر لبلستبداالت  R. Harwegمفيكـ النص عند ىارفج :كيحده ىارفج 

ع مشكؿ لمضمائر عبر تتاب60السنتجميمية التي تظير الترابط النحكم في النص". 
المتصمة بعضيا مع بعض أم عبر مبدأ اإلعادة الضميرية بصيغ كأنماط مختمفة, 

 Similaritats, كاستبداؿ المشابية  Identitatssub stitutionكاستبداؿ المطابقة 
subtitution  كاستبداؿ التبلصؽ ,Kontiguitats substitution  .61  كتنقؿ عنو

فيك   . 62لكحدات لغكية متككف مف خبلؿ تسمسؿ ضميرم متصؿ"آدمتسيؾ النص "تكاؿ 
يربط النص بخاصية الترابط النحكم األفقي لمعبلمات مف خبلؿ كسائؿ بناءن عمى ذلؾ 

لغكية أيضان مف جية, كيركز عمى العبلقات بيف الكحدات النصية الصغيرة, أم الجمؿ 
تسمسؿ الجممي فإذا ما كمجمكعات الجمؿ. كيربط مف جية أخرل بيف النص كبيف ال

 63بنياية النص كبداية نص جديد.  قطعت السمسمة فإف ذلؾ ينبئ ان
فيمان رياضيان :كيفيـ فاينرش النص مف جيتو   Weinrich مفيكـ النص عند فاينرش

"بأنو تككيف حتمي يحدد بعضو  64يقكـ عمى كحدة البناء الزمني لممتكالية األفقية
يستدعي ىذا الفيـ خاصية  65عضيا بعضان لفيـ الكؿ".بعضان.., إذ تستمـز عناصره ب

يستمـز السابؽ منو البلحؽ دكف الفصؿ  ان كثيق ان الترابط بيف أجزاء النص ككؿ, ترابط
بينيما أك عزؿ أحدىما عف اآلخر فإف ذلؾ مف شأنو أف يؤدم إلى غمكض النص أك 

َـّ تعقيده ك  كلـ تغب عف ذىنو سمة التسمسؿ لبنية النص,  66عدـ تحقؽ الفيـ.  مف َث
تصاؿ عيف بينيف لبلالعبلمات لغكية بيف انقط كاٍؿ مفيدإلى ذلؾ بأنو "ت أشارحينما 

كيذكر لو أحد الباحثيف تعريفان آخر قكامو أف النص "كؿ يشتمؿ عمى  67". الفتيف لمنظر
كتأتي ىذه العناصر أك عدد مف العناصر التي ترتبط فيما بينيا بعبلقة تبعية متبادلة. 

مجمكعات العناصر متتابعة في نظاـ منسجـ كحصيؼ. تسيـ كؿ قطعة نصية فيو 
Chaque segment textuel  في تكضيح القطعة التي تمييا, كتسيـ ىذه األخيرة
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أم أنو يريد أف يبيف أف النص قائـ عمى نظاـ مف  68بدكرىا في تكضيح سابقتيا". 
يميزه خاصية التتابع بيف عناصره مجتمعة بحيث يفسر كؿ الجمؿ أك العناصر أبرز ما 

عنصر منو العناصر التي تميو أك تمؾ التي تسبقو مف خبلؿ كسائؿ ربط لغكية أك 
 مفيكمية كيتكقؼ فيـ كؿ عنصر منيا عمى كجكد العنصر اآلخر السابؽ أك البلحؽ. .

النص كالحدث  :فقد حاكؿ أيضان الربط بيف مفيـك Schmidt تمفيكـ النص عند شمي
االتصالي مف جية, كبيف مفيكـ النص كالمنظكر الداللي, أم متسمحان باعتبارات محض 

تو النصية كراتحكيمية كثالثة تداكلية, مع ىيمنة األخيرة عمى تص –لغكية كأخرل تكليدية 
بمجمميا. كيرل أف النص "ىك كؿ تككيف لغكم منطكؽ مف حدث اتصالي )في إطار 

, كيؤدم كظيفة اتصالية  thematischمحدد مف جية المضمكف عممية اتصالية(, 
يمكف إيضاحيا, أم يحقؽ إمكانية قدرة إنجازية جمية... كمف خبلؿ كظيفة إنجازية 
يقصدىا المتحدث كيدركيا شركاؤه في االتصاؿ, كتحقؽ في مكقؼ اتصالي ما حيث 

 –ة اجتماعية يتحكؿ كـ مف المنطكقات المغكية إلى نص متماسؾ يؤدم بنجاح كظيف
بكصؼ النص النتاج اإلنساني مف 69 اتصالية, كينتظـ كفؽ قكاعد تأسيسية )ثابتة(". 

عمى كـ المنطكقات المجردة عف سياقاتيا  Schmidt تالمنظكر التكاصمي.كيطمؽ شمي
.  Textformularالتكاصمية صفة )النص المقكلب( أك )صيغة النص(  –االجتماعية 

ألنيا في نظره نصكص تفتقر إلى الكظيفة التكاصمية كال تحقؽ منفعة. فإذا ما نجح كـ 
اجتماعية ينشدىا المتكمـ كيفيميا  –مف المنطكقات المغكية في تحقيؽ كظيفة إنجازية 

 7المتمقي في مقاـ تكاصمي محدد أصبح ذلؾ الكـ متماسكان نصيان مؤديان كظيفتو بنجاح.
يرم مف ىذا الحد جممة اعتبارات "بعضيا تداكلي, مثؿ الحدث يستنتج سعيد حسف بح

االتصالي, كمنتج النص, كمتمقي النص, كعمميتي اإلنتاج كالتمقي, كالقكة الكظيفية 
كاإلنجازية, كمكاقؼ كسياقات كمقامات االتصاؿ كغير ذلؾ, كبعضيا داللي, مثؿ 

ة كالداللة اإلحالية كتكليد مضمكف النص, كالمعنى الشأني أك البؤرم, كالداللة اإلشاري
المعنى كالبنية العميقة لمنص كغير ذلؾ, باإلضافة إلى االعتبارات النحكية التي نقمت 
مف نحك الجممة إلى نحك النص, عمى أساس أنيا لـ تعد تجد اىتمامان في نحك الجممة, 
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 كىي اعتبارات تتعمؽ في المقاـ األكؿ بما كراء الجممة, مف عبلقات ككسائؿ ربط
كتماسؾ, حيث ذىب أكثر عمماء النص إلى ضركرة امتداد نطاؽ الكصؼ إلى ما كراء 

كثمة 71الجممة, فبل اعتبار ألم نحك لمجممة إال إذا كاف جزءان مف النص أك الخطاب". 
, يبيف فيو أف النص "جزء حدد مكضكعيان )محكريان( مف خبلؿ تتعريؼ آخر يتبناه شمي

أم أنو كقؼ النص عمى كحدة  72)إنجازية( ". حدث اتصالي ذم كظيفة اتصالية 
المكضكع الذم يدكر حكلو ككحدة اليدؼ, كالكظيفة االتصالية. كلـ يتكقؼ عند عتبة 
ذلؾ التحديد في بسط مفيكـ أمثؿ لمنص, فقد أضفى عميو سمة الكظيفة االجتماعية 
ف حينما الحظ "أف النصكص ليست سكل مجمكعة مف الرمكز المغكية المعبرة, كأ

 73كظيفتيا إنما ىي االتصاؿ االجتماعي". 
حكؿ مفيكـ النص أف تعريفو  تيفضي ما عنرض مف أفكار كتصكرات لشمي     

 يتمحكر حكؿ محكريف أساسييف:
 األكؿ : يقكـ عمى أساس كحدة المكضكع داخؿ بنى النص.

الثاني : يقكـ عمى أساس المنحى التداكلي الذم يضـ تحت جناحو ثنائي العممية 
 التكاصمية  )المتكمـ = المنتج, كالمخاطب = المستجيب( .

: يسمؾ إيزنبرج في تنظيره لمنص اتجاىيف  Esenberg مفيكـ النص عند إيزنبرج
 مختمفيف :

مكجو عمى أساس نحكم تركيبي )مفيـك قضكم( :  كما ىك رياضي أحدىما : مفيكـ 
مفاىيـ بالتمظير السطحي عنى ىذا النمط مف اليُ 74  كغيرىـ.. ,كفاينرش ,عند ىارفج

لمسمكؾ المغكم لمنماذج النصية, الذم يصب اىتمامو عمى ظاىرة الترابط كالتماسؾ 
النصي بيف مككناتو كعناصره المتجاكرة, عبر كسائؿ محض لغكية ميمتيا الربط 
المنطقي بيف كقائع كأحداث مجردة, بكصؼ النص نظامان سبيرنطيقيان يتكقؼ عمى 

كقائع األنظمة المتحققة فيو. كيكظؼ ىذا المفيـك بناءن عمى أف  عبلقات التماسؾ بيف
النص يعد كحدة مستقرة غير مقسمة زمنيان يمكف مقاربتيا نظريان قياسان عمى كحدة الجممة 
تظير فييا الخكاص التركيبية كالداللية كالبراغماتية , فتفسر بالكسائؿ ذاتيا التي تفسر 
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كامتثاالن ليذه المؤشرات يرل 75البراغماتية لمجممة المفردة.بيا الخكاص التركيبية الداللية ك 
إيزنبرج "أف يفيـ تحت النص تتابعان مف الجمؿ يترابط مف خبلؿ كسائؿ التنصيص 

Vertextungsmittel ."76 ( أك "النص بمثابة سمسمة(suite  مف الجمؿ المربكطة
كالترابط المكضكعي, كالسببي,  77بعضيا ببعض عف طريؽ كسائؿ التنصيص". 

أم أف الترابط بيف   78كالحافزم, كالزمني, كالشرطي, كتكافؽ السؤاؿ كاإلجابة... إلخ
, فيك يكفؿ لكسائؿ  textureأجزاء النص ىك أبرز الخصائص التي تسمو بالنصية 

التنصيص المتحققة داخؿ البنية النصية خاصية الربط بيف مككناتيا. فبيذه الطريقة 
كصؼ أك تستنبط القكاعد المحددة لبناء النص قياسان عمى القكاعد الخاصة ببناء ت

نعايف بجبلء أف  ماتيتو.جالجممة بكصفيا قكاعد خاصة بتركيب النص كداللتو كبرا
إيزنبرج يشير إلى الخصائص كالسمات المغكية المميزة لمنصكص مف خبلؿ نماذجو 

 :79المختارة أعبله كىي 
تابع كالتعاقب السميـ كالمنظـ بيف الجمؿ المتجاكرة كفؽ المنطؽ جكدة السبؾ : الت -

الرياضي في تكالي المنطكقات بناءن عمى أسس محددة, كىذا التتابع يتسـ باألفقية 
 كالتماسؾ بيف الكحدات المغكية.

جكدة التأليؼ : االنتقاء المتسمسؿ كالمنظـ لمكحدات المغكية المتراصفة كفؽ  -
 صيؼ.مخطط تنظيمي منسجـ كح

النحكية : البناء النحكم لمكقائع المغكية كفؽ قكاعد النحك المتكاضع عمييا بيف  -
شركاء التكاصؿ. كلكف عمى نحك أكثر تكسعان كانفتاحان مف البناء النحكم لمسانيات 

 النظامية.
 االنغبلؽ كالتحديد مف الجيتيف اليمنى كاليسرل. -
 النص كحدة مستقمة بذاتيا تختمؼ عف كحدة الجممة. -
 عبلقات مفيكمية )داللية( عميقة تربط بيف مككنات النص السطحية . -

ثانييما : مفيكـ مكجو عمى أساس الكظيفة االتصالية لمنصكص )مفيكـ دينامي( : ىذا 
االتجاه الذم سمكو إيزنبرج في تحديد ماىية النص كطبيعتو, يتكئ أساسان عمى مجمؿ 
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ماتية ألكستف كتبلميذه, التي تعتمد في جممة ما تعتمد عميو عمى جالتصكرات البرا
الخاصية االجتماعية كالنفعية لمنصكص في مكاقؼ اتصالية معينة, كىك تكجو يعكس 
نضجان براغماتيان مبكران في تفكير إيزنبرج النصي , كمف ىذا المنطمؽ يرل أف النص ما 

بمعنى أنو 80 بنى عند إنجازىا جمؿ". ىك إال تتابع زمني مف أفعاؿ لغكية تكاصمية, تُ 
كحدة كمية ممتدة كظيفتيا تحقيؽ أغراض اجتماعية كبرل لديمكمة التكاصؿ بيف 

كىذه الكحدة بدكرىا تشتمؿ عمى كحدات نصية أصغر تيدؼ إلى تحقيؽ  ,المشاركيف
و كتمثمت ىذه النقمة عبر تعريف 81أىداؼ تكاصمية فرعية في إطار البنية الكمية الكبرل.

الذم يبرز مبلمح ذلؾ المنحى بكصؼ النص سمسمة مف الجمؿ أك سمسمة مف األفعاؿ 
 complex .82اجتماعي شامؿ  –في فعؿ تكاصمي  dativeالمركبة المنجزة, كالمنسقة 

كيقصد باألفعاؿ المنسقة الجمؿ النصية أك األحداث التي تنسند إلييا كظائؼ تكاصمية 
 لمنكط بيا الكظيفة التكاصمية الكبرل. فرعية داخؿ بنية النص الشاممة ا

في مدخمو إلى عمـ المغة العاـ يفيـ بكنتنج  :مفيكـ النص عند كارؿ ديتر بكنتنج 
قصيرة  –بعجالة في إطار )نص( "فقرة تامة دائمان, إذ يمكف أف يككف النص قصيران فقرة 

كف أف يرجع أك طكيبلن عدة مجمدات )الحرب كالسبلـ "ركاية"(, كيم –أك منطكؽ فقط 
النص إلى مؤلؼ أك أكثر, مثؿ: الحكار, المناقشة, تبادؿ الرسائؿ, كأخيران يمكف أف يضـ 

. كيشير أيضان في 83النص أجزاءن لغكية كأجزاءن غير لغكية: صكرة, رسكـ, رمكز... إلخ"
سياؽ تحديده ىذا إلى أف النص )المكتكب( الممتد كالمحدد ال شؾ أنو مككف مف جمؿ 

.يتبيف لمكىمة األكلى مف خبلؿ  84ران بعبلمات ترقيـ تخبر بنياية كؿ جممةمقسمة ظاى
 ىذه اإلشارة الخاطفة كالسطحية إلى ماىية النص لدل بكنتنج أنو يعد النص:

 قطعة محددة ببداية كتنتيي بنياية.   -
 ال ضير أف يككف قصيران أك طكيبلن. -
 تنصيص.يتألؼ النص الممتد مف مجمكعة جمؿ تفصؿ بينيا عبلمات  -
 ال بد أف ينتجو منتج أك منتجكف متعددكف. -
 تصدؽ كممة نص عمى كؿ عبلمة اتصالية سكاء أنتجت عبر لغة أـ عبر صكرة.  -
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 :  kalmayer مفيـك النص عند كالماير
 Isotopieيستند كالماير أساسان في تمييزه لمنص إلى ظاىرة )التناظر( الداللية      

 سبقو إليوليا في تحديد أبعاد النص دالليان, كىك مبدأ أمثؿ يمكف استعما بكصفيا أداةن 
في تحديد داللة النصكص, كسمؾ طريقو في ذلؾ ثمة مف  Grimas 8966جريماس 

أنو دالليان ب ُيحدد نص ماف,  "فك الباحثيف النصانييف كفي مقدمتيـ األلماني كالماير كآخر 
 ىا كفؽ عددعدد حدد, حيث يت (مف أ إلى م)التناظر تككيف )بناء( مف مستكيات 
كلـ يتكقؼ حده لمنص عمى المؤشرات الداللية فحسب  85السمات السائدة في النص".

بؿ يطمح إلى استيعاب اعتبارات أكسع في تعريؼ النص ليشمؿ "مجمكع اإلشارات 
إذف النص بمنظكره ليس فقط تمؾ العبلمات  86النصية التي ترد في تفاعؿ اتصالي". 

إشارات  –فييفير ىاينة ماف/كما يعبر  –عد ميقة بؿ يمكف أف تالمغكية السطحية كالع
 87المركر الضكئية كصفارة مفتش القطار كغيرىا ظكاىر نصية. 

:كنجد مف بيف أعبلـ المدرسة النصية األلمانية مف  Glinz مفيكـ النص عند جمنتس
أم حاؿ تحقيقو, كيفيـ جمنتس  Performanzيربط النص بخاصية األداء المغكم 

تحت ىذا التصكر أف كؿ ما يكتبو المنتج أك يقكلو في حدث األداء أك سمسمة أحداث 
األداء ُيعد مستقبلن عف المتمقي, "حيث ال يشترط في عممية التكصيؿ كجكد المتمقي 

تخدـ كىك بذلؾ يس 88لحظة اإلنشاء أك أف المنشئ ال ينتج ليحاكر أك ال ينتج إال لذاتو".
مفيكـ النص مف زاكية المنتج عمى أنو : "تككيف لغكم أنشأه منشؤه بالتزاـ مطابؽ 

التزاـ بغرض ذم تأثير الحؽ مساٍك, في األغمب ليس في شريؾ فحسب, بؿ  –لممقصد 
كفي صياغة أخرل يقكؿ: "نفيـ تحت  89في عدد أكبر, نعـ في عدد كبير مف الشركاء".

دائـ بدرجة أكثر أك أقؿ مف منشئيا مف البداية )أك النص بنية لغكية مقصكدة بشكؿ 
لُيعممنا أف النص منتكج ذىني يخرج إلى .  90منجزة بشكؿ مستمر حيف ترجع إلى أخر("

حداث تأثير الكاقع لغكيان لغاية في نفس المنتج يصبك إلى إيصاليا إل ى الشريؾ المغكم كا 
 ما



 هـ1111-م  2022. لسنة ( 1الثالث/ ملحق) /العددرابع /المجلد ال رابعةمجلة الدراسات المستدامة . السنة ال

 
 

[ 

 
 

 
 148 

ت مفيكـ النص االستعماؿ دخؿ برينكر تحي: Brinker ر مفيكـ النص عند برينك
كيقدـ ضمف ىذا 91 المغكم لمغة اليكمية كجعمو شرطان ميمان لبلشتغاؿ العممي بالنصكص.

السرد لمفيكـ النصية كصفان مفصبلن كمعززان بالنماذج التمثيمية يميز مف خبللو الفرؽ 
ا مكضكع التي يربطي –مكانان كزمانان  –الشاسع بيف بعض المتكاليات الجممية )الجزافية( 

كاحد كبيف مجرد التكالي الجزافي لتمؾ التتابعات في االستعماؿ اليكمي المتداكؿ, 
فيصؼ التكالي األكؿ بالنص, كيصؼ الثاني بالبل نص, كيكضح فكرتو بيذيف المثاليف 

 :92 
قدمت مطافئ فرانكفكرت جيازان يمكف أف ينقذ بو أناس مف منازؿ ارتفاعيا  -8

سي معمؽ متحرؾ, مربكط بكاسطة أحباؿ مثبتة يصؿ إلى مائتي متر, كىك كر 
بالبيت, بجندؿ متنقؿ عمى شاحنة. حتى اآلف ما يزاؿ الحد األقصى لطكؿ 

 سبللـ اإلطفاء ثبلثيف متران.
ليس لدم لؤلسؼ ما يكفي لمقراءة. فقد رفضت المجنة االقتراح. كفي العطمة ال  -2

 يستحب أحد المككث في بيتو.
يحكـ برينكر عمى النمكذج األكؿ بالنصية, ألنو مسار نصي مترابط األجزاء      

يجمعو مكضكع كاحد كمحدد فالجممة األكلى تتناكؿ إنجاز الجياز, كالجممة الثانية 
تتناكؿ طريقة عمؿ الجياز, أما األخيرة فتتناكؿ مقارنة الجياز بالجياز القديـ, سمـ 

ذج الثاني صفة نص ألنو مشتت مكضكعان, حيث يسمب عف النمك  في حيفاألطفاؿ. 
عف الضمير )أنا( الذم كاف يمكف أف يحدد تحديدان دقيقان,  ىتحكي الجممة األكل

كيستشؼ  كتتضمف الجممة الثانية قكالن عامان ال يمت لمجممة األكلى بصمة, كالثالثة كذلؾ.
عات جممية مترابطة مف ىذا التحديد المذككر االستعماالت اليكمية التي تفسر في تتاب

كمتماسكة مضمكنيان يجمعيا مكضكع مكحد ليس غير, كىذه ىي السمة األساسية التي 
تحقؽ النصية لتمؾ االستعماالت عند برينكر. لكنو يستدرؾ بعد عرضو لعينة مف 
النماذج النصية اليكمية أف ىذا التحديد غير تاـ كغير محدد كبالتالي فيك ليس نيائيان 

تحدد دالالت عدة لمكممة, مثؿ )البناء المغكم المكتكب المتداد محدد(, "إذ يمكف أف ت
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ك)النص الحرفي(, ك)التكضيح المغكم أك الكتابة المكضحة "تكقيع عمى صكرة"(, 
 .. كىكذا دكاليؾ93ك)مكضع في الكتاب المقدس(, ك)جزء لغكم مف عمؿ مكسيقي(". 

العاـ عند برينكر بتبايف األىداؼ في النظاـ المغكم  "نص"يتبايف تحديد مفيكـ مصطمح 
ذلؾ استنبط مفيكميف أساسييف  خمفية, كعمى مغكييفكالمكضكع لعمـ لغة النص عند ال

أحدىما قائـ عمى أساس النظاـ المغكم العاـ لمغة ما, كاآلخر قائـ عمى أساس  :لمنص
 :نصلييتدم مف خبلليما إلى صياغة تعريفو الشامؿ كالمتكامؿ لم نظاـ عمـ لغة النص
عمى أساس النظاـ المغكم العاـ : يكجو المفيكـ األكؿ بناءن  مكجواألكؿ : المفيكـ ال

عمى تحديدات عمـ لغة الجممة القائـ عمى القكاعد التكليدية التحكيمة فيعرؼ النص "بأنو 
تتابع متماسؾ مف الجمؿ, غير أف ىذا يعني أف الجممة كما كانت الحاؿ مف قبؿ ينظر 

 94"معمـ رئيسي" في تدرج كحدات لغكية؛ أم تعد كحدة بناء النص". إلييا عمى أنيا 
 استعماؿ لـ يكؼ عف . إذ95كيؤيد ىذا التصكر ما فسره ىمبش تعقيبان عمى ىذا التعريؼ

 الجممة كمعمـ مصغر يتشكؿ مف خبللو النص.
 : أما المفيكـ الثاني لمنص القائـنظرية التكاصؿعمى أساس  مكجوالثاني : المفيكـ ال

عمى تصكرات عمـ لغة النص المكجو عمى أساس )نظرية التكاصؿ( فقد عاب عمى 
االتجاه األكؿ تكجيو بناء النص )تككينو( كما تُبنى الكممة كالجممة كأركانيما دكف مراعاة 
ككف النصكص دائمان متضمنة في سياقات كمكاقؼ تكاصمية معينة يسيـ كؿ مف المنتج 

في بنائيا كتفسيرىا كتكجيييا. حاكؿ ىذا االتجاه مف البحث كالمتمقي أك المتكمـ كالسامع 
التكسع في عممية صياغة المفاىيـ النظرية لمنص كربط مفيكـ النص بالمفاىيـ 
 لكالمعطيات البراجماتية المتعمقة بنظرية الفعؿ الكبلمي كالكظيفة التكاصمية التي يعز 

كذج لغكم نصي كاؼ إلييما الدكر األبرز في كصؼ النصكص كتحميميا لبسط نم
لمكصؼ.كطبقان لذلؾ العرض لمنمكذجيف السابقيف مف المفاىيـ يقترح برينكر مفيكمان 
مدمجان لمنص يضع في حسابو مجمكع الحدكد كالمفاىيـ النظرية لممرحمتيف المتيف سبؽ 
تقديميما بكصفيما معطييف متكامميف ال بديميف لصياغة تعريؼ شامؿ كجامع مانع 

ات النصية األلمانية يتكئ عمى حقيقة أف النص قبؿ أم شيء "كحدة لمنص في الدراس
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فيؤسس كفقان لتمؾ المؤشرات مفيكمان مدمجان مف  96لغكية كتكاصمية في الكقت نفسو". 
كبل االتجاىيف مفاده: "يسـ المصطمح )نص( تتابعان محدكدان مف عبلمات لغكية 

 أم كاضحة.97 كاصمية مدركة". متماسكة في ذاتيا, كتشير بكصفيا كبلن إلى كظيفة ت
ماتيان كاضحان في تطمعات برينكر النصية, فيك يرل أف جيعكس ىذا المقترح نضجان برا

كظيفة النص تتكقؼ عمى كظيفتو التكاصمية, فالنص في تصكره بمثابة فعؿ لغكم فإذا 
ذه ما كاف النص متجاكزان الجممة الكاحدة أصبح كفقان لمفعؿ المغكم لدل أكستف كتبلمي

فعبلن لغكيان مركبان تنضكم في ثنايا الفعؿ األساس أفعاؿ لغكية فرعية تقكـ بكظيفتيا 
في  "نص"كخبلفان لتعريؼ مصطمح  الجممة أك العبارة أك الفقرة داخؿ محيط النص.

فإف التعريؼ 98  الذم يصؼ نصكصان مسجمة كتابيان  االستعماؿ اليكمي لدل برينكر
بؿ يشتمؿ الكصؼ  ,لنصكص المتشكمة كتابيان فقطاألخير لممصطمح ال يقؼ عمى ا
مستعيران في إبراز كجية نظر مناسبة لمنص مف  99عمى النصكص المنطكقة أيضان.

االتجاه األكؿ )االتجاه المساني البنيكم( التحديدات القائمة إف النص يتألؼ مف عبلمات 
كالمفردات, كالعبلمات المعقدة  لغكية يسميا "برينكر" بالعبلمات البسيطة كالمكرفيمات

كميتديان في الكقت نفسو  100كالمركبات كالجمؿ, لتشكؿ األخيرة أىـ كحدة بناء لمنص.
بيدم المفاىيـ التداكلية عند أكستف كجماعتو في االتجاه الثاني )االتجاه البراغماتي( 

ية في رسـ القائمة عمى ربط المنجز المغكم بنظرية الفعؿ الكبلمي كالكظيفة التكاصم
معالـ النصكص كتحديدىا, لضماف تحقؽ معيار النصية, الذم يتكقؼ عمى الكظيفة 

 101التكاصمية المسؤكلة عف تنظيـ التتابع الجممي كاستمراريتو داخؿ مكقؼ التكاصؿ.
كىك البعد الذم ركز عميو برينكر بصكرة أقكل في تأطيره المقدـ لمنص. كليس ىذا 

النص مف منظار أكسع كأشمؿ, تجاكز فيو الكقكؼ عمى إلى  نظر برينكر بؿ فحسب,
حد التماسؾ كالترابط النحكم, كجنح نحك إدخاؿ مفاىيـ داللية كمنطقية كأخرل تداكلية 
في كصؼ النص, ليجعؿ منو "مجمكعة منظمة مف القضايا أك المركبات القضكية, 

خبلؿ تترابط بعضيا مع بعض, عمى أساس محكرم_ مكضكعي أك جممة أساس, مف 
 Theemaيعني ذلؾ أنو يعد مكضكع النص )الثيمة(  102عبلقات منطقية داللية".
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كتتضح النزعة المنطقية في التعريؼ مف خبلؿ  الفكرة األساسية أك الرئيسية لمنص.
استخداـ مصطمح القضية بدالن مف الجممة في التحميؿ المنطقي. "حيث يجمع بيف 

كع, ثـ يشكؿ انسجاـ التصكرات التي تستخمص القضايا المختمفة استمرار كحدة المكض
كمف  103مف القضايا عبلقات باطنية قد ال تعكسيا التراكيب المغكية الفعمية لمنص".

النص أداة  كصؼالمقكالت التداكلية التي عكسيا حّد برينكر لمنص الكظيفة االتصالية ب
 104لتحقيؽ مقصد محدد.  ؽ االتصاؿ ينتجو مكقؼ اتصالي تحقي
ينادم الباحثاف بحتمية تكسيع :   ديتر فييفيغر/ النص عند فكلفجانج ىاينة ماف  مفيكـ
النص ليشمؿ الظكاىر االتصالية إلى جكار الظكاىر المغكية انطبلقان مف كصؼ فضاء 

لمنص, كالذم يتضمف مجمكع اإلشارات  Calmayerالتكصيؼ الذم منحو كالماير
النصية التي ترد في تفاعؿ اتصالي. ىذا التعريؼ يراه الباحثاف أنو يشمؿ إشارات 
اتصالية غير لغكية باإلضافة إلى المغكية, كبحسب ىذا االعتقاد يمكف أف يجاب عمى 

عف البل السؤاؿ الذم أثاره الباحثاف األلمانياف في مكرد مضى حكؿ كيفية تمييز النص 
نص في ظؿ كجكد متشابيات كثيرة , "فيؿ يطمؽ عمى محادثة الياتؼ نصان ! عمى 
أغنية أك رسـ داؿ عمى رمز أك فكرة أك إعبلف بمكبرات الصكت في محطة قطار ؟ 
ىؿ تعد إشارات المركر الضكئية بألكانيا المختمفة, كبما يتكصؿ بيا مف معمكمات أيضان 

ىكذا يمكف في منظكرىما أف تعد إشارات المركر  فإذا كاف ىذا105)نصكصان( ". 
ا ظكاىر نصية, كيفضي ذلؾ الفيـ إلى اإلحاطة مالضكئية كصفارة مفتش القطار كغيرى

أك تناكؿ كصؼ اإلشارات اليدكية المصاحبة لممنطكؽ أثناء عممية االتصاؿ كأشكاؿ 
مظاىر لغة  التعبير األخرل مف خبلؿ حركة اليديف أك العينيف بصكرة أعـ, كتناكؿ

  106الجسد أثناء عممية كصؼ النص كىذا ضركرم ببل شؾ في إطار عمـ االتصاؿ. 

لما لذلؾ مف أثر   107زد عمى ذلؾ العركض المصكرة المستخدمة لبلتصاؿ أك تحفيزه
بالغ األىمية في فيـ النص كتمقيو. كلكف الباحثيف قد قصرا فضاء النص عمى الظكاىر 

كتكبة دكف غيرىا إلى جانب الظكاىر المشار إلييا سابقان عمى الم أكالمغكية المنطكقة 
كجو الحصر, كيعمبلف ذلؾ االستثناء بقكليا: "أما كصؼ األبنية اإلشارات االتصالية 
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غير المغكية ككظائفيا )التي ليا أىمية كبرل لفيـ النص في االتصاؿ المنطكؽ( , 
الذم لـ يدرس إلى اآلف درسان  – ككذلؾ الربط بيف منطكقات لغكية كتعبيرات غير لغكية

فبل يمكف أف يدرج بشكؿ منظـ في دراستنا في الكقت الحالي . كُنمِمح في  –محدكدان 
تمؾ الحاالت فحسب إلى الظكاىر غير المغكية مف ذلؾ النكع المذككر حيف تستبدؿ 
 باإلشارات المغكية أشكاؿ تعبيرية مف أنظمة عبلماتية أخرل تتعارض مع داللة النص

 المتحققة لغكيان:
 الزكج: كداعان ! أنا ذاىب اآلف إلى مجمس الشراب -
 الزكجة: | معاتبة| كىك كذلؾ تفضؿ, فمتذىب -

مف خبلؿ إشارات اليد المصاحبة كنبرة صكت الزكجة يتضح أف ىذا النص      
الجزئي ليس رجاءن إلتماـ حدث ما , بؿ ىك لكـ , تعبير عف المكقؼ السمبي لمزكجة في 

ذلؾ يطكر الباحثاف  ضمف اإلطار النظرم  مف جراءك 108المكضكع المطركح ىنا".
, يككف عامان مف جية بحيث يختزؿ 109إدراكيان  محددان  لمفيكـ النص تعريفان ديناميان لمنص

كؿ أكجو الفيـ السابقة لمنص, كيككف خاصان مف جية أنو يسمح مف خبللو بالتفريؽ بيف 
قراران منيما بأف ىذا المقترح المستنبط ال يفي  ما ىك نص كما ىك ليس بنص. كا 

لمنطكقات غير بمتطمبات التعريؼ المؤسس نظريان كال يمثؿ حدان فاصبلن لمنصية مف ا
يتخطى  110النصية. كلكف لضركرة أف ينطمؽ كؿ كصؼ لمنص مف أساس راسخ نظريان.

طرائؽ الفيـ االستاتيكي األحادية كيتناكؿ في مجممو كؿ حيثيات العناصر المشاركة في 
األنشطة ك  ,كسياؽ معيف لمتفاعؿ ,كبنية ,كحدث ,كمتمؽٍ  ,تشكيؿ بنية النص مف منتج

ككما أكد عمى  –بالمعنى المفيكـ ىنا  –, "فالنصكص كافة ة األخرلالمغكية كاالجتماعي
تجسد نتائج الفاعميات. كتبعان لمفيـ الدينامي لمنص ينطمؽ مف  –ذلؾ مراران مف قبؿ 

نما ال يتحدد ذلؾ إال اتصاالن بسياقات  نصكص ال معنى ليا كال كظيفة ليا في ذاتيا, كا 
ف ينتجكف النصكص كيتمقكنيا. كبذلؾ ال التفاعؿ ككذلؾ المشاركيف في الحدث الذي

 كصؼأغمب اقتراحات ال ذىبت إليوتككف النصكص في ذاتيا متماسكة, عمى نحك ما 
إلى اآلف , بؿ إف المشاركيف في الحدث ىـ الذيف يمنحكف النص السياؽ كيحققكنو في 
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مكمات بنية النص حتى يعاد بناؤه ثانية في عممية الفيـ المعقدة التي تتفاعؿ فييا مع
النص كالمعرفة المكجكدة مسبقان تفاعبلن شديدان فالتماسؾ يككف مقصكدان مف المنتج 

إلى تتابع المنطكقات في أثناء عمميات فيـ النص".  لكيككف متكقعان مف المتمقي كيعز 
111 

 :Helbig  ىمبشجيرىارد مفيـك النص عند 
مماثبلن لما سبؽ مف لمنص مفيكمان  Helbigكفي السياؽ ذاتو يؤسس ىمبش      

ذات الطابع المدمج, فبعد عرضو المتدرج مف الفيـ السطحي كصكالن إلى الفيـ المفاىيـ 
المعقد جدان لطائفة مف التعريفات البالغة اإليجاز لمجمكعة مف أعبلـ المدرسة األلمانية 

 يستخمص كنظرة تقريبية عامة فرض عدـ اإلحاطة الكافية لممفاىيـ الممنكحة مف, 112
, كفي الكقت ذاتو "يمكف أف ُتعد كثيقة الصمة 113قبؿ ىؤالء إلى اآلف لممكضكع النص

)عمى سبيؿ المثاؿ كسائؿ الربط الصرفية النحكية, كالمكضكع المشترؾ, كعبلقات 
. بصياغة مكفقة لمصطمح 114التكافؤ الداللية, كالترابطات البراجماتية لمتكاصؿ كالفعؿ"

ر ىمبش  المفيكـ المتعدد األبعاد مع مبلحظة ميمو الكاضح "نص", كبناءن عمى ذلؾ يتخي
. فالنصكص في إطار ىذا 115إلى البعد البراجماتي عمى النحك الذم تبناه فكندرليش

التصكر "تُنتظـ في أطر التفسير األكسع لمفعؿ المغكم, كىك ما يؤدم نتيجة لذلؾ نماذج 
لى ربط بنظرية الفعؿ الكبلم  .116ي"نصية متعمقة بالفعؿ كا 

مفيكـ النص عند ساندج: في سياؽ محاكلتيما الخركج مف مأزؽ تحديد عاـ كشامؿ 
لمفيكـ مصطمح )نص( ناقش الباحثاف األلمانياف مارغكت ىاينة ماف/ فكلفجانج ىاينة 
ماف في دراستيما ضمف ما ناقشاه تمخيصان عامان كمكجزان لمفيكـ مصطمح )نص( يشير 

, كبحسب 117مات األساسية )المحكرية( لمتنصيصبكضكح في الكقت نفسو إلى الس
ساندج "فالنصكص... ُتستخدـ في مكاقؼ )مكقفية( ألداء مياـ في المجتمع )كظيفة 
النص, المقصدية( تتعمؽ بأحكاؿ )مكضكع, تماسؾ داللي(. كُيعنى الربط النحكم مكانيان 

 .118بالدمج"
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ف:  كفي عمؿ متأخر مفيكـ النص عند مارغكت ىاينة ماف/ فكلفجانج ىاينة ما
لفكلفجانج ىاينة ماف مع مارغكت ىاينة ماف يعمف الباحثاف فيو االستسبلـ إلمكانية 
إلغاء إشكالية المفيـك الكاحد الثابت المتكارث الذم ينصب عادة عمى أساس تحميؿ 
أكجو نصكص مفردة تخبر نسبيان عف جكانب جزئية ليا التفسيرات المادية كالبراجماتية 

كاالتجاه مستقببلن صكب محاكلة دمج كؿ النتاجات  119ية كالتربكية.. كغيرىاكاإلدراك
الحّدية المكركثة المثبتة أعبله كالسارية بكجو عاـ كتذكيب حدكدىا, أك المفاىيـ كاألفكار 

, كيعمبلف ىذا اإلجراء  بأف 120المدرجة عمى الئحة النقاش كالمرشحة في إمكانية الدمج
. كمف ىذا األساس ينشأ 121بتة أك حتى مطمقة كغير متغيرة""النصكص ليست قيمان ثا

في رأم الباحثيف "مدل التنكع الذم يمكف أف ُيصاغ مف خبللو تعريؼ مناسب لمنص, 
دكف كجكب التخمي عف المعايير السابؽ افتراضيا لمنصية. كلذلؾ تمثؿ تحديدات المثاؿ 

ف أف تأخذ بيا مجمكعة محتممة المقدمة ىنا نكعان مف العرض لتعريفات النص, التي يمك
. كمف ثـ يرسك رأييما حكؿ 122مف المستفيديف في مكاقؼ معينة ألغراض معينة"

اإلمساؾ بناصية المفيكـ المدمج المقبكؿ في نظرىما, ليعمنا أخيران حدىما لمنصكص: 
"بأنيا كحدات أساسية لبلتصاؿ  المغكم. كيتجمى في ذلؾ أنيا متضمنة في عبلقات 

شاممة لمنص, يجب أف تكصؼ عمى نحك منطقي في الكاقع بأنيا كحدات تفاعمية 
 .123األساس األكثر تعقيدان لمتكاصؿ"

كمف الغرابة بمكاف أف ينفرد جماعة : مفيكـ النص عند ىاكزندكرؼ/ كسمماف كىابشايد
مف المسانييف األلماف المتأخريف بمفيكـ مغاير لمنص في دراساتيـ يتعمؽ بطريقة إخراج 

مف طرؼ المنتج, كقد آؿ ىذا التصكر إلى التبايف في إطبلؽ سمات المعايير النص 
النصية التي تكصؼ النصكص مف خبلليا, كما النص في تفكير ىؤالء إال ذلؾ الكجو 

, كىك رأم قد بالغ فيو 124المكتكب/ المقركء لمتكاصؿ كالتفاىـ المغكم بيف كاتب كقارئ
ىذا التعسؼ كالحصر بخاصة في مداخؿ عمؿ ىؤالء مبالغة جمية كصريحة, كقد لكحظ 

. كيحتجاف ليذا التصكر بأف 125 ىاكزندكرؼ/ كسمماف كفي مطارحاتيما المبدئية أيضان 
النص المكتكب كالمعمف بكاسطة كرقة أك لكحة أك الفتة أك بطاقة بريدية مثبل يتيح 
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شاراتو التكاصمية في أثناء .  126القراءة التعرؼ عمى مغزل النص كمكنكناتو الضمنية كا 
كبيذا يتراءل ليما ما يعرؼ بالنص عمى أنو "شيء  مقركء لو حدكد مترابطة مع 
صيغتو المغكية المتعددة كيحتكم عمى ترابط لممكضكع كىك ذك فائدة تداكلية كيصاغ 

. كيمكف لممتمعف بيذا 127ضمف أنمكذج معيف كلو ترابط مع نص أك نصكص أخرل"
 د إلطبلؽ صفة )نص( عمى قطعة لغكية ما كىي : الحد أف يجني بيسر سبعة قكاع

 ككنو مقركءان. -
 محددان ببداية كنياية, عمى نحك ما افترضو إيزنبرج. -
 مترابطان سطحيان. -
 مترابطان مكضكعيان. -
 مسككبان ضمف قالب لمنكع. -
 يحقؽ كظيفة تفاىمية. -
 مخترقان مف قبؿ نص أك نصكص أخرل. -

سجـ مع تصكراتو تمامان بكصفو النص كحدة كينضـ ىابشايد إلى ىذا  المحكر كين     
. كىك أيضان عبارة عف "حالة تكاصمية يظير في أثناء 128قراءة أك فعبلن تحريريان مقركءان 

 .  130يتضمف أىدافان كمقاصد تكاصمية 129عممية التكاصؿ بيف األفراد كالجماعات"
في خضـ ىذا الكـ المعقد مف التعريفات كالمفاىيـ أفرزت المقكالت خبلصة:      

المختمفة المقدمة لظاىرة ما يسمى بالنص في تصكر أعبلـ المدرسة النصية األلمانية 
مظاىرة, كبمقدكرنا أف نصنؼ تمؾ التيارات مف لفيميـ تتبع اتجاىات متعددة كمختمفة 

 : المفاىيـ إلى فئات عدة
: يكلي أصحاب ىذا االتجاه التجمي ينظامعمـ المغة ال مف منظكرص أكالن : مفيكـ الن

المساني السطحي لمظاىرة في تحديدىـ لمنص, يشمؿ ىذا التكجو عمى بعض أعبلـ 
المدرسة األلمانية الذيف ركزكا في تعريفيـ لمنص عمى ظاىرة الترابط كالتماسؾ النحكم 

ؼ النص نظامان سبيرنطيقيان بيف مككناتو كعناصره. عبر كسائؿ لغكية محضة, بكص
يتكقؼ عمى عبلقات التماسؾ بيف كقائع األنظمة المتحققة فيو.  كيمثؿ ىذا االتجاه كؿ 
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مف إيزنبرج في جزء مف نماذجو التعريفية, كىارفج , كفاينرش , كىمبش , كبرينكر في 
 مرحمة مف مراحؿ تنظيره لمنص.. إلخ.

( : ينصب اىتماـ أصحاب ىذا االتجاه ثانيان : مفيكـ النص مف منظكر تحتي )داللي
نحك السمات المضمكنية لمنص, كعدـ كفاية النظر إلى التمظير الشكمي كعبلقات 
التماسؾ النحكم لمككناتو في تحديد أبعاده, إذ النص ال يخمك حتمان مف مجمكعة مميزة 
مف الخصائص كالسمات التي تحقؽ ترابطو كانسجامو. كمف أعبلـ ىذا المنحى عند 

أللماف ىارتماف , الذم يجعؿ مف كؿ قطعة ذات معنى كمضمكف, كداللة كظيفية نصان ا
 . ككالماير الذم سمؾ مبدأ  )التناظر( في رسـ مبلمح النص.

ماتي )تكاصمي(: كىذا النمط مف الكصؼ مستقى جثالثان : مفيـك النص مف منظكر برا
لتكاصؿ االجتماعي, كىك فيـ مف تكجيو العناية بالبحث في طبيعة األنشطة المغكية في ا
سيـ في ىذا الفيـ االنفتاح أنابع مف ككف النص حدثان اتصاليان أك تفاعبلن لغكيان. كقد 

عمى مختمؼ التيارات التداكلية ألكستف كجماعتو كنظريات التكاصؿ األخرل. كأفضى 
ي ذلؾ الطرح إلى أف النص كحدة لغكية كظيفتيا األساس التكاصؿ اإلنساني. كمف ممثم

يزنبرج, كجمنتس كآخريف..  فالنص في نظر ىؤالء الباحثيف ىك  ىذا التيار شميث, كا 
 فعؿ كبلمي معقد مككف مف أفعاؿ كبلمية فرعية داخؿ الفعؿ الرئيسي.

رابعان : مفيكـ النص مف منظكر مدمج: ال يكتفي أعبلـ ىذا التكجو في تعريفيـ لمنص 
لتأليؼ الداخمي فقط, أك حتى الكقكؼ عمى بالنظر في التجميات السطحية أك التنظيـ كا

في إيراد تعريؼ جامع أيضان التكاصمية لمنصكص, بؿ راىنكا  –الطبيعة االجتماعية 
مانع كقاطع نكعان ما لمنص عمى حتمية مراعاة االعتبارات المذككرة جميعان لمخركج 

لماف كمنيـ بمفيـك أمثؿ في صياغة التعريؼ. ىذا التكجو نجده عند أغمب المسانييف األ
مارغكت كىمبش كىاكزندكرؼ ككسمماف كفييفيغر ك  ىاينة مافك كساندج برينكر 
نمكذج أمثؿ لمصطمح )نص( في رأم  خاصة بإرساءال عضمة..كلتحجيـ المكىابشايد

أعبلـ المدرسة األلمانية يتطمب السعي إلى الكشؼ عف معايير جديدة كافية لتحديد 
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ضيؿ مفيكـ عمى آخر أك دحضيا كميا أك النص مف البل نص, تتيح إمكانية تف
 131مكانية تحديد األقساـ المختمفة لمنصكص. إاالنتصار ليا  بؿ تتيح أيضان 

 مكاصفات النصية في إسيامات المدرسة األلمانية: المطمب الثالث
تيتدم مراجع التنظير لمبحث النصي كتحميؿ التجميات المغكية لمخطابات اليكمية      

لممدرسة األلمانية إلى شبكة خاصة ألبعاد كصؼ النص أم معايير أك إشارات 
تنصيص تنعكس مف خبلليا كجيات النظر الخاصة بيذه المدرسة, قد تشترؾ في 

يكلندية كاألمريكية, السيما ما يتعمؽ بعض مف بنكدىا مع المدارس الغربية األخرل كال
بالمعياريف األساسييف لكؿ عممية تنصيص, كقد تنفرد في إدراؾ خكاص تنصيص أخرل 
مختمفة, كلكنيا آخر األمر ترتكز عمى مقترح دم بك جراند  الذائع الصيت كتتقبمو. 

ظ لدل كبالنظر في المراجع المتخصصة بالبحث المساني النصي لممدرسة األلمانية ُيمح
فئة مف أعبلـ ىذه المدرسة تبنييا قائمة سمات تنصيص أساسية معينة كذات أبعاد 
كمية مختمفة, تحتكم داخميا تقسيمات فرعية ألبعاد كصؼ أخرل, كيتجمى ىذا النمكذج 
في أعماؿ إيزنبرج كبرينكر كىاينة ماف/ فييفيغر... إلخ. يطمؽ إيزنبرج مف جانبو قائمة 

 :132كأبعاده, كتتضمف المبادئ اآلتية أساسية لشركط التنصيص
 االرتباط بفعؿ: كيتعمؽ بػ:  -8

 المشركعية االجتماعية: بكصؼ النص تجميان ألفعاؿ كممارسات مغمفة اجتماعيان. -
الكظيفة التكاصمية: انطبلقة مف قاعدة أف النص كحدة ينتظـ داخميا التكاصؿ  -

 المغكم.
 ية:مضمكف النص: كتناقش في إطارىا المعايير التال -2

 داللية النص: تعكس العبلقات بيف النص كالكقائع كاألحكاؿ. -
 مكقفيتو: النص بكصفو مرآة لسمات مميزة لمكقؼ تكاصمي معيف. -
 مقصديتو: النص كتمة مكحدة حاممة لشحنة مف المقاصد اإلببلغية كاألىداؼ. -

 بناء النص: كتفيـ تحتيا المحاكر التالية: -3
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يان متماسكان مف كحدات لغكية مترابطة بشكؿ جكدة السبؾ: بكصؼ النص تتابعان أفق -
 متكاٍؿ..

جكدة التأليؼ: بكصؼ النص تتابعان مف كحدات لغكية مختارة كمنظمة تبعان لخطة  -
 تأليؼ كفؽ مبادئ محددة..

 النحكية: بكصؼ النص كحدة لغكية مبنية عمى أساس قكاعد نحكية خاصة.  -
رة لمنصكص في إطار جانب كمية كينادم بضركرة تكخي "ىذه السمات الثمانية المذكك 

)شمكلية( النصكص, أم يجب أف ُينظر إلييا في إطار جانب تظير فيو ىذه النصكص 
بكصفيا شيئان ما ُتعزل إليو كؿ السمات الثمانية المذككرة في الكقت نفسو. كليذا نتائج 

.كجد لدل برينكر تقسيـ آخر لمقكمات 133بعيدة المدل ذات طبيعة نظرية كمنيجية"
 لنصية, كتتضمف شبكتو األبعاد اآلتية:ا

التماسؾ النصي: كيناقش تحتو الجكانب المتعمؽ بعمـ المغة النظامي, كيتفرع  -8
 :134إلى سمتيف محكريتيف ىما

 الشركط النحكية. -
 الشركط المكضكعية. -

كيتحرؾ داخؿ ىذا المعيار كؿ ما  135الكظيفة النصية )الكظيفة التكاصمية(: -2
 يتعمؽ بالجكانب االستعمالية لمغة, أم )الجكانب البراجماتية(.

 . 136نكع النص -3
كيتبع ىاينة ماف / ىاينة ماف تقسيمان رباعيان خاصان كصفاه بالنمكذج األكثر مقبكلية      

ف األبعاد . كيتألؼ م137في الكقت الحاضر كعّداه أساسان لنصكص كنماذج نصية كثيرة 
 : 138التالية 
 الكظيفية: كُيقصد بيا كظيفة النص. -8
 المكقفية: كيشتمؿ عمى: التضميف المكقفي , كالتفاعمي, كالخطابي لمنص.. -2
 المكضكعية: مكضكع النص كشبكتو الداللية. -3
 االتصالية. –كفاية الصياغة: مبادئ الصياغة الشكمية  -4
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كيضع ىاكزندكرؼ/ كسمماف بدكرىما ستة إشارات ترشد إلى النصية كصفاىا      
 :139بمعايير التنصيص التي يتكئ عمييا مطمقان تحميؿ النصكص كاستيعابيا, كىي

 إشارات حدكد النص )التحديد كالترتيب(. -8
 إشارات الترابط الشكمي )الترابط البيني(. -2
 ي(.إشارات ترابط المكضكع )الترابط المضمكن -3
 إشارات الكظيفة االتصالية )الفائدة التداكلية(. -4
 إشارات األنمكذج )نكع النص(. -5
 إشارات التناص. -6
كيستخمص ىابشايد استنادان إلى معايير دم بكجراند السبعة سبعة معايير, غير أنو      

لـ يمتـز بتمؾ المعايير حرفيان كراح يتحدث عف معايير أخرل مختمفة إلى حد ما كىي 
 :140ما يميعنده ك
 كظيفة النص. -8
عنصر المعمكمات: النص يجب أف يحتكم عمى كـ معمكماتي عف األشياء أك  -2

 األفكار أك األحداث في العالـ المحيط مف المؤلؼ إلى القارئ.
 البيئة المكقفية )الزمانية, المكانية, أفراد االتصاؿ...(. -3
 فحكل النص )شبكة الترابط الداللي(. -4
 التناص. -5
 )الظكاىر كالعبلقات النحكية...(.لغة النص  -6
المعرفة: يقدـ النص أم نص المعرفة لممتمقي كأف ىذه المعرفة تسيـ في  -7

صياغة المعنى القكاعدم لمنص عبر استخداـ مصطمحات كتعبيرات خاصة 
كال شؾ أف ىذه التكصيفات كالتحديدات  تستدعي المعاني كدكافع المعرفة.
ا ميندسك التكاصؿ األلماف في أعبله تجر لقكاعد التنصيص الكمية التي تمثمي

الباحث إلى اإليقاف, كاإلقرار بأف تصنيفات المدرسة األلمانية مف خبلؿ ىذه 
المعطيات ال تختمؼ في جكىرىا عف تصنيفات التنصيص لدل دم بكجراند 
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كجماعتو, كربما ُيممح التبايف كاالختبلؼ مف ناحية المنيج في التصنيؼ 
ستراتيجي كسمـ األكلكيات... إلخ, إذ إف أغمب اإلسيامات كالتكزيع كالبعد اال

 –كال تكؼ عف ىذا االرتكاز  –األلمانية المترجمة إلى لغتنا اعتمدت كارتكزت 
في عممية التنظير, كالتحميؿ عمى أربعة أكتاد لمتنصيص: تكمف غالبان في دمج 

النصي(,  معيارم دم بكجراند: )السبؾ كالحبؾ( في معيار كاحد كىك )التماسؾ
كدمج معاييره: )المكقؼ, كالمقصد, كالتقبمية, كاإلعبلمية( في معيار )الكظيفة 
التكاصمية(, كأطمقت معيار )التناص( كمعمـ منعزؿ, دكف إعارتو اىتمامان فائضان 
في دراساتيـ مقارنة بالمعايير األخرل, في حيف اتفقت كممة أعبلـ ىذه المدرسة 

صفة المعيارية مطمقان, كجعمو ضابطان ميمان عمى إيثار )نكع النص( كمنحو 
كفّعاالن في بياف نصية النص خبلفان لما ألفناه لدل دم بك جراند كمف نيج 

 نيجو..
فبل غمك إذف إف حكمنا بأف البعد التأسيسي لمعايير النصية عند دم بكجراند كغيره      

ضفاء تمتد جذكره إلى المدرسة األلمانية التي يديف الجميع بالفضؿ ل يا في اكتشاؼ كا 
أىـ معايير النصية كأشدىا تأثيران في تمييز النص عف مجرد مصفكفة مف الجمؿ, 

 . كالمعيار البراجماتي
في ختاـ ىذا المسرد التكصيفي لجيكد المدرسة األلمانية :  اتمة البحث كنتائجوخ

سيامات عممائيا في ميداف عمـ لغة النص أك لسانيات النص بات اآلف  جدرمف األ كا 
 :حصر كتسجيؿ أىـ النتائج كالممحكظات التي رصدتيا أك استنتجتيا الباحثة

  كجدت الباحثة أف أىـ اإلسيامات المغكية لممدرسة األلمانية كأشيرىا تجسدت
في منجزىـ القاضي بإعبلف "النص ىك العبلمة المغكية األصمية" خبلفان لما 

ية المنصرمة إلصاؽ سمة كاف ساريان في العرؼ المغكم طيمة الحقب الزمن
العبلمة بالكممة أك الجممة, كقد رافؽ ىذه االنعطافة الميمة كالمفصمية إعبلف 
رسمي كصريح مف خبلؿ مؤتمر منظـ ُأعدَّ ليذا التحكؿ يبشر بميبلد عيد 
جديد لمبحث المغكم مف لدف بعض ركاد المدرسة النصية األلمانية كحمفائيـ 
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يذه المدرسة قصب السبؽ كالفضؿ في التطمع إلى كأتباعيـ في ذلؾ البمد. كأف ل
طبلؽ عنكاف )عمـ لغة النص( أك )عمـ  النظرة الكمية لمكقائع الكبلمية كا 
يثاره عمى مصطمح )عمـ  لسانيات النص( أك )عمـ النص( رسميان كتعميمو كا 

 المغة أك عمـ الجممة(, كذلؾ عمى يد المغكم األلماني فاينرش كزمبلئو. 
 بنصيب كافر مف االىتماـ كالبحث في النقاش  تعريفوك  "صنمصطمح " يحظى

أداة النصي عند الميتميف بمسانيات النص في المحيط المغكم األلماني بكصفو 
لنقؿ األفكار كالمكضكعات كتداكليا بيف الشركاء المغكييف داخؿ التكاصؿ  مكفقة

في  "صن"ظاىرة تعريؼ أفرزت المقكالت المختمفة المقدمة لكقد  االجتماعي.
فيميـ تتبع أعبلـ المدرسة النصية األلمانية اتجاىات متعددة كمختمفة  اتتصكر 

التركيبية في صياغة تعريؼ  –مظاىرة, بعضيا يراعي االعتبارات المغكية ل
كبعض , ماتية(جيراعي االعتبارات التكاصمية )البرا بعضيامناسب لمنص, ك 

قترح تعريفان مدمجان يدخؿ في حقة تالغالبية السايراعي االعتبارات الداللية ك  ثالث
 . حسابو االعتبارات السابقة في صياغة التعريؼ

  .أنو فضبلن عف االنيماؾ في النظر إلى الكظيفة التكاصمية في تعريؼ النص
األخذ  يمغيال , غير أف ذلؾ اتصالية داخؿ تفاعؿ اجتماعي معيفلغكية ك كحدة 

 حميؿ النصي.بعيف االعتبار بنيتيا المغكية في عممية الت
  اكتشفت الباحثة أف مظاىر التنصيص كضكابطو الكمية التي تمثميا ميندسك

التكاصؿ األلماف ال تنأل في جكىرىا عف جكىر معايير التنصيص لدل دم 
بكجراند كحمفائو, كقد ُرصد التبايف كاالختبلؼ مف ناحية المنيج كالعدد في 

خ, حيث إف أغمب التصنيؼ كالتكزيع كالبعد االستراتيجي كسمـ األكلكيات... إل
كال تكؼ عف ىذا  –اإلسيامات األلمانية المترجمة إلى لغتنا اعتمدت كارتكزت 

في عممية التنظير كالتحميؿ عمى أربعة أكتاد لمتنصيص: تكمف  –االرتكاز 
غالبان في دمج معيارم دم بكجراند: )السبؾ كالحبؾ( في معيار كاحد كىك 

ؼ, كالمقصد, كالتقبمية, كاإلعبلمية( )التماسؾ النصي(, كدمج معاييره: )المكق
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في معيار )الكظيفة التكاصمية(, كأطمقت معيار )التناص( كمعمـ مستقؿ دكف 
إعارتو اىتمامان فائضان في دراساتيـ إذا ما قكرف بالمعايير األخرل, في حيف 
اتفقت كممة أعبلـ ىذه المدرسة عمى إيثار )نكع النص كنمطو( كمنحو صفة 

, كجعمو ضابطان ميمان كفّعاالن في تعزيز نصية النص خبلفان لما المعيارية مطمقان 
ألفناه لدل دم بك جراند كمف نيج نيجو.. فبل غمك إذف أف البعد التأسيسي 
لمعايير النصية عند دم بكجراند كغيره تمتد جذكره إلى المدرسة األلمانية التي 

ضفاء أىـ معايير الن صية كأشدىا تأثيران يديف ىؤالء ليا بالفضؿ في اكتشاؼ كا 
في تمييز النص عف مجرد مصفكفة متكالية مف الجمؿ, كالمعيار البراجماتي 

 مثاالن. 
 ثبت اليكامش

 .55ينظر: مقاالت في تحميؿ الخطاب,  (1)
 . 335ينظر: مدخؿ إلى المسانيات,   (2)
 .45 – 86ينظر: المصدر السابؽ,  (3)
 .26, . كتاريخ عمـ المغة الحديث858ينظر: القضايا األساسية في عمـ المغة, (4)

 .35كمدخؿ إلى المدارس المسانية, 
 .34ينظر: تاريخ عمـ المغة الحديث,  (5)
 .354 – 353ينظر: المصدر السابؽ,  (6)
 .238ك  56ك  26 – 25, 8975ينظر: تطكر عمـ المغة منذ (7)
مـ لغة . كمدخؿ إلى ع36مدخؿ إلى عمـ النص كمشكبلت بناء النص, ينظر:  (8)

.  كمقاالت في 885عمـ لغة النص المفاىيـ كاالتجاىات, . كىامش كتاب 49النص, 
 . 285. كعمـ النص: تحريات في داللة النص كتداكلو, 54تحميؿ الخطاب, 

 .28عمـ لغة النص نحك آفاؽ جديدة,  (9)
 .54ينظر: مقاالت في تحميؿ الخطاب,  (10)
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اب تىامش ك. ك  37 – 36ناء النص, ينظر: مدخؿ إؿ عمـ النص مشكبلت ب (11)
 . 28كلسانيات النص عرض تأسيسي,  .56مقاالت في تحميؿ الخطاب, 

اب تىامش ك. ك  37 – 36ينظر: مدخؿ إؿ عمـ النص مشكبلت بناء النص,  (12)
 . 56مقاالت في تحميؿ الخطاب, 

 .853 – 852عمـ لغة النص المفاىيـ كاالتجاىات,  (13)
 .36عمـ النص مشكبلت بناء النص, ينظر: مدخؿ إلى  (14)
. كعمـ لسانيات النص, 36ينظر: مدخؿ إلى عمـ النص مشكبلت بناء النص,  (15)
24. 

 .863ينظر: إسيامات أساسية في العبلقة بيف النص كالنحك كالداللة,  (16)
 .87التحميؿ المغكم لمنص مدخؿ إلى المفاىيـ األساسية كالمناىج,  (17)
 .87السابؽ,  ينظر: المصدر (18)
 .88ينظر: المصدر السابؽ,  (19)
 – 223, 8975كتطكر عمـ المغة منذ  .6ينظر: مدخؿ إلى عمـ لغة النص,  (20)
 كما بعدىا. 238. ك224
 .385 – 382ينظر: أسس عمـ لغة النص: التفاعؿ. النص. الخطاب,  (21)
 . 385ينظر: المصدر السابؽ,  (22)
 .386المصدر السابؽ,  (23)
 .387المصدر السابؽ,  (24)
 .388 – 387المصدر السابؽ,  (25)
 .89 – 87ينظر: عمـ لسانيات النص,  (26)
 . 84 – 83النص كالخطاب,    (27)
 .  893عمـ لغة النص نحك آفاؽ جديدة,  (28)
كما بعدىا. كعمـ لسانيات النص,  238, 8975ينظر: تطكر عمـ المغة منذ  (29)
 .82. كالنص كالخطاب, 25
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 . 8مدخؿ إلى عمـ لغة النص,  (30)
 .9المصدر السابؽ,  (31)
 .9ينظر: المصدر السابؽ,  (32)
 .864ينظر: إسيامات أساسية في العبلقة بيف النص كالنحك كالداللة,  (33)
 – 28. كالتحميؿ المغكم لمنص, 893ينظر: عمـ لغة النص نحك آفاؽ جديدة,  (34)
38       . 

 .258, 8975. كتطكر عمـ المغة منذ 23مغكم لمنص, ينظر: التحميؿ ال (35)
 .24 – 23ينظر: التحميؿ المغكم لمنص,  (36)
. كالتحميؿ 864ينظر: إسيامات أساسية في العبلقة بيف النص كالنحك كالداللة,  (37)

 .24المغكم لمنص, 
 .865ينظر: إسيامات أساسية في العبلقة بيف النص كالنحك كالداللة,  (38)
. كالتحميؿ 864ظر: إسيامات أساسية في العبلقة بيف النص كالنحك كالداللة, ين (39)

. كأسس عمـ لغة النص: 258, 8975. كتطكر عمـ المغة منذ 38المغكم لمنص, 
 .869التفاعؿ. النص. الخطاب, 

كيعني ىذا المدارس كالنظريات البراجماتية المعاصرة كنظرية األفعاؿ الكبلمية  (40)
 حكارم كنحكىا, التي تنسب إلى أصحابيا كأكستف, كسيرؿ, كغرايس... إلخ.كاالستمزاـ ال

. كالتحميؿ 865ينظر: إسيامات أساسية في العبلقة بيف النص كالنحك كالداللة,  (41)
 .33 – 32المغكم لمنص, 

 .253, 8975ينظر: تطكر عمـ المغة منذ  (42)
 .253ينظر: المصدر السابؽ,  (43)
. كالتحميؿ 895ينظر: إسيامات أساسية في العبلقة بيف النص كالنحك كالداللة,  (44)

 .26 – 25المغكم لمنص, 
 .252ك 234, 8975. كتطكر عمـ المغة منذ 27ينظر: التحميؿ المغكم لمنص,  (45)
 .253, 8975ينظر: تطكر عمـ المغة منذ  (46)
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 .252المصدر السابؽ,  (47)
. كالتحميؿ 888أساسية في العبلقة بيف النص كالنحك كالداللة, ينظر: إسيامات  (48)

 .27المغكم لمنص, 
 .27ينظر: التحميؿ المغكم لمنص,  (49)
 .8مدخؿ إلى عمـ المغة النصي,  (50)
 .8ينظر: مدخؿ إلى عمـ المغة النصي,  (51)
  .8.  كمدخؿ إلى عمـ المغة النصي, 28 – 27ينظر: التحميؿ المغكم لمنص,  (52)
 .4مدخؿ إلى عمـ لغة النص,  (53)
 .37ينظر: مدخؿ إلى عمـ النص مشكبلت بناء النص,  (54)
 .886ينظر: أسس عمـ لغة النص: التفاعؿ. النص. الخطاب,  (55)
 . 897ينظر: عمـ لغة النص نحك آفاؽ جديدة,  (56)
 .255ينظر: المصدر السابؽ,  (57)
 .27لنحكية, نحك النص اتجاه جديد في الدراسات ا (58)
 .897عمـ لغة النص نحك آفاؽ جديدة,  (59)
 .56 – 55ينظر: مقاالت في تحميؿ الخطاب,  (60)
. كينظر: تطكر عمـ المغة منذ 858عمـ لغة النص المفاىيـ كاالتجاىات,  (61)
8975 ,236 – 237. 
 .55ينظر: مدخؿ إلى عمـ النص مشكبلت بناء النص,  (62)
 .58تأسيسي, لسانيات النص عرض  (63)
 .57, ر: مقاالت في تحميؿ الخطابينظ (64)
 .875ينظر: أسس عمـ لغة النص: التفاعؿ. النص. الخطاب,  (65)
 .858عمـ لغة النص المفاىيـ كاالتجاىات,  (66)
 .858ينظر: عمـ لغة النص المفاىيـ كاالتجاىات,  (67)
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ظر: ىامش مقاالت . كين875أسس عمـ لغة النص: التفاعؿ. النص. الخطاب,  (68)
 .56في تحميؿ الخطاب, 

 . 75مدخؿ إلى عمـ النص كمجاالت تطبيقو,  (69)
. كينظر: مدخؿ إلى عمـ النص 88عمـ لغة النص المفاىيـ كاالتجاىات,  (70)

. كأسس عمـ لغة 238, 8975.  كتطكر عمـ المغة منذ 58مشكبلت بناء النص, 
 .887النص: التفاعؿ. النص. الخطاب, 

 .59 – 58نظر: مدخؿ إلى عمـ النص مشكبلت بناء النص, ي (71)
 .82 – 88عمـ لغة النص المفاىيـ كاالتجاىات,  (72)
 .858المصدر السابؽ,  (73)
 .889المصدر السابؽ,  (74)
 .875ينظر: أسس عمـ لغة النص: التفاعؿ. النص. الخطاب,  (75)
. كأسس 864كالنحك كالداللة, ينظر: إسيامات أساسية في العبلقة بيف النص  (76)

 .875عمـ لغة النص: التفاعؿ. النص. الخطاب, 
. كينظر: أسس عمـ لغة النص: 55مدخؿ إلى عمـ النص مشكبلت بناء النص,  (77)

 .875التفاعؿ. النص. الخطاب, 
 .56ىامش مقاالت في تحميؿ الخطاب,  (78)
كتطكر عمـ المغة منذ . 55ينظر: مدخؿ إلى عمـ النص مشكبلت بناء النص, (79) 
8975 ,244. 
 .88ينظر: إسيامات أساسية في العبلقة بيف النص كالنحك كالداللة,  (80)
 .255المصدر السابؽ,  (81)
ينظر: نظرية النص بيف التنظير كالتطبيؽ, خالد محمكد جمعة, مج: عبلمات,  (82)
 .528, 2553, 83, ـ: 49ج: 

. كنظرية 255ة بيف النص كالنحك كالداللة, ينظر: إسيامات أساسية في العبلق (83)
 .525النص بيف التنظير كالتطبيؽ, 
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 .874المدخؿ إلى عمـ المغة,  (84)
 .874ينظر: المصدر السابؽ,  (85)
 مدخؿ إلى فركضو كنماذجو كعبلقاتو كطرائقو كمباحثو,أساسيات عمـ لغة النص  (86)
  .57, . كينظر: مدخؿ إلى عمـ النص مشكبلت بناء النص259
 .95. كلسانيات النص عرض تأسيسي, 7مدخؿ إلى عمـ لغة النص,  (87)
 .7ينظر: مدخؿ إلى عمـ لغة النص,  (88)
 .884عمـ لغة النص المفاىيـ كاالتجاىات,  (89)
 .59مدخؿ إلى عمـ النص مشكبلت بناء النص,  (90)
 .95لسانيات النص عرض تأسيسي,  (91)
 .89لمنص, ينظر: التحميؿ المغكم  (92)
 .25 – 89ينظر: المصدر السابؽ,  (93)
 .28المصدر السابؽ,  (94)
 .24المصدر السابؽ,  (95)
 .236, 8975ينظر: تطكر عمـ المغة منذ  (96)
 .27التحميؿ المغكم لمنص,  (97)
 .27المصدر السابؽ,  (98)
 .28ينظر: المصدر السابؽ,  (99)

 .35ينظر: المصدر السابؽ,  (100)
 .28نظر: التحميؿ المغكم لمنص, ي (101)
 .29ينظر: المصدر السابؽ,  (102)
 .885 – 859عمـ لغة النص المفاىيـ كاالتجاىات,  (103)
 .885المصدر السابؽ,  (104)
 .885ينظر: المصدر السابؽ,  (105)
 .4مدخؿ إلى عمـ لغة النص,  (106)
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 .7ينظر: المصدر السابؽ,  (107)
 .869ينظر: أسس عمـ لغة النص: التفاعؿ. النص. الخطاب,  (108)
 .7مدخؿ إلى عمـ لغة النص,  (109)
 .872ينظر: أسس عمـ لغة النص: التفاعؿ. النص. الخطاب,  (110)
 .843ينظر: مدخؿ إلى عمـ لغة النص,  (111)
. كينظر: أسس عمـ لغة النص: التفاعؿ. 844مدخؿ إلى عمـ لغة النص,  (112)
 .872الخطاب,  النص.
 .238 – 236, 8975ينظر: تطكر عمـ المغة منذ  (113)
 .239ينظر: المصدر السابؽ,  (114)
 .239ينظر: المصدر السابؽ,  (115)
 .245ينظر: المصدر السابؽ,  (116)
 .245المصدر السابؽ,  (117)
 .879 – 878ينظر: أسس عمـ لغة النص: التفاعؿ. النص. الخطاب,  (118)
 .878, مصدر السابؽال (119)

 .889ك  883 – 882, المصدر السابؽينظر: (120) 
 .895 – 885, المصدر السابؽينظر:   (121)

 .877,  المصدر السابؽ(122) 
 .895, المصدر السابؽ (123)
 .895, المصدر السابؽ  (124)
 .26عمـ لسانيات النص,  (125)
 . 45 – 24ينظر: عمـ لسانيات النص,  (126)
 .27, المصدر السابؽينظر:  (127)
 .36,  المصدر السابؽ (128)
 .48ينظر: النص كالخطاب,  (129)
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 .45,  المصدر السابؽ(130) 
 .45, المصدر السابؽينظر:  (131)
. كمدخؿ 865ينظر: إسيامات أساسية في العبلقة بيف النص كالنحك كالداللة,  (132)

 .4إلى عمـ لغة النص , 
 .88 – 87ينظر: إسيامات أساسية في العبلقة بيف النص كالنحك كالداللة,  (133)
 .88ينظر: المصدر السابؽ,  (134)
 .65ك  38ينظر: التحميؿ المغكم لمنص,  (135)
 .857ينظر: المصدر السابؽ,  (136)
 .865ينظر: المصدر السابؽ,  (137)
 .226 ينظر: أسس عمـ لغة النص: التفاعؿ. النص. الخطاب, (138)
 .227 – 226ينظر: المصدر السابؽ,  (139)
 . 36ينظر: عمـ لسانيات النص,  (140)
 .62 – 47ينظر: النص كالخطاب,  (141)

 ثبت المصادر
  مدخؿ إلى فركضو كنماذجو كعبلقاتو كطرائقو أساسيات عمـ لغة النص

 كمباحثو, كالماير كآخركف, ترجمة: د. سعيد حسف بحيرم, مكتبة زىراء الشرؽ,
 .2559, القاىرة, 8ط: 

  أسس عمـ لغة النص: التفاعؿ. النص. الخطاب, مارغكت ىاينة ماف
كفكلفجانج ىاينة ماف, ترجمة: سعيد حسف بحيرم, مؤسسة المختار لمنشر 

 .2584, القاىرة, 8كالتكزيع, ط: 
  ,إسيامات أساسية في العبلقة بيف النص كالنحك كالداللة, مجمكعة مقاالت

, القاىرة, 2ف بحيرم, مؤسسة المختار لمنشر كالتكزيع, ط: ترجمة: سعيد حس
2585. 
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 مكتبة  : سعيد حسف بحيرم,رجمةتاريخ عمـ المغة الحديث, جيرىارد ىمبش, ت
 .2553, القاىرة, 8زىراء الشرؽ, ط: 

  ,التحميؿ المغكم لمنص مدخؿ إلى المفاىيـ األساسية كالمناىج, كبلكس برينكر
, القاىرة, 5ؤسسة المختار لمنشر كالتكزيع, ط: ترجمة: سعيد حسف بحيرم, م

2555  . 
  جيرىارد ىمبش, ترجمة: سعيد حسف بحيرم, 8975تطكر عمـ المغة منذ ,

 .2557مصر,  –, القاىرة 8مكتبة زىراء الشرؽ, ط: 
  عمـ النص: تحريات في داللة النص كتداكلو, فييمة لحمكحي, مج: كمية

 .2582  , بسكرة –اآلداب, جامعة محمد خيضر 
  عمـ لسانيات النص, ىايكك ىاكزندكرؼ كفكلفجانج كسمماف, ترجمة: د. مكفؽ

 .2586جكاد المصمح, دار المأمكف لمترجمة كالنشر, بغداد 
  .مؤسسة المختار بحيرم, حسف سعيد عمـ لغة النص المفاىيـ كاالتجاىات, د

 ,2585, 2لمنشر كالتكزيع, ط: 
 مكتبة زىراء : سعيد حسف بحيرم, ةرجمعمـ لغة النص نحك آفاؽ جديدة, ت

 .2557, القاىرة, 8الشرؽ, ط:
  ,القضايا األساسية في عمـ المغة, كبلكس ىيشف, ترجمة: سعيد حسف بحيرم

 .2585, القاىرة, 2مؤسسة المختار لمنشر كالتكزيع, ط: 
  ,لسانيات النص عرض تأسيسي, كيرستف آدمستيؾ, ترجمة: سعيد حسف بحيرم

 .2559, القاىرة, 8الشرؽ, ط: مكتبة زىراء 
  مدخؿ إلى المسانيات, برتيؿ مالبرج, ترجمة: السيد عبد الظاىر كصبرم

 .2585, القاىرة, 8التيامي, الييأة العامة لشؤكف المطابع األميرية, ط: 
  مدخؿ إلى عمـ المغة النصي, فكلفجانج ىاينة ماف كديتر فييفيغر, ترجمة: فالح

 –جامعة الممؾ سعكد, الرياض  –عممي كالمطابع بف شبيب العجمي, النشر ال
 ـ.8998 –ىػ  8489المممكة العربية السعكدية, 
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  المدخؿ إلى عمـ المغة, كارؿ ديتر بكنتنج, ت: سعيد حسف بحيرم, مؤسسة
 .2585, القاىرة, 2المختار لمنشر كالتكزيع, ط: 

 سعيد مدخؿ إلى عمـ النص مشكبلت بناء النص, زتسيبلؼ كأكرزنياؾ, ترجمة ,
 .2585, القاىرة, 2حسف بحيرم, مؤسسة المختار لمنشر كالتكزيع, ط: 

  مدخؿ إلى عمـ لغة النص, ركبرت دم بكجراند ككلفجانج دريسمر, باالشتراؾ
 .8993, 8مع إلياـ أبك غزالة كابراىيـ أحمد خميؿ, مطبعة دار الكتاب, ط: 

 فيغر, ترجمة: سعيد مدخؿ إلى عمـ لغة النص, فكلفجانج ىاينة ماف كديتر فيي
 .2554, القاىرة, 8حسف بحيرم, مكتبة زىراء الشرؽ, ط: 

  ّد صمكد,امقاالت في تحميؿ الخطاب, ككرنيميا فكف راد صككحي, تقديـ: حم 
منشكرات كمية اآلداب كالفنكف كاإلنسانيات بجامعة منكبة, كحدة البحث في 

 .2558تحميؿ الخطاب, 
 ى ناعكـ تشكمسكي, بريجيتو بارتشت, مناىج عمـ المغة مف ىرماف باكؿ حت

, القاىرة, 2ترجمة: سعيد خسف بحيرم, مؤسسة المختار لمنشر كالتكزيع, ط: 
2585. 

 ,مكتبة زىراء الشرؽ,  نحك النص اتجاه جديد في الدرس النحكم , أحمد عفيفي
 .2558, القاىرة, 8ط:

  ,دار النص كالخطاب, شتيفاف ىابشايد, ترجمة: د. مكفؽ جكاد المصمح
 .2583, بغداد, 8المأمكف, ط: 

  :نظرية النص بيف التنظير كالتطبيؽ, خالد محمكد جمعة, مج: عبلمات, ج
 .2553, 83, ـ: 49

 


