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  الممخص:

إجمااًل الدراسة  رصدت اإلسيامات النصية األلمانية المترجمةفي أروقة  التجوؿفي خضـ      
مستوييف متوازييف لمقاربة البنية التناظرية في مدونات التحميؿ األلمانية المترجمة يمكننا أف نصطمح 

فالبسيط وىو المستوى الذي استأثرت بو  ،البسيط وعمى اآلخر المستوى العميؽ عمى األوؿ المستوى
المحاور األولى لمبحث وكاف قد غطى الخطوط العامة واألساسية التي اطردت في مباحث التحميؿ 

وتمثمت ىذه الطبقة بالكشؼ عف مفاىيـ وحدود مصطمح  ،الداللية األلمانية بنظرة شبو جامعة
تحقؽ البنية التناظرية الخمس التي ال  تعدو كونيا الوسائؿ واألدوات نفسيا الكاشفة  ووسائؿ ،"التناظر"

وحمقات بناء السمسمة االسمية التناظرية وأوجو تدرج حموالتيا الداللية وتوزيعيا  ،لمبنية اإلحالية عموماً 
ستويات ويتسع نطاؽ الوصؼ البسيط ألوجو التناظر أيضًا ليشمؿ م ،وتنظيميا داخؿ نسيج النص

التناظر المرتبطة بالنظاـ المغوي العاـ والمرتبطة بالنص أو التواصؿ. وأما المستوى العميؽ لموصؼ 
النص األلماف فقد احتضنتو واستوعبتو المحاور األخيرة لغة الداللي لشبكة التناظر النصي لدى أعالـ 

نموذج وخير  ،رة التناظرويتغمغؿ ىذا الجانب بشكؿ أعمؽ في رصد العالقات المعقدة لظاى ،لمبحث
استبطاف عالقات التناظر عممية في  مف إنجاز معتبر ليذه المقاربة ما قدمو كالماير وزمالؤه

إذ استحوذت ىذه المقولة عمى القسط األكبر مف إسياماتو  حياؿ مجابية النصوص وسبر  ،ومستوياتو
طرحيا  ،العالقات إلى حد بعيد جداً  نسيجيا دالليًا تجسد ذلؾ الجيد وفؽ نظرية معقدة البناء ومتشعبة

عبر نقاش فضفاض ومعالجة متأنية حوت في طياتيا بعض اإلشارات القائمة عمى مفاىيـ منطقية  
وعالقات التناظر بإحالة  ،وداللية وتواصمية لمعالجة مسائؿ مثؿ التدرج السيمي لمعالمات داخؿ النص

التعدد  ،بتعدد الوظائؼباإلحالة و قاتو كذلؾ وعال ،المعنى المعجمي المتعدد إلى معنى نصي مفرد
 ر المغوي.لمسائؿ بمقومات السياؽ المغوي وغيوربط جميع ىذه ا ،الذي يمنحو سمة "التناظر المركب"

بة(.  الكممات المفتاحية: )التماسؾ الداللي، مدونات التحميؿ النصي األلمانية المعرَّ
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Semantic coherence in localized German textual analysis codes 
(Semantic symmetry statement for example) 
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Abstracts: 

        The study notices two parallel levels in the structural approach of 
analogy when tackling the translated German texts of analysis : The simple 
level and the deep level  . The simple level is covered in the first half of the 
paper which discusses the basic general lines in the semantic sections of 
the analysis through a semi-comprehensive perspective .  This is 
represented by revealing the concepts and limits of the term ‘ analogy ‘ and 
the techniques used to achieve the analogous  structure  which are no more 
than techniques while the tools themselves really are what reveal the 
referential structure in general ، the chains of the analogous nominal series 
and the phases of gradation in its semantic  bearings and their distribution 
and organization within the overall build-in of the text . The range of the 
simple description expands to the phases of analogy to involve the levels  
that are connected to the general linguistic system and the text or 
communication . The deep level of the semantic description of the net of 
textual analogy of the German scholars  who study the text  is outlined in 
the last section of the paper .   This level goes deeper to investigate the 
complicated relations of the phenomenon of analogy .  The best example of 
this approach is introduced by Kalamire and his colleagues of a 
considerable achievement about the  introspective  relations of the levels of  
analogy .  He compares texts and analyzes their semantic depth according 
to a very complicated theory that has  many relations   that he introduces 
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through a bombastic  discussion and a careful treatment that contains some 
references that are based on logical ، semantic and communicative 
concepts to tackle questions like the semiotic gradation of the signs within 
the text and relations of analogy by converting the many literal meanings to 
the single textual one and its relation also by reference and the multi-
functions . This multiplicity  is what makes the feature of the ‘compound 
analogy’ and links all the questions to the properties of linguistic and non-
linguistic contexts. 

Keywords: (Semantic coherence, Arabicized German textual analysis blogs). 

  .  

 مقدمة

إذا ما ُأمِعف النظر في مؤلفات المدرسة األلمانية المعرَّبة الخاصة بالشأف المساني      
الرأي  يترسخ ،ومفاتشة اآلراء التي تمت ليا بصمة في غير ىذه اإلسيامات ،النصي

ال  ،السائد في متونيا بأف بنية النص بنية معقدة ومتمازجة ومتعددة الطبقات والوجوه
 ،يتسنى سبر عمؽ مستوى معيف مف تمؾ الطبقات إال بالركوف إلى األخرى باستمرار

لة الخواص العامة ليا وكشؼ مبادئ مساءؿ اإلدراؾ السميـ لمنصوص عبر فمف أج
بنائيا المغوي حري بكؿ متمٍؽ سواء كاف مشاركًا في االتصاؿ أو محماًل أو باحثًا فيـ 

 –التركيبية لتماسؾ النص مَتَضمِّنة بالضرورة لمعالقات الداللية  –الشروط النحوية 
تتجسد في سالسؿ والتي  ،والثوابت المنطقية المتجاوزة ما ىو نحوي محض ،المضمونية

أو تتابعات منظمة لعناصر سطحية.  وىذاف الضابطاف األساسياف يشكالف جزءًا 
وركنًا أساسيًا مف أركاف اإلطار المرجعي في مواجية بنية النصوص المغوية لدى  ،ميماً 

 1اتجاىات البحث المغوي النصي األلمانية.

ة مف األدوات واإلمكانات التي وعميو ُتيّيء مدونات التحميؿ النصي األلمانية وفر      
ر لتحميؿ مضاميف النصوص مف شأنيا ضماف استمراريتيا وتبرز مف  ،وتنامييا ،ُتسخَّ
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وتتسامى عمييا عالقة التناظر التي تضطمع بدور حّساس وبّناء في  ،بيف ىذه الوسائؿ
 اتجاه تحفيز أبنية األساس الداللية لمنصوص. 

برازًا لدور المنظومة التن      ُعنوف البحث اظرية في مدونات التحميؿ النصية األلمانية وا 
"مقولة التناظر الداللي  األلمانية المعرَّبة داللي في مدونات التحميؿ النصيبػ)التماسؾ ال

اآلتي: واستنتاجات توزعت عبر  ،وخاتمة ،عمى خمسة محاور رئيسةوُبني  ،مثااًل"(
 ،وأبعاده في تفكير المدرسة األلمانية ،ومفيومو ،عالج المحور األوؿ مصطمح التناظر

 ،وتناوؿ المحور الثاني الوسائؿ واآلليات المفظية التي ُيبنى عمييا التناظر الداللي
وتحدث المحور الرابع عف المبادئ التي تنظـ مكونات سمسمة التناظر االسمية التي 

في خمؽ عالـ  تتعمؽ بفكرة الكميات المتباينة لمسمات واألثر الجوىري لذلؾ التنظيـ
نصي متماسؾ أو قريب مف التماسؾ. فيما اىتـ المحور الرابع بعرض مستويي التناظر 

يضاح أوجو الفرؽ بينيما أما المحور األخير فقد ُخّصص لبحث  ،المغوي والوظيفي وا 
مزية التناظر الداللي وعالقاتيا النصية ووظائفيا التماسكية في النصوص مف وجية 

 وزمالئو..  كالمايري نظر المغوي األلمان

 لمحور األولا

 في مباحث التحميل النصي األلمانية ماهيات التناظر

قع مف وجية نظر شبو جامعة لممثمي نصية ضمف ما ييقع دمج معاني مدونة      
سالسؿ بنية  تتجسد في ىيأةاأللمانية بواسطة وسائؿ دمج مضمونية أو داللية  المدرسة
ومؤشرات ألوجو بوصفيا دالئؿ  ،ومتكررةمشتركة داللية تجمعيا سمة  ،ممتدةاسمية 

التي يطمح . ويتبوأ ىذا المنيج لوصؼ الترابطات التحتية 2ترابط مضاميف النصوص
 .المعرَّبة النصية يـإسياماتإلى بموغيا لسانيو المدرسة األلمانية مكانة مرموقة في 

وضيقًا  باينة سعةً متعددة ومت تحت بدائؿ اصطالحية ش في أبحاثيـ ودراساتيـ ناقَ وتُ 
 . الموسع والمطّور كالمايرال سيما في نموذج  ،إلى حد ما
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األلمانية ليذا المممح مف  التي يمنحيا لسانيو المدرسة ومف بيف االصطالحات     
استنادًا إلى  )التكافؤ الداللي( وأ ،)االستئناؼ( وأ، Isotopie )التناظر( :الوصؼ
ويقصد بالتكافؤ الداللي: "العالقات الداللية بيف عنصر  ،3 فيهفيغر ديتر إسيامات

يشتمؿ عمى أشكاؿ  ،)...( ،الجممة األولى وعنصر الجممة األخرى عمى األقؿ
وكذلؾ  ،االستئناؼ )...( مف خالؿ تكرير بسيط أو استبداؿ ضميري أو ظرفي بديؿ

 4والمتقابالت".دات إعادة الذكر مف خالؿ المترادفات واأللفاظ األعـ حتى المتضا
 /هاينة مانمارغوت و  ،كالماير )التناظر( لدىعالقة و  ،5برينكر و)عالقة اإلعادة( لدى

. 7همبشوعالقة )التناظر( أو )التكافؤ( بمفيومو الواسع لدى 6 .هاينة مانفولفجانج 
في ترجمة الدكتور و  ،9فيهفيغر هاينة مان/و ،8كسممان/ هاوزندرف )النظائر( لدىو

 وجؿ ىؤالء. Isotopie 10ر( نيج التناظ)عميو  افيصطمحذاتو مكتاب لسعيد بحيري 
الفرنسي المغوي  مقوالتإلى لموىمة األولى  أصالة ىذا المبدأ فيعزو 

  Greimas   6966 .11جريماس

 اأراد مف خاللي ةداللي تتساؤال ضمف ىذا المعترؾ في جريماسإسياـ ويكمف      
 ،لمخطاب ونشأت إثر ذلؾ نظرية )تناظر الخطاب(الولوج إلى معنى متكامؿ ومترابط 

ويعني بذلؾ "الورود المتكرر لسمات داللية في النصوص. ولإلشارة إلى السمات 
)مممح داللي(. ومف ثـ يمكف أف يحدد التناظر أيضًا بأنو  Semيستخدـ مصطمح سيـ 

سطح  ـ عمىتكرير السي ؿتكرير لمسيـ )السيمات(. الفيصؿ أنو ال يمكف أف ُيتجاى
ات موني كمي أو جزئي بيف سمسمة العالمففي حاؿ حدوث تطابؽ مض 12النص".

"داللة النصوص تنشأ في  تماسؾ يقع ذلؾ التناظر. وعميو فإفالمعجمية داخؿ النص 
داللية معينة لموحدات المعجمية الواردة في  \سمات\إطار ىذا النموذج مف اتفاؽ مالمح 

  13نص ما". 

المتفؽ عميو إلى حد ما  ،لشامؿتحت المفيوـ ا إجماؿ تمؾ البدائؿويقرر البحث      
الذي يركز  ،توجيات المدرسة النصية األلمانيةنظر إلى بال (لتناظر)ا وىو مصطمح

عمى النظر في العالقة بيف عنصر الورود األوؿ لمسمسمة االسمية وما يعقبو مف  مبدئياً 
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خط ويفيـ تحت التي تفي بشرط التوافؽ الداللي كميًا أو جزئيًا. العناصر االسمية 
في أف موضوعًا أورد في وحدة "بوجو عاـ لدى طرائؽ البحث لتمؾ المدرسة التناظر 
يعاد ذكره في تتابع جمؿ مف خالؿ تكرير بسيط لمذكر األوؿ  ،تعييف اسمي ،نصية

متكافئة السياؽ مف خالؿ عناصر )تعييف أوؿ( أو تكرير الذكر األوؿ متعمقًا بمتطمبات 
 ال يعدو كونو امتداداً  وىذا التصور 14وكذلؾ مف خالؿ مستبدالت ضميرية". ،داللياً 

وعالقات التكافؤ عمى السمات الداللية تكرير أوجو  في تحسس جريماسمنظورات ل
 مستوى مف مستويات شبكة التناظر الداللية. 

ومقولة التناظر مف المقوالت الميمة التي تعوؿ عمييا المدرسة األلمانية في      
"فصور  ،شكاًل ومضموناً  وتمييزىا عف مجرد مصفوفات جمؿ ،صيص النصوصتن

 يصّرح ،ىذه المدرسة في نظر أصحاب 15التناظر شرط جوىري لتماسؾ النص"
داللية لمسمات تعد وسيمة مناسبة : "فطرائؽ الوصؼ المبينة عمى أساس أبنية  فيهفيغر

ومف ثـ إليضاح مبادئ تنظيـ  ،لمكشؼ عف عالقات التكافؤ الداللية في النصوص
"إف سالسؿ التناظر تبمغ بالقوؿ:  فيهفيغرهاينة مان/ ويؤكد ذلؾ 16 سالسؿ اسمية".

السامع في أثناء عممية الفيـ أوجو الترابط الداللي. حيث تتوطد فييا داللة وحدات 
  17المعجـ التي يمكف أف تتعدد معانييا". 

عادتو بوصفيا عمى "عالقات التناظر المتكو  فيهفيغرويطمؽ       نة مف الذكر األوؿ وا 
بأنيا سالسؿ  ،عقد متبايفدالليًا ذا ت [فئاً امك]تكريرًا بسيطًا واستبدااًل ضميرًا وعنصرًا 

"عبر وحدات  ألماف آخريفومف المسوغ أف تُدرؾ النصوص في رأي باحثيف  18اسمية".
وتتشابؾ بعضيا مع بعض مف خالؿ عالقات  ،تتوزع عبر نص ،معجمية معينة

لتشير ىذه العالقات آخر األمر "إلى العالقة الداللية بيف كممات 19 التطابؽ والتشابو" 
أف مجاؿ التناظر عمومًا ويفيـ مف ذلؾ .  20عموـ النص وتعابيره وما تؤثر في معناه"

 . ذلؾ وفما دداخؿ نص ما أو فقرة نصية أو  ىو البنية االسمية المتعالقة
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شرط "التكافؤ الداللي )بمعناه الواسع( بيف  عمى بنى مبدأ التناظر ىذا غالباً ويُ       
وحدات معجمية معينة في النص. وبذلؾ ال يكوف لممالمح السطحية إال أىمية ثانوية 

ناشئة عف تكرير السمة غير أف األساس الحاسـ ىو الظاىرة الداللية ال ،لتماسؾ النص
الداللية لجممتيف متتاليتيف كميًا أو جزئيًا داخؿ خاصية تكرير السيمات  وُتعد 21الداللية".

ومف ثـ ال  ،سمسة اسمية معينة أو سالسؿ ممتدة "تقوية وتأكيدًا لتضافر ىاتيف الجممتيف
  22فقط.. فيي ممموسة ماديًا أيضًا".تقدـ عالقتيما المضمونية داخميًا 

 يقـو ،في المالمح الداللية )السيمات( وحدهعدـ كفاية االتفاؽ عمى خمفية و      
تحقؽ وىو آخر شرط ضروري  عمىلعناصره إلى جانب شرط التكافؤ الداللي  التناظر
وبسبب وثاقة  ،ذاتيا في نموذج الواقع لمواقعةالسمسمة النصية  اإلحالي لوحدات التعمؽ
: "ولذلؾ يجب أف يوضع في االعتبار تحقؽ التعالؽ األلماف يشترط النصانيوفالصمة 

إلى جانب التكافؤ الداللي الذي يحققو تكرار السمات أيضًا تطابؽ اإلحالة بوصفو 
بيد أف ىناؾ نوع مف أنواع الربط اإلحالي وبذا فإنو 23 مممحًا جوىريًا لعالقات التناظر". 

 ،وسيمة ربط دالليةبفعؿ كونو  24.وبيف أدوات الربط النحوية األخرى بينو بونًا شاسعاً 
ولعؿ ىذا يحيؿ إلى الدور الخالؽ الذي تضطمع بو اإلحالة في ربط سمسمة التناظر 

ويكمف  ،25 ج لتتابعات جمميةيوحدِّىا عف مجرد مز عمى الصعيد المضموني االسمية 
بظاىرة وبالظاىرة ذاتيا "وجوب ارتباط عناصر عالقة التناظر ػ تمويحيـ بذلؾ في 

 نموذج الواقعفقد يطمب التناظر مف المرسؿ والمتمقي آخر األمر الرجوع إلى  26".بالواقع
 ومف خالؿ التعمؽ المزدوج .المشترؾ بيف المكونات اإلحالية لمعناصر المعجميةبعينو 

تستطيع القياـ بوظيفة وسائؿ الدمج المضموني )داللة اإلحالة( ػ)داللة االنعكاس( بلػ
ًا مؤسسًا لتماسؾ ءيتقرر مبدأ السالسؿ االسمية مبدومف ثـ  ،النصي أثناء عممية الفيـ

وىذا ما يفسر جعؿ ظاىرة االستئناؼ المعجمي )التناظر( وسيمة لربط  27النص".
الوحدات المعجمية لمنص ذاتو تشكؿ " بغية أف  28فيهفيغرمجاوز حد الجممة لدى 

سمسمة بؤرة. وفي حاؿ النصوص الكبيرة تشكؿ  /ترابط عمى ذلؾ النحو سمسمة تناظرالم
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التي تعد بدورىا ذات كفاءة  ،شبكة التناظر لمنص الكامؿعدة سالسؿ مف التناظر 
  29تفسيرية حاسمة لتماسؾ النص". 

إجمااًل فإنو يمكف القوؿ إف مفيوـ منيج التناظر وأىميتو في مدى امتثاؿ النص      
تسمسؿ االسمي لفقرة اليخضع لقيود رسة األلمانية مف خالؿ إيضاحات المدإلى التماسؾ 
 أي النص ىو الحاضنة  30مة أو مقطع أو حتى عبر النص ككؿ.نصية أو كت

االشتراؾ السيمي لمعالمات المغوية  وجوكما يخضع أيضًا أل ،لمتناظر الداللي ةخصبمال
نمط العالقة المتكافئة دالليًا بوصفيا انعكاسات لظواىر الواقع داخؿ نص ما مف خالؿ 

اإلحالي لجميع العناصر التطابؽ ومنيا أيضًا  ،بيف العنصر األوؿ والعناصر الالحقة
 . المستأنفة )المتناظرة( لواقعة ما في الخارج

 المحور الثاني

 ووسائمه آليات التناظر

)اإلعادة تحت عمماء النص األلماف التناظر وبدائمو االصطالحية العديد مف تناوؿ     
كوسيمة مف  – أيًا كاف المسمى بوجو عاـ –( ... إلخالدالليالتكافؤ  –االستئناؼ  –

 عندىـ عبر تعييناتىذا النيج  ويجري ،النصي لمتماسؾ ةط الداللي المحركوسائؿ الرب
وقبؿ سرد مجموعة التعيينات ىذه نقتبس القطعة النصية التي استشيد بيا  ،خمسة
عند  ةالحق إلييا في محطات نا نؤوبعمّ  المكثؼ ليذه األدواتعند عرضو  برينكر

  31وىي كاآلتي: ،التمثيؿ لتمؾ األدوات

وعمؿ ذلؾ  ،ذكر الفيؿ ،( حيف ُسئؿ السيد ؾ: أي حيواف تؤثره عمى كؿ )الحيوانات(6)
( ىذه ليست الحيمة التافية التي تكفي لتنجيو 3( الفيؿ يجمع بيف حيمة وقوة. )2ىكذا: )

بؿ الحيمة  ،مما ال يغيب عف نظر المرء ،وليحصؿ بيا عمى الطعاـ ،مف االصطياد
( وىو كذلؾ طيب 5... ) ،( وحيثما كاف ىذا الحيواف4التي توفر القوة ألعماؿ كبرى. )

( وتوصؿ 8... )،وثقيؿ لمغاية ،( ضخـ جداً 7... ) ،وىو صديؽ حميـ( 6... ) ،القمب
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( فيو 61( أذناه قابمتاف لمضبط: )9... ) ،زلومتو إلى جسـ ضخـ أصغر األطعمة
( وىو كذلؾ لطيؼ 62( ويصير عجوزًا جدًا أيضًا. )66يسمع فقط ما يناسبو. )

 ( وىو في كؿ مكاف محبوب ومياب أيضًا... 63العشرة... )

ويتمثؿ في تكرار الصيغة 32  :أو البسيطة الكميةالتكرار البسيط أو اإلعادة  -6
أي االشتراؾ في السمات  يا في الشكؿ والمحتوىميوائبما االسمية نفسيا 
بأف   فيهفيغرويدلي  .33زوج  –وزوج  ،سائؽ –مثؿ: سائؽ  ،الداللية عينيا

"الشكؿ األساسي لمغاية لمربط الجممي ىو التكرار البسيط لألشياء )لمتعينات( 
 34تكرار عنصر ما مع بدائؿ جدولية".في وظيفة نحوية مماثمة أو مختمفة أو 

وعادة ما تقع الضميمة المعجمية  ،وىو شكؿ مف أشكاؿ االتساؽ المعجمي
نصي أو كتمة نصية أو فقرة نصية أو مقطع  كؿ جممة ي مطمعالمكررة ف

وفي  ،وال يشترط مجيء التكرير مباشرة بعد عنصر الورود األوؿ ،معينة... إلخ
معظـ حاالت التكرير المعجمي في خط التناظر ال تقدـ اإلعادة البسيطة 

بوصؼ الذكر األوؿ وتكريره المماثؿ منطوقيف إحالييف  ،35 معمومة جديدة
تظير فاعمية التكرار المعجمي البسيط في حيف  لمرجع واحد في نموذج الواقع 

بغية إيصاؿ ضمف سمسمة التناظر في تقوية المعنى وتأكيده أكثر ما تظير 
ماديًا  ومف الواضح إذف أف ىذا الموف ال ُيدرؾ معنويًا فحسب بؿ ،القصد
 ومف نماذج ىذا الضرب:  36أيضًا.
تؤثره عمى كؿ : حيف ُسئؿ السيد ؾ: أي حيواف برينكريذكر : األمثمة    

وعمؿ ذلؾ ىكذا: الفيؿ يجمع بيف حيمة وقوة. يالحظ  ،ذكر الفيؿ ،)الحيوانات(
 37رتيف صراحة في السياؽ النصي ذاتومبالتحميؿ أف كممة )الفيؿ( تكررت 

 تمامًا في نموذج الواقع. واحد  موضوعإلى  باعتبارىما حامميف إحالييف
 

أيضًا: في الجزء الشمالي لجزيرة كامتشكا اكتشؼ اآلف  فيهفيغر ويستشيد     
مف حيواف الفظ. كاف حيواف الفظ في ىذه  511و 611مركزًا تجمع حوالي 
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قد أباده في مطمع ىذا العاـ صيادوف روس وأجانب مف أجؿ الفراء.  الناحية
بيف عبر التكرار البسيط يبرز التناظر  ف تسمسؿىنا أف يبيف أ فيهفيغريريد 
في الفقرة النصية التالية )حيواف  ى )حيواف الفظ( ونظيرتيااألول ميمةالض
 . الفظ(

توصؼ الضمائر في ىذه النظرية 38  :(ظرف  – مستبدل نحوي )ضمير -2
تسيـ في تنظيـ سمسمة وىو أداة  ،باعتبارىا أوجو تكرير لمتعمؽ أورد في النص

.   40ىو  –زوج  ،ىو  –ومثالو: سائؽ 39 دالليًا.  التناظر وتالحميا وتماسكيا
 .41 أيضاً  بالمستبدالت الضميرية المستبدالت الظرفية البديمة  فيهفيغرويمحؽ 

ىذه  –الفقرة النصية السابقة بيف )الجزء الشمالي في أورد  عمى نحو ما
مستبدالت ضميرية وأوجو تكرار الذكر ويفرؽ بيف التناظر بوسيمة  الناحية(.

مشتماًل عادة األوؿ المتكافئة دالليًا وذلؾ نتيجة أف االستئناؼ بالضمائر يكوف 
 42مف خالؿ التعييف االسمي السابؽ. تي ُقدمتعمى السمات الداللية العامة ال

وبمعنى أدؽ أف ترد بمساحة داللية أصغر مف مرجعيا المطابقة لو دالليًا في 
النصية   برينكروُيممح ذلؾ اإلمكاف في قطعة 43 سمسمة التناظر داخؿ التتابع. 

واإلعادة تمت مف خالؿ تعبير ضمير اإلشارة  ،( ىذا الحيواف4الفقرة رقـ )
لبديمة )ىو( و)الضمير الذي بدوره يصمح ألف يكوف مرجعًا لمصيغ ااألعـ 

ويطمؽ عمى تمؾ المستبدالت  ،(6( و)5في الفقرات الالحقة رقـ )المتصؿ( 
 . 44مصطمح )الصيغة البديمة(

وتشمؿ جميع اإلمكانات 45 نوع )عناصر مكافئة دالليًا(:تاستئناف م عناصر -3
لمتكافؤ الداللي كما  فيهفيغر في سياؽ تعريؼوالوسائؿ بما فييا المذكورة آنفًا 

 وهمبش  ،في عمميما المشترؾ فيهفيغر/ مان هاينةفيما بعد ولخصيا  ،رأينا
 وىي ،46 مان هاينةفولفجانج  /مان هاينةمارغوت وتابعيـ في إسياـ آخر 

  :كاآلتي
 نقؿ.  قائد وسيمة –مثاؿ: سائؽ  ،مف خالؿ لفظ مرادؼ -
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 ماش.  –مثاؿ: سائؽ  ،مف خالؿ لفظ مضاد أو مقابؿ -
 مشترؾ في حركة المرور.  –مثاؿ: سائؽ  ،مف خالؿ لفظ أعـ -
أي "إعادة  ،مف خالؿ عبارة مفسرة لمورود األوؿ المبيـ أو المكثؼ -

 –ذكر لمورود األوؿ المعقد مف خالؿ وحدة معجمية". مثاؿ: سائؽ 
  بطؿ الطريؽ العاـ.

اللة "اختصار تمثيالت متعددة لمحاؿ في د ،مف خالؿ عبارة مكثفة -
التعيينات  أي إجماؿ كـ معيف مف47 صية".وحدة معجمية أو وحدة ن
الواردة في جممة أو فقرة نصية سابقة المباشرة واألوصاؼ واألحواؿ 

طياتو إعادة صياغتيا مف خالؿ تعبير معجمي يستوعب في مف ثـ و 
اليد عمى ىذه األداة في  فيهفيغروقد وضع  السمات الداللية السابقة.

)الحكاية الفصمية  ثنايا تحميمو البنية الداخمية لنموذج نصي
  48."الشبح"(

في صورة اإلعادة الضمنية أو )اإلحالة  برينكر ويممح اإلعادة الضمنية: -4
 ،مقدرة تناظر داللية مناسبة ،الضمنية( كما يفضؿ بعضيـ أف يسمييا

ببعض الفقرات النصية مف سمسمة نموذجو النصي الذي  ستشيد عمى فكرتووي
فيممح عالقة تناظر داللية بيف التعيينات  ،اقتبسناه في بداية ىذه الطروحات

والوحدات المستأنفة في الفقرات  ،أو ىذا الحيواف ،( الفيؿ6المرجعية في الفقرة )
  49 ..( عاطفتو.65و) ،( أذناه9و) ،( زلومتو8)

 في سياؽ ىذه المدرسة لدى ُيستنتج ذلؾ االستعارية )المجازية(:التعبيرات  -5
يمكف أف تنشط سمة التناظر الداللي أنو  ،نص )الشبح(بنية ل  فيهفيغرتحميؿ 

استخداـ ألفاظ في نص ما مف خالؿ المختمفة بيف التعييف األوؿ وتكريراتو 
خاص في  أف تظير فاعمية ىذه التعبيرات بوجوويمكف  ،أو مجازية استعارية

   50. وفي غيرىا أحياناً  ،النصوص األدبية
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 المحور الثالث

 التناظر تنظيم سمسمةمبادئ 

ا دالليًا ومنطقيًا مف لسمسمة التناظر الداللي وكيفية تدرجي يعد تنظيـ البنية التحتية    
االستراتيجيات الميمة التي تعتمد في طرؽ التحميؿ التركيبي والداللي بوجو خاص 

لما لذلؾ  ،لعديد مف فالسفة المغة األلمافلمخطابات لدى اوالبحث عف الكفاءة النصية 
 متماسؾنصي  خمؽ عالـأثر جوىري في فوائد في التعامؿ مع النصوص و التنظيـ مف 

 . أو قريب مف التماسؾ

طرائؽ التحميؿ  جمع عميوتمبدئي  إجماعشبو  أنو ثمة والجدير بمفت االنتباه     
 أي ،(الداللية الكميات المتباينة لمسمات)بفكرة  مسألة تتعمؽ المعرَّبة باتجاه يةاأللمان

ولما كاف مف  ،لمكونات سمسمة التناظر االسمية لمنصوصبتدرج كمية السمات الداللية 
لسمسمة نصية ما مف وجية نظر ىذه المدرسة  يةاألساسشروط عالقة التناظر الداللية 

أي عدـ االختيار العشوائي  ،لسمات لمعالمات المستخدمةا في محيطاالتفاؽ الداللي 
 عمى المتكمـ أوفي الوقت نفسو  فإنو مف الواجب 51،داخؿ السمسمة لمعناصر المتنوعة

كيفية التأمؿ في  أوجو االتفاؽ الدالليةدمج  االعتبار في سياؽ األخذ بعيفالمتمقي 
ي أحدات المعجمية االبتدائية والمتأخرة لمو المتناظرة كمية المحموالت المضمونية  إدراج

 النص.  الكممات المفاتيح وتكريراتيا داخؿ

فيعالجيا في خضـ ىذه  إلى حيثيات ىذه المشكمة  برينكروعمى نحو مشابو يمتفت     
 يالحظ بدقة ىذا الموف مف اإلحالؿ في المثاليف النصييف: العالقة إذ

عامًا بتيمة مف أشنع التيـ.  47البالغ  . ى أو المحامي مف دوسمدورؼػ: رمى ىمثاؿ
وطالب مبتزًا أسرتو بسبعة مالييف  ،فمعؿ رجؿ القانوف قد دبَّر اختطاؼ المميونير ت. أ

 52مارؾ.
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( )رجؿ القانوف ا الجانب مف العالقة أي التعبير المستأَنؼىذ برينكرويمنح      
لداللي األكبر( بالنسبة لمتعبير المفاىيـ العميا( أو )التعبيرات ذات المحيط امسميات )

حيطًا دالليًا أوسع مف م التتابع يمنحو في نطاؽ ألف موقعو ،المستأِنؼ )محامي(
عمى المفيـو السابقة الذكر ذلؾ أف في عالقة اإلحالة عادة ما يعقب المفيـو األ مرادفاتو

 فميس مف قبيؿ الترابط النصي أف يقاؿ: 53األدنى وليس العكس.

 لزاوية جاءت مركبة. سارت السيارة بسرعة شديدة.: قرب امثاؿ

  عمى نحو مغاير لما قيؿ: قرب الزاوية جاءت سيارة. سارت المركبة بسرعة شديدة.

ويمكف أف يتضح عدـ التطابؽ التاـ في الداللة عند التوزيع المضاد لعالقات      
  اإلحالة بيف الحامالت ومرجعياتيا:

فرأى )ىو( شيئًا ممقًى  ،وأراد أف يصعد جبالً  ،مثاؿ: كاف رجؿ في الطريؽ عمى عجمة 
 فتوقؼ عنده. كاف الرجؿ يدعى أوبرستالف. ،عمى األرض

فبمجرد إحالؿ تعبير أداة النكرة )رجؿ( محؿ التعبير المعرفة )الرجؿ( وفي مقابؿ      
في االستخداـ األوؿ لالسـ داخؿ  ذلؾ إحالؿ األداة المعرفة )الرجؿ( محؿ النكرة )رجؿ(

في سيرورة التتابع فتنقطع الصمة بيف العنصر المحيؿ  التتابع النصي يحدث اضطراب
إلى المعرفة سائغة لإلحالة والمحاؿ إليو فمـ تعد األداة النكرة )رجؿ( السابقة الذكر 

ف األجزاء التماسؾ النصي بي مما يترتب عمى ذلؾ انييار بنية ،)الرجؿ( الالحقة الذكر
 54فقداف عممية االتصاؿ.بالتالي النحوية و 

اإلشكالية بدحض  ىذه حوؿالنقدية ممحوظاتو   كالمايريطرح بادئ ذي بدء ف     
محموالتيا بأوجو اإلعادة لمبدائؿ اإلحالية و الخاصة  شتاينتس ريناتةبعض أفكار 

إشكالية العالقة  ةعالجكما أسمفنا عمى ضرورة م كالمايرويمح  55الداللية في النصوص.
والت مف عمـ الداللة كما اإلحالة في مبحث اإلحالة بمق اصر التعمؽ صيغبيف عن
مف :  شتاينتسولكف خالفًا لما طرحتو  ،مف قبؿ في فرضية اإلعادة شتاينتس عالجتيا
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مركبات اسمية يجب أف تحمؿ سمات  بيرات المحيمة سواء كانت ضمائر أوأف التع
داللية أخرى. فإنو في ىذا  –صر التعمؽ وال تتضمف سمات نحوية داللية أقؿ مف عن

  :  – لكالماير والكالـ – المثاؿ

 فتاة... ىذه المخموقة الصغيرة المتبخترة بال حماية.. 

الحكـ بتبايف كميات السمات بيف عنصر التعمؽ )فتاة( وبيف العناصر  ال يسوغ     
سنادىا قدرًا دالليًا أقؿ مف عنصر الورود األوؿ )صاحب اإلحالة(  اإلحالية الالحقة وا 

بؿ يمكف أف تمنح المكونات  ،نحوية أخرى )أوجو إحالة( –وعدـ تضمنيا سمات داللية 
نصر إحالة داخؿ البناء المتوالي فال ينبغي أف اإلحالية القدرات الداللية ذاتيا لكؿ ع

تضـ الضميمة االسمية )ىذه المخموقة الصغيرة...( سمات أقؿ مف عنصر التعمؽ 
 56)فتاة(. 

في عجمة كبيرة انعطؼ شرطي مع الناصية. الشرطي ىو حامي النظاـ العاـ. مثاؿ: 
  الرجؿ كاف مسمحًا بيراوة...

في تحديد فرضيتيا حوؿ مبدأ اإلعادة  شتاينتس منياوىو مف األمثمة التي انطمقت  
النصية القائمة عمى فكرة الكميات المتباينة لمسمات. فالعالقة في ىذه القطعة النصية 
 ،تكمف بيف عنصر التعمؽ )شرطي( وبيف صيغ اإلعادة المختمفة ليذا العنصر )ىو

ات تعييف أقؿ مف الرجؿ( ىي في حقيقة األمر ذاتيا ولكف بسم ،حامي النظاـ العاـ
نحوية أخرى.  –كما ال يمكنيا أف تحتوي سمات داللية  ،عنصر الورود األوؿ )شرطي(

يبقي عمى داللة السمات التي تحمميا صيغ اإلحالة يحيد عف ىذا الرأي ف كالمايربيد أف 
  57داللية أخرى.  –نفسيا ولكف بسعة داللية أكبر مع إمكانية تضمنيا دالالت نحوية 

عف  اإلحالية التحري شتاينتسويمكف بناًء عمى ىذه الممحوظات النقدية لنظرية      
 بالنسبة لبنية التناظر الداللي.  كالمايرآراء 
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إلى أف بنية التناظر الممتدة  يوف وفييفيغر يذىباف رؾ لياينة ماففي العمؿ المشتو      
ط الداللي العاـ إلى داخؿ نص ينبغي أف تتدرج مف الوحدات المعجمية ذات المحي

بمعنى أف تبدأ  58،الوحدات التي تستوعب تخصيص داللة تمؾ العناصر الموجودة قبميا
األلفاظ ذات  اـ باتجاهذي المحتوى المضموني العسمسمة التناظر الداللي مف المفظ 

 الخواص الداللية األضيؽ.

مع  مغاير لما تبناهيدلي برأي العمؿ  في غير ىذا فيهفيغر ديتر بإزاء ذلؾ نجد     
 صوصظر الداللية المرتبطة بتماسؾ النفيو حيف يصؼ عالقات التنا 59،هاينة مان
ويوضحيما  تجوؿ في أروقتيمافي ،الموضوعىذا موقفيف متناقضيف يتجاذباف بيصطدـ 
 أو ،يدحض اآلخرىما فكفة أحدؿ إلى يم ولـالحؽ لكال الموقفيف آخر األمر ثـ يعطي 

 يدحض االثنيف معًا. 

األوؿ: فيذىب إلى "أنو عند تكرير الذكر األوؿ ال يجوز أف تختار إال  فأما الرأي     
ُيمنح  ىذا الفرضوعمى خمفية 60عناصر تعد أعـ مف العنصر في موضع المدخؿ". 

عمى العكس مف ذلؾ ال ُتستخدـ عند و  ،خواصًا داللية مباشرةاالبتدائي  التعييف االسمي
عة مف عمماء جما إلى  بيذا الرأييستند وىو  تكرار تمؾ التعيينات إال العناصر العامة.

ويقدـ المبرر ليذا المنحى مف خالؿ ما وجده ماثاًل في نماذج نصية كثيرة 61 . المغة
 ومنيا:  ،بحسب زعمو

و 611مثاؿ: في الجزء الشمالي مف شبو جزيرة كامشتكا اكتشؼ مركزا تجمع لحواؿ 
حيواف الفظ. كاف حيواف الفظ في ىذه الناحية قد أباده في مطمع ىذا القرف  511

نيرية الضخمة صيادوف روس وأجانب مف أجؿ الفراء. وتعد عودة ىذه الكائنات الحية ال
فقد تعيف أواًل الذكر الخاص )حيواف الفظ( ثـ جاءت اإلعادة مف  إلى شبو الجزيرة...

 النيرية(. خالؿ المفظ األعـ )الكائنات الحية
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الفكرة أيضًا بعدـ  فيهفيغرويسود االعتقاد لدى أصحاب ىذه الفرضية ويشاطرىـ      
 ،إمكانية استبداؿ العنصر االبتدائي بالعناصر الالحقة في سمسمة االستئناؼ الداللي

 62يؤدي االستئناؼ اآلتي إلى مجرد مزج جممي غير موفؽ:  حيث

و 611جزيرة كامشتكا اكتشؼ مركزا تجمع لحوالي مثاؿ: في الجزء الشمالي مف شبو 
 مف الكائنات الحية النيرية. كاف حيواف الفظ في ىذه الناحية قد أباده صيادوف... 511

الذكر "أف يوجد  القاضي بوجوبيو : ففيهفيغرمثمو تالذي ي وأما الرأي اآلخر     
والتي تمثؿ فييا الجممة  ،األوؿ في كؿ النصوص مف خالؿ الوحدة المعجمية األعـ

في حيف  ،نوعًا مف المكثؼ المضموني لمنص بأكممو ،التمييدية لمنص نوعًا مف الموجز
  63تقـو الجمؿ الالحقة بالنظر إلى الذكر بوظيفة تخصيص". 

كيفية تنظيـ سمسمة نظرية جيدًا  وعى فيهفيغريبدو أف  ،اعتمادًا عمى ما تقدـ     
دركت الداللي فأفي بحث سالسؿ بناء التناظر  تغمغمتيرة التناظر مف خالؿ بحوث كث

"بؿ أف مسألة التنوع  ،اطراد أي مف االتجاىيف أو غمبتو في كؿ النصوصعدـ 
ة مع الوظيفة التواصمية المعجمي تبدو وثيقة الصمة بمبادئ بناء النص ومتشابك

 ما جعمو ذلؾ التصور يتبنى كال االتجاىيف. 64لمنصوص".

إعصارًا مدمرًا. فمقد دمر اإلعصار العنيؼ  85ابتميت كوبا ب 6811سنة مثاؿ: منذ 
. ودمر 6527مدينة ترينيداد في أكتوبر سنة  األوؿ الذي ُمنيت بو كوبا بعد اكتشافيا

مدينة سانتا كروز دؿ سور. وحصدت أعاصير السنوات  6932آخر في نوفمبر 
دمر إعصار فمورا شرؽ  6963في ىافانا مئات األرواح. وفي خريؼ  6944و 6926

 ،أصاب "ألما" المحافظات بينار دؿ ريو 6966وفي يونيو  ،محافظة الشرؽ )أورينت(
  والس فيالس بأضرار بالغة. ،ومتنزاس ،وىافانا
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عمى إمكانية أف تفتتح جممة بالمثاؿ المذكور أعاله  فيهفيغربناًء عمى ذلؾ يستدؿ     
تحمؿ سمات اسمية  أعـ تعقبيا أوجو اتحادحيط داللي المدخؿ بوحدة معجمية ذات م

  65.داللية خاصة

في بناء  تتحكـتتداخؿ و كثيرة بأف عوامؿ  أضحى يقينًا لديو ،بناًء عمى ما سبؽ     
 –ومؤشرات براجماتية  ،السمسمة االسمية لمتناظر الداللي أىميا عوامؿ اجتماعية

إمكانية أف القناعة ؾ وينتج عف تم ؽ الوظيفة التواصمية لمعالمات.وبمعنى أد ،تواصمية
 في ظروؼ موقفية محددة نموذجاف لمبنية الداخمية:  يكوف لسمسمة نصية

وحدة معجمية ذات سمات داللية خاصة )مباشرة( + وحدة معجمية ذات سمات  - أ
+ استبداؿ  ....داللية أعـ + تستمر السمسمة مف خالؿ الخواص العامة

 إلخ ...أو ظرفي بديؿ ضميري
أخص.... + استبداؿ وحدة معجمية بمحيط داللي عاـ + وحدة معجمية  - ب

  66... إلخ. أو ظرفي بديؿ ضميري

إلمكانية مجيء بنية التناظر ُيستخمص مف ىذا التصور أف المسوغ األساس      
بالوجييف المذكوريف دوف أف يتقاطع أحدىما مع اآلخر أو يرفعو ىو وظيفة النصوص 

تتبع بنية النص وتسمسؿ  والنتيجة: ،حقيؽ االتصاؿ بيف األفراداألساسية المتمثمة بت
 .منتجو ومتمقيوو نتاجو موقفية وسياقية إلظروؼ  فيهفيغرلدى  حمقات التناظر فيو 

 المحور الرابع

 مستويات التناظر

 المغوي   –أواًل : التناظر الداللي 

النصييف األلماف في حجاجيـ حوؿ  في ىذا المضمار يجنح بعض المحمميفو      
العالقة بيف المحيالت المتكررة ومرجعياتيا إلى إيضاح العالقة بيف التعبيرات المترادفة 
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ينشأ  ،مف خالؿ أسماء أو ضمائـ اسمية بيف المتواليات المفظية المسؤولة عف التحاوؿ
لفاظ: حامؿ البريد كما في األ ،بينيا رابط داللي متواضع عميو في النظاـ المغوي لمغة ما

ة )عالقة ىذه العالقة سم فوندرليشأو مصعد وأسانسير.. إلخ. ويمنح  ،وساعي البريد
موضحًا فكرتو بإيراد المثاؿ  ،التضميف( بناء عمى تصورات داللية لعالقة اإلحالة

 النصي التالي:

 كاف يسكف فييا بيكاسو. ،ذات مساء جاء بعض رجاؿ عجائز إلى فيال قديمة": مثاؿ
كاف المنزؿ مفتوحًا. ووجدوا الرساـ أخيرًا في المطبخ واقفًا أماـ تمثاؿ معدني كبير. 

 67" وكاف قد كّوـ إلى جانب ذلؾ عمبًا قديمة مف الصفيح...

فمف الجائز مف وجية نظره أف يؤدي )المنزؿ( وظيفة صيغة بديمة لعنصر التعمؽ       
ف فبحسب زعمو أف )فيال( و)منزؿ( )فيال( انطالقًا مف عالقة التضمف بيف الطرفي

فيو  ،يحيالف إلى الموضوع ذاتو شريطة عدـ تساوي الصيغتيف في المحتوى الداللي
أو )صيغة فقيرة المضموف( بالنسبة لمتعمقو  ،بذلؾ يمنح المنزؿ صفة )مفيوـ عموي(

 68)فيال( األغنى مف جية المضموف.

في  Brinker  برينكر ويستدعي المقاـ ىنا العودة إلى بسط األمثمة التي ساقيا      
 في المثاليف النصييف: ح بوضوح ىذا النمط مف التناظرمحيث ُيمموقؼ سالؼ 

عامًا بتيمة مف أشنع التيـ.  47. ى أو المحامي مف دوسمدورؼ البالغ ػ: رمى ىمثاؿ
وطالب مبتزًا أسرتو بسبعة مالييف  ،المميونير ت. أفمعؿ رجؿ القانوف قد دبَّر اختطاؼ 

 69مارؾ.

عامًا في مساء الثالثاء مف سيارة جرحًا  79: جرح رجؿ بالمعاش بالغ مف العمر مثاؿ
 70وخالؿ النيار ُعثر عمى المركبة المتمفة وثالثة مف ركابيا.  ،مميتاً 

أو )سيارة ومركبة( ال  ،()المحامي ورجؿ القانوف يففالتعبيرات المذكورة في النص     
لقطعة النصية وعمى مستوى المعجـ تخمو مف عالقات معنوية متقاربة عمى مستوى ا
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فالكممتاف )رجؿ القانوف  ،الرغـ مف عدـ المطابقة الشكمية بيف الكممات المذكورةعمى 
 ذاتو ولكف بصيغ أخرى.  إلى الموضوعوالمركبة( تحيالف 

  الوظيفي –الداللي التناظر ثانيًا : 

الحظ العديد مف عمماء المدرسة األلمانية أف النص بوصفو عالمة لغوية ال يكتسب     
بالنظر في  اإلبالغية –ثـ ىويتو االجتماعية  حصافتو وال يحقؽ انسجامو الداللي ومف

إف النصوص  إذ ،71 فقط أوجو العالقات الداللية لسمسمة العالمات القارة في المعجـ
وتدعيمًا ليذا التصور يفرؽ النشاط اإلنساني في كؿ مكاف وزماف.  بطبيعتيا محصمة

 مف جية الدمج المضموني لمنصوص بيف ثالثة مؤشرات: وهمبش برينكر

تشير إلى أف العالقات بيف أوجو  :)نظامية( لغوية داخميةاستئناف مؤشرات  -6
عالقات أي  ،72 االتفاؽ في السمات الداللية لمجمؿ مستكنة في النظاـ المغوي

. مبنية عمى أساس قواعد التجريد واالفتراض المنضوية بيف دفتي معجـ
 ىذا المؤشر عالقات التكافؤ الداللي السابقة. وصؼ تحتوي

"أف العالقة بيف التعبير المرجع  وتعني نصية داخمية:استئناف مؤشرات  -2
بيذا ا وال ينص عميي ،)العائد إليو( والتعبير المستأِنؼ تنشأ في النص ذاتو

تأتي نتاج التفعيؿ التكافؤ الداللي  سمسمة بؿ إف 73الشكؿ في النظاـ المغوي".
 تحديدًا. المعرفي في محيط النص

 أف العالقة بيف بدائؿوتكمف في  :)براجماتية( لغوية خارجيةاستئناف مؤشرات  -3
لتنظـ طبقًا  ،االتحاد الداللية تتجاوز األطر المفترضة والقارة في المعجـ المغوي

لعمـ داللة قائـ عمى التواصؿ يعتمد عمى استراتيجيات ومعارؼ وخبرات 
  74موسوعية لشركاء التواصؿ. 

إلى جانب المترجمة األلمانية  تقترح طرائؽ التحميؿ عمى ىذا االكتشاؼوتأسيسًا       
 ما ُيصطمح عميول صؼ ظواىرو التي ُدرست الداللي  –وسائؿ التكافؤ المعجمي وصؼ 

الفقرة ف 75..التناظر الوظيفي أو ،الوظيفي –أو الداللي  ،النصي –الداللي  لتكافؤا
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وأما  ،بوجو عاـ (التناظر الداللي) إلى ما ُعرض سابقًا مف نمطتنتمي كما رأينا األولى 
)التناظر  نمطنا تحت ى بما ينضويتتصالف اتصااًل وثيقًا ف الثانية والثالثة الفقرتاف
ولعؿ أوضح الدعوات لمفت االنتباه إلى ىذا المظير في المقاربات النصية  ،الوظيفي(

 عبر تمثيمو اآلتي: برينكرما استشيد بو لممدرسة األلمانية 

سنة أف ينتحر في مساء  43بطريقة غير مألوفة أراد رجؿ مف بفورتسيايـ عمره 
لى حجز الثالثاء. وكما أخبرت الشرطة كاف العامؿ الفني قد أحضر مف مسكنو إ

اضطراري بعد مشاحنات. ىناؾ أفرغ الموظفوف طبقًا لمتعميمات جيوب المخمور 
ليتجنبوا حماقات السجيف. وبعد نصؼ ساعة وجد الموظفوف الرجؿ في زنزانة مقطوعًا 

  76شريانو األورتي. 

ليس مطردًا في كؿ النصوص التي ذكرت  Brinker برينكرولعؿ ما يروـ ببيانو      
 ،تحيؿ الكممات )العامؿ الفني ففي المثاؿ السابؽ ،في غيرىا في ىذا المقاـ أو

والسجيف( إلى الشخص ذاتو )رجؿ( غير أنيا ال ترتبط بعالقات داللية  ،ومخمور
نما ترتبط ببعضيا البعض في عالقة اإلعادة  مغروسة في النظاـ المغوي لمغة معينة وا 

ليذه العالقة بيف ىذه التعبيرات  تإذ ليس ،مف خالؿ المطابقة اإلحالية في ىذا النص
فاألمر ىنا يرجع إلى ظاىرة  ،صالحية المطابقة المعنوية واإلحالية بالنسبة لنص آخر

 77االستعماؿ المغوي بمساعدة السياؽ. 

الداللية  مف أف وصؼ سالسؿ أبنية التناظروأكده مرارًا  فيهفيغرما أعمنو و     
وتنظيميا عمى مستوى أوجو االتفاؽ المعجمي الداللي شرط ضروري ولكنو ال يعكس 

فثمة عالقات داللية ليس  ،بأية حاؿ مف األحواؿ مقومات التماسؾ الداللي لمنصوص
تكتسي صفة يمكف أف بؿ  ،توافؽ داللي عمى مستوى المعجـ البتةوبيف بعضيا بينيا 

 بيف شركاء يحظوف داخؿ نص مامجة استعمااًل وظيفيًا مداستعماليا  بمجردالتناظر 
موسوعية  –معرفية وأنظمة خبرات  امتالكيـأي ب 78.مقومات إدراؾ ودمج مشتركةب

تسمح ليـ بتفسير العالقات المتجسدة في النص وربطيا بيف األحواؿ الممثمة في 
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متسمسمة ومتكررة ألنو أحيانًا ما يضمو نص ما مف مجاميع متصمة 79 مكونات النص. 
شركاء إلعادة أو التناظر لـ ُتسجؿ في معجـ معجميًا عمى أنيا نوع مف أنواع ا

وانطالقًا مف ىذا الفيـ يؤسس تعريفو التالي لمتناظر الوظيفي أو ما يطمؽ  ،االتصاؿ
والمستنبط  ،عميو )تكافؤ وظيفي داللي(: ىو "التكافؤ الناتج عف العالقات النصية فقط

ولتوضيح ىذا الفيـ يسوؽ  80تواصمية لمنص".والوظيفة ال ،صمي محددمف موقؼ توا
 لمثاؿ التالي:ا

أغسطس في  66وصمت أمس في وقت مبكر قافمة السيارات التي بدأت في مثاؿ: 
مدينة بسبع بمداف 63يمر مف خالؿ  v\oموسكو. ىذا المعرض المتنقؿ ألفتو لمتصدير 

  81اشتراكية. 

النظاـ المغوي ليس ثمة صمة داللية تجمع بيف الوحدة المعجمية مطرد في كما ىو      
توجد غير أنو  ،)قافمة سيارات( ومرادفتيا وظيفيًا الوحدة المعجمية )المعرض المتنقؿ(

تركيبية تمكف مف إحالة المكافئ وظيفيًا )المعرض المتنقؿ( إلى مرجعو مؤشرات بضعة 
 ولكف ىذا التفسير ال يفي برأي ،.. إلخ.،تمؾ ،ىذه ،وىي مثؿ: ىذا )قافمة السيارات(

عرفية مؤشرات  المشتركة بؿ يكمف المفتاح في تواترفؾ درجة الدمج بمطمب  فيهفيغر
تسمح ليما بفؾ مغاليؽ السمسمة الداللية ومف  المتكمـ والسامع كؿ مف مشتركة في وعي

ىذه المؤشرات إدراؾ المتكمـ والسامع أف قافمة السيارات في العادة تتكوف مف عدة أنواع 
 82مف المركبات الحديثة التي تعرض عادة عمى الجميور في ىيأة معرض متنقؿ. 

 الوظيفي –لداللي الداللي والتناظر ا –إذف يكمف الفرؽ بيف التناظر المعجمي       
ما يموذ ب مف أعالـ المدرسة األلمانية أف األوؿ يتعمؽ فئةىو موضح في إسيامات كما 
تالمس األساس المعجمي بيف الضميمة  عبيرية المرتبطة بعالقة بدائؿالوحدات الت خمؼ

يتصؿ ما المبدأ اآلخر يرمي إلى . و في استمرار األولى وبدائميا المكررةاالسمية 
عمى ؿ يمكف استنتاجيا بناء غير بارزة عمى السطح ببعالقات ترادؼ أو شبو ترادؼ 

 سابقة بالشفرة.عمى أنظمة معرفية وموسوعية أي  ،الوظيفة التواصمية لمنصوص
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وفعاليتيا داخؿ نسيج النص أو الوظيفي التناظر الداللي  إف شبكة :يبقى أف نقوؿ     
وسيمة ميمة  مف حيث ىي ،طروحات المدرسة األلمانيةكتسي جانبًا مف األىمية في ت

الجوىرية الكبرى في إحالؿ التماسؾ النصي  وظيفة التناظرف ،وتنظيمو لتكويف النص
ىذا . أمر ال يحتمؿ الجدؿ مف جية سيرورة مضموف النص واستمرار نسيجو الداللي

ألف بعدـ االكتماؿ  اإلحساسدائمًا يوازيو ىذا التأكيد  أف  ومف ناحية أخرى ،مف ناحية
 إذ ال ينبغي ،يمثؿ معيارًا حاسمًا وشرطًا كافيًا لتفسير ظواىر داللية لكمية النصوص

أو التناظر بعناصره المتكررة  لتفسير تتابع  التعويؿ كميًا عمى ظواىر التوافؽ المعجمي
ُيستشؼ مف مجرد تتابعات وال يمكف أيضًا أف  83 .جممي ما عمى أنو نص متماسؾ

   84ة متكررة أو مترادفة إيضاحات حوؿ درجة الربط بيف مكونات النص. جممي

 المحور الخامس

 كالماير من منظور مستويات التناظر 

تكويف بنيات النصوص الداخمية عف تخبر أداة مطواع ولما كانت سالسؿ التناظر      
جعمت حينئٍذ فإنيا  ،ومف ثـ تماسكيا ،ودرجة الربط بيف عناصرىا المتجانسة داللياً 

الداللي فيو ال يكؼ عف إيالء الوجو  ،كالمايرلدى  داللياً  لتعريؼ النص أساساً 
. ويشيد لو الوصؼ والتحميؿ في مختمؼ مراحؿ مف االىتماـ لمنصوص قسطًا كبيراً 

ما نص عميو: "لقد اكتسبنا بمفيوـ التناظر أداة مالئمة  زيادة عمى التعريؼ أيضاً بذلؾ 
بأنو تكويف )بناء( مف  الداللي لمنصوص. فيحدد نص ما داللياً لوصؼ التشكيؿ 

حيث يتحدد عددىا وفؽ عدد السمات السائدة في  ،مستويات التناظر )مف أ إلى ي(
  85النص". 

وفؽ نظرية دالليًا  وسبر نسيجياسعى إلى مجابية النصوص  وفي إطار ىذا الفيـ     
معالجة و  طرحيا عبر نقاش متماهٍ  ،إلى حد بعيد جداً  البناء ومتشعبة العالقات معقدة

داللية  –بعض اإلشارات القائمة عمى مفاىيـ منطقية في طياتيا  تاستوعب ةفضفاض
البنية التناظرية التي لمتفحص ليا البوف الشاسع بينيا وبيف ويجب أف يدرؾ ا .تواصميةو 
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مف جية جرى استقصاؤىا وفؽ مداىا البسيط آنفًا. بيد أنيا رغـ ذلؾ لـ تحد عنيا 
  .إطالقاً والمفاىيـ األسس 

عف أف أسس أفكاره وممحوظاتو بيذا الشأف  منذ الوىمة األولى كالمايرولقد أفصح      
"وينطمؽ ىذا النموذج  86وطروحاتو في دراسة النص دالليًا.  جريماسمستوحاة مف آراء 

فيو أي  .87 مف منظور داللي لتتبع الورود المتكرر لسمات داللية في النصوص"
يفسر النص بأنو ائتالؼ مف وحدات غير متجانسة معجميًا تتضاـ فيما بينيا  جريماس

داخؿ سمسمة ما ومف ثـ تكتسي سمة التجانس بوقوعيا عمى مستويات داللية متجانسة 
يوكؿ ميمة  جريماسأف  كالمايرويالحظ 88 )مستويات التناظر(.  وىي ما يسمييا

وبالتالي فإف ىذا اإلجراء في نظره ال  ،مات سياقية فقطيتحقيؽ مستويات تناظر إلى س
يحقؽ الغاية المرجوة مف التحميؿ عمى المستوى الداللي بشكؿ خاص إال إذا ًأسندت 

  89أبنية التكرار وسيادة السمة إلى سمات سياقية وباألحرى إلى كؿ السمات. 

 ماسؾالت أعمف منذ البدء أنو لفيـ النص فيمًا دالليًا دقيقًا يفضي إلى توجيوحيث      
كؿ مجموعة تتميز بقاسـ مشترؾ مف العناصر المعجمية  ى مجموعاتيجب تقسيمو عم

ومف جية أخرى تفترؽ وحدات ىذه المجموعة  ،ة عف التكرارمجات الداللية النامف السم
مسمات المشتركة تضمنتو لعمى نحو ما  90الوحدات المعجمية لممجموعات األخرى.عف 

ومازالت قيد  ،المذكور في كتابوداللة اإلحالة المقالة الصحفية التي ُعرضت في مبحث 
 في ثنايا ىذه النظرية: يا كمما ُأحتيج إلياالستشياد 

 ")قتيؿ في نزاع بيف كمبودييف في باريس(

في نزاع دموي في مسكف طالب كمبودييف في جامعة باريس أسفر عنو قتيؿ      
وثالثوف جريحًا تقريبًا. فبعد إبالغ الشرطة لقي طالب مصرعو برصاصة في الرأس. 

مف أنصار الرئيس الكمبودي المخموع األمير  51تبعًا لتقريرات شيود عياف كاف حوالي 
موا أنصار حكومة المرشاؿ لوف نوؿ. واستخدـ وىاج ،سييانوؾ قد تسمموا إلى الحجرات
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وسكاكيف طويمة وأحجار الرصيؼ. كاف محيط مسكف الطالب  ،المياجموف قبانًا حديدية
  91الذي أغمقتو الشرطة بالمتاريس قد انتثرت فيو األنقاض". 

 ،أمير... إلخ ،يس الدولةرئ ،مخموع ،الواردة )أنصارالمعجمية الكممات مثاًل: ف     
وىي السمة  مشتركة تضـ جميع الوحداتدالليًا تحت مظمة سياقية سائدة  يادمجيمكف 

وتحؿ محميا سمة نيائيًا يمكف أف تصفى مف جانب آخر . بيد أف ىذه السمة )سياسي(
منيا  أو جزءعند ورود الوحدات المعجمية السابقة نفسيا  وذلؾ عنياسائدة مختمفة 

مف خالؿ ىذه السمة. وىكذا فإف كؿ ليًا دالتختمؼ أخرى ضمف تجميعات نصية 
 ،لمتناظرمعينًا تؤلؼ مستوى تستطيع أف مجموعة مف الوحدات المعجمية في نص ما 

. والمتكررة متجانسة دالليًا توجييا السمة السائدةلكنيا شتتة معجميًا تتنشؤه ممفوظات م
92   

  التشكل األفقي لمستويات التناظر

 ،دراسة ظاىرة التناظر بوجو خاصببكؿ ما يتسع لمكممة مف معنى  كالمايرُشغؿ      
بوجو  جو التناظرو ألمشكمة لتوزيع الوحدات المعجمية التحديد البعد األفقي وبمستويات 

عمى تسمو  ممتدةً  فييا بنيةً وذلؾ في الحاالت التي يكوف النص  ،أشد خصوصية
ما الجممة قدرتيا عمى صنع مستوى لمتناظر وبخاصة إذا  ستبعد عفولذا فيو ي ،الجممة

ليس لمجممة في ىذا االمتداد أية صمة بالنسبة لتنشيط إذ  ممتداً جمميًا كاف النص تتابعًا 
ط مف خالؿ تستنبما في بنية نصية يرى أف مستويات التناظر و  93التناظر.مستويات 

  -معينة في النص:أفقية خطية ومديات مواقع 

المتضمنة أف تفصؿ الوحدات المعجمية يعني  ،)متباعدة( شديدة التبايفمواقع  -6
مع عمى مستوى الموقع عف بعضيا البعض أفقيًا لمسمة الداللية الغالبة 

سياقيًا المتصمة  حيث تتخمؿ ىذه الوحدات ،ا بعنصر االرتباط قائماً احتفاظي
ثـ يعود التناظر مرة أخرى عند ذكر العنصر المشارؾ  سمسمة كاممة مف الجمؿ
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متباعدة لسمة سائدة موحدة  يةتكتالت تناظر فينتج عف ذلؾ التوزيع  ،في السمة
  94... إلخ. قد تكوف في بداية النص وفي منتصفو أو في آخره

 متناظر أحياناً ىذا المستوى لوينشأ  ،مواقع متجاورة ) متصمة اتصااًل مباشرًا( -2
 ،يتميزاف بسمة داللية مشتركة وغالبةعنصريف معجمييف مباشر لاد مف اتح
ومف أمثمة ىذا البعد ما 95 .أدنى امتداد أفقي ألوجو التناظر كالمايرويعتبره 

في مقابؿ البنية  ،تحممو البنية النحوية الثنائية في قولؾ: )أطفاؿ آكموف(
 ،ي(فاألولى تحمؿ السمة السائدة )إنسان ،النحوية األخرى )أبقار نيمة(

والثانية تحمؿ السمة المشتركة  ،مف خالؿ التجاور الثنائي لموحدتيف تمخضت
  96وىي عمى غرار األولى.  ،)حيواني(

يمكف أف تحمؿ جميع الوحدات المعجمية لنص ما عمى  ،مستوى تناظر موحد -3
ويشيع ىذا النمط مف التناظر في  ،مستوى واحد السمة الداللية الشائعة نفسيا

ويتولد مف ىذه السمة  ،فيتسـ بالسمة المييمنة )جوي( ،نصوص الطقس غالباً 
غير أف ىذا الموف مف النصوص  97ى العاـ لمتناظر وىو )خبر طقسي(.المستو 

يمكف أف يحتوي مستويات تناظر تندرج تحت المستوى العاـ مف جية التدرج 
فتنتج عف بعض  ،اتو المعجمية بوجو خاصتمتد إلى فئات جزئية لوحد

و)شماؿ غرب(...  ،)ريح مفاجئة(، ،منعش( ،االستعماالت المعجمية مثؿ )ريح
اصًا يوسـ بالسمة إلخ مجموعة مف السمات األخص تشكؿ مستوى تناظر خ

 98)حركة اليواء(.

 عالقات التناظر

 التناظر وتدرج السمات -أواًل :

ة وىي ظاىر  ،كثيرة ويتعمؽ األمر ىنا أيضا بظاىرة ال تكاد تخمو منيا نصوص     
 ؿ عالمة مف عالمات النص تحاكـ وفؽتتعمؽ بتقسيمات متدرجة لمسمات تتضمنيا ك

ما أف نص  فمف الممكف داخؿ ، 99أف يصفو كالمايركما يفضؿ  ،مبدأ )منطؽ المفاىيـ(
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إلى جانب السمة كؿ وحدة تضـ مجموعة مف الوحدات المعجمية  يثوي في طياتو
ىذه السمة ليست سائدة في النص إذ ال يمكف االستدالؿ  ،أخرىسمة الداللية المييمنة 

بيا عمى مجموعة وحدات معجمية تختمؼ عف مجموعة أخرى مف خالؿ ىذه 
. ويعود ماتولذا فيي تصنؼ تحت السمة الغالبة بالنظر إلى سمـ العال 100،السمة

 يالحظف عمى إيضاحاتو الحالية إلى مقالو الصحفي المقتبس لمبرىنةمرة أخرى   كالماير
فاألولى تضـ إضافة إلى السمة التي  ،عمى سبيؿ المثاؿ الكممتيف )أمير( و)مخموع(

وفي  سمات أخرى أقؿ منيا درجة)سياسي( وىي النص بأكممو سياؽ اكتسبتيا مف 
ؿ مثأو دمجيا في نصوص معينة  ،انعزاليا مييمنة في أوضاعتكوف ربما الوقت نفسو 

مثؿ )فرد مف وأكثر سيادة منيا رتبة عمى سمة أثـ تتدرج ىذه السمة إلى  ،)حي(السمة 
غير أف ىاتيف السمتيف  ،وذلؾ في نص يتحدث مثاًل عف األسرة المالكة ،عائمة حاكمة(

لعدـ مشاركة الوحدات المعجمية األخرى  ،المعروضنص لاا في ال يمكف أف تسود
. وينطبؽ مثؿ ذلؾ وعميو تبقى السمة )سياسي( في الصدارة ،السمة نفسيا في النص

تضـ في ظروؼ يمكف أف فيي كذلؾ  ،التوجيو عمى الوحدة المعجمية األخرى )مخموع(
أو  ،عمميات تنصيص معينة سمات سائدة مثؿ )طبي(انعزاليا أو دخوليا في 

  101( بوصفيا سائدة. )ضرائبي

تفسير عالقات النص دالليًا تعذر إمكاف ىو  فالذي ينوي إبرازه مف كؿ ما تقدـ     
المفيوـ  ىذابؿ يسوغ تطبيؽ  ،تطبيؽ مفيوـ غمبة السمة عمى وحدات معجمية منعزلةب

باعتبار غمبة  تقسيـ وحدات معجمية في نص ما إلى مجموعاتل كخاصية أو نتيجة
وفؽ مبدأ التناظر الداللي ال تدرجيا مف ناحية منطؽ المفاىيـ. عمى في كؿ  السمات

وىكذا ال يواجو النص دالليًا بمفيـو التناظر بناء عمى تدرج سمـ العالمات لحزمة  102
نما بحسب الفئة الداللية المتسيدة عمومًا في النص  .معينة مف العالمات وا 

  التناظر وتعدد المعاني -ثانيًا :
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وفؽ منيج التناظر عمى الظاىرة معالجة إلى  كالمايريطمح  ىذه الفقرةفي و      
فبقدر المعاني  ،والذي يأخذ دوره عند تحويؿ المعنى المتعدد إلى معنى مفردالداللي 

 103 ،مستويات تناظر يكوف ىناؾ المعجمية التي تطرحيا صيغة معجمية مستقمة
بعبارة أخرى "أف وحدة معجمية يمكف أف تقع عمى األقؿ في مستويات تناظر كثيرة و 

ترتكز عمى تكرار  ،سمات سياقية. ونريد أف نصؼ مستويات تناظرمف بقدر ما تضـ 
بيف ومحصمة ىذا الربط  104ا مستويات تحويؿ إلى معنى مفرد".سمات سياقية بأني

ظر تكمف في قابمية المعاني السياقية خاصية التحويؿ إلى معنى مفرد ومبدأ التنا
 المتنافسة لوحدة معجمية منعزلة ألف تشكؿ منيا مستويات لمتناظر.

 التناظر واإلحالة -ثالثًا :

لمدرسة األلمانية مف كاؿ الوصؼ لموجو الداللي لمنصوص عند أعالـ اال تخمو أش     
صرار عمى العالقة الوطيدة بيف اإلحالة ومستويات لقد تفحصنا إلى  ،التناظر إشادة وا 

إيفاء مستوى طالما سممت بوجوب التي الخاصة بيذه المدرسة و اآلف مجمؿ األفكار 
في نموذج ألوجو االشتراؾ الداللية وجود التطابؽ اإلحالي  التناظر بشرط ميـ أال وىو

 ،التناظر بط آصرةفي ر بدور جوىري خالؽ اإلحالة تضطمع ذلؾ ول ،لممشاركيف الواقع
  .ارتباط عناصر عالقة التناظر بظاىرة وبالظاىرة ذاتيا بالواقع إلى يستند

مف مالحظاتو التي  تحديدا ينشأ كالمايرلدى  التناظر واإلحالةومدار العالقة بيف      
المعنى النصي والمعنى  معالجاتو القائمة عمى التفريؽ دائمًا بيفخضـ أبداىا في 

النص وقدرات إحالية داخؿ التفريؽ بيف توجييات إحالية داخؿ  المعجمي وبعبارة أخرى
 باعتبار أف األولى نتاج الدمج التركيبي لممعاني النصية لوحدات معجمية ،المعجـ
عدـ التطابؽ ب لممعاني النصية وىذا يسممو إلى حقيقة تفيدنتاج الدمج الرأسي  واألخيرة

لمقدرات الكثرة والغمبة لبًا ما تكوف إذ غا ،بيف المعاني النصية والمعاني المعجمية
حصر  مقارنة مع التوجييات اإلحالية الناشئة عفلية الخاصة بالوحدات المنعزلة اإلحا

يمكف مف خالليا استنباط األحداث واألشخاص واألحواؿ واألشياء  مجموعات معينة
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و إلييا إحالياً المعروفة في نموذج الواقع وكؿ الموضوعات  ألنو "ال توجد في . التي ُيوجَّ
وأنو ال توجد  ،نص ما وحدات معجمية مفردة توجينا إحاليًا إلى نموذجنا عف الواقع

ة عف محيط منفصم –أيضًا موضوعات مفردة أو أشخاص فرادى أو أحواؿ مفردة 
رجع حقيقة أف األحداث اإلحالية المستنبطة مف مف ىنا يُ  105نوجو إلييا". –ورودىا 

مثؿ )قالقؿ سياسية( أو األحداث األخص منيا مثؿ )حدث المقاؿ الصحفي السابؽ 
البنية إلى طالبي مف تيارات سياسية مختمفة( أو )حدث استخدمت فيو أسمحة(... إلخ 

مشتركة السمات الأي إلى  ،أو ظواىر مستقمةمتقطعة وليس مف جمؿ  النصية برمتيا
ويستدؿ عمى الطبيعة  ،...(يياجـ ،يقتحـ ،لمجموعة العناصر المعجمية مثؿ: )نزاع

رئيس  ،مخموع ،السياسية ليذه األحداث بناًء عمى تجميع الوحدات المعجمية )أنصار
ية لمتناظر في الوظيفة التفسير يستدؿ عمى  ومف تمؾ المؤشرات106 ...(.  ،أمير ،دولة

تمامًا فمف جية توّلد التقسيمات لوحدات معجمية لنص ما توجيو اإلحالة والعكس 
ومف جية أخرى توًلد مستويات التناظر تمؾ مستويات التوجيو اإلحالي  ،مستوى تناظر

المسؤوؿ عف إتماـ توجييات اإلحالة في النص في المقاـ األوؿ كما يراه  ألف 107لمنص
غير المتجانسة لمعجمية في عدد مف الوحدات ابوضوح ىو تمؾ السمات التي تتكرر 

ومف ثـ يجعؿ مف السمات ذات القاسـ  108مجموعة متجانسة دالليًا. المجممة في 
أو عنوانًا  السيمي المشترؾ التي توسـ بيا كؿ مجموعة معينة داخؿ النص عالمة

فيذه السمات ليست أقؿ مف كونيا المحؾ لمتشكُّؿ  ،شار بيا إليولمحدث اإلحالي المُ 
ص وىي أيضًا الضمانات الحقيقية إلمكانية الربط بيف الوقائع المغوية الداللي لمنصو 

  109والوقائع غير المغوية )نموذج الواقع(. 

أف تفيـ  أنؾ إذا رمتَ المتقدمة  كالمايرطروحات  مبدئيًا عمى وفؽ عيتأف  وحسبؾ     
عمى األفقية التوجييات اإلحالية أو التناظر في نص ما دالليًا فصنؼ عناصر بنيتو 

يمكف بحيث  ،عناصر الواحدة منيا بسمات داللية مشتركة وغالبة تتميزوفؽ مجموعات 
التي صاغيا ليذه  ةلقاعدة العاما ىذا الفيـ استنادًا إلى وقد ُأتيح ،إدراكيا بوضوح
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فصنؼ وحداتو المعجمية وفؽ مجموعات  ،ومفادىا: "إذا أردت أف تفيـ نصاً  ،الفرضية
  110تسود فييا سمة داللية )مشتركة( بوضوح كؿ السمات األخرى".  ،أوالً 

حيف يقارف بيف  كالمايرومف أبرز تجميات العالقة بيف اإلحالة والتناظر لدى      
 الكتشاؼ ،مستويات التحويؿ إلى معنى مفرد )المعنى النصي( ومستويات التناظر

الداللية لمنص نصو  حيث يستحضر كعادتو في معالجاتو ،داللي لمنص أكثر دقة
 المفردة المعجمية )أنصار(عمى سبيؿ المثاؿ فيستخرج منو  الصحفي المعيود

وىي: أو باألحرى ثالثة أبنية لمسيادة سمات داللية  أف ليا ثالث لالستدالؿ عمى حقيقة
نساني ،غير إنساني الربط المغوي تسود في كؿ مستوى مف مستويات  ،وسياسي ،وا 

ففي حاؿ  ،فييا المنافسة أو ُتضمَّفصفى السمات األخرى بالواقع سمة داللية معينة وت
بالسمتيف السياقيتيف تتميز استخداـ المفردة )أنصار( منعزلة عف سياؽ معيف 

السمة  ليذه المفردة أما في ىذا النص فقد ُأثِبتت ،المتنافستيف )إنساني( و)غير إنساني(
في السياؽ تقاسميا السمة عينيا وىي ليا شركاء  لعمة وجود ،الثانية عمؿ بطؿاألولى و 

  111ورئيس الدولة...  ،وأمير ،المفردات المعجمية: طالب

يحيؿ  كالمايربحسب افتراضات في المثاؿ النصي السمة )إنساني(  إف غمبة     
و مستوى مف مستويات التناظر وى ى مستوى بسيطالوحدة المعجمية )أنصار( إل
اإلحالة إلى شيء محدد في الواقع أكثر دقة  وبتعبير)التحويؿ إلى معنى مفرد( 

خاصية )التعمؽ( التي تقتصر عمى  مف التحويؿ تتكفؿ بتوليدهىذا المستوى  ،الخارجي
ونصير( شريطة أال يمتد التحويؿ إلى معنى  ،الربط بيف الوحدتيف المعجميتيف )طالب

في السياؽ وحدات معجمية أخرى محاؿ إليو مفرد ضمف ىذا المستوى إلى أو مفرد 
معنى النصي )نصير حركة ما( الذي فتحصؿ المفردة المعجمية )أنصار( عمى ال ،نفسو
بالنسبة لقدرات إحالية حاؿ كوف المفردة مستقمة عف سياقيا مف جية موقعًا بينيًا  يحتؿ

  112.ية ثانيةمف ج وتوجييات إحالية حاؿ كونيا داخؿ نص
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عبر التحويؿ إلى  البسيط بيد أف التوجييات اإلحالية المنتزعة مف مستوى التناظر     
وبالتالي ال تفي بإتماـ شرط التوجيو معنى مفرد تظؿ عائمة وغير محددة تحديدًا دقيقًا 

يمكف أف يحيؿ إليو المعنى النصي ال يمكف التكيف بما إذ اإلحالي المقصود في النص 
 إف؟ حركة سياسية أـ غير ذلؾفيؿ يفيـ تحت ىذا المعنى أنصار )نصير حركة ما( 
يؤوؿ األمر في النياية إلى ومف ثـ  النص بصبغة سياسية عامة التوجيو إلى إكساء

تعميـ ىذه السمة عمى جميع الوحدات المشاركة في السياؽ حدث سياسي يقتضي ذلؾ 
وىو الموصوؼ لمتناظر  بغية تحقيؽ المستوى الخاصومف ضمنيا السمة )إنساني( 

عنصر ب)السياسي( الذي يضـ إلى جانب الوحدتيف المعجميتيف المرتبطتيف مف خالؿ 
المجموعة المشتممة لتيف إلى المعنى المفرد )إنساني( ونصير( والمحوَّ  ،التعمؽ )طالب
. وفي ىذا المستوى ورئيس دولة... إلخ( ،ومخموع ،ونصير ،)طالب عمى الوحدات

ضمف تجمع دالليًا أو تنصير  )إنساني( المعمف عنيا آنفاً ى السمة نحَّ لمتناظر تُ 
األخص )سياسي( الداللية المجاؿ أماـ السمة ذات الطبيعة  ليفسح العناصر األخير

  113لسيادة. نتزاع اال

بعد ىذا المسرد التوصيفي العاـ لطبيعة العالقة بيف اإلحالة ومستويات التناظر      
بعض أوجو التبايف  يسوغ اآلف بشكؿ منسؽ مالحظة كالمايرالداللية مف وجية نظر 

أو السمة )إنساني( بيف مستوى التناظر الموجو عمى أساس التحويؿ إلى معنى مفرد 
ليفسح ىذا االكتشاؼ السمة الداللية )سياسي(  الموجو عمى أساس ومستوى التناظر
 معرفة طبيعة العالقة بيف توجييات إحالية ومستويات تناظر: الطريؽ أكثر أماـ 

أكثر ثراًء مف  التناظر الموصوؼ بالسمة الداللية )سياسي(مستوى ُيالحظ أف  -6
 جية الكـ لموحدات المعجمية مف مستوى التناظر الموصوؼ بالسمة )إنساني(

 وبتعبير أوضح ،مفردالتحويؿ إلى معنى أي مستوى التناظر عمى أساس 
مف المستوى األخير بالنسبة لعدد مستوى التناظر األوؿ يتميز ببعد أفقي أوسع 

حيث يقتضي التوجيو اإلحالي إلى  ،الوحدات المعجمية المشاركة في السياؽ



 هـ4111-م  2022. لسنة الرابع  العدد /رابع المجلد ال / رابعةمجلة الدراسات المستدامة . السنة ال

 

 
 

 

 
 

 1916 

لتحويؿ إلى حدث )سياسي( تضافر عناصر معجمية أكثر بالنظر إلى مستوى ا
 114معنى نصي مفرد المكتفي بتعمؽ وحدتيف معجميتيف كأقصى حد. 

تشغؿ مستويات التناظر التي تنضوي تحتيا مستويات التحويؿ إلى معنى   -2
ستويات المتضمنة دالليا أو حيث تقوـ الم ،مفرد موقع تخصيص لمداللة

  115المدمجة في السمة )سياسي( بوظيفة المفيـو العموي لسمة التخصيص. 
التخصيص ذات البعد األفقي  ُتحدد التوجييات اإلحالية لنص ما تبعًا لمستويات -3

تفي مستويات تناظر مبتورة االمتداد تكوال يعتمد ىذا التحديد عمى  ،األوسع
فكمما كاف عدد الوحدات المعجمية أكثر  116غالب.بوحدتيف معجميتيف في ال

فالتوجيو اإلحالي لمنص ومف ىنا 117 ،كمما كاف التوجيو اإلحالي أخص
متداد المستنبط مف امخصص سياسي ىو حدث المستشيد بو في ىذ المقاـ 

حدث إنساني قائـ ال معناصر المعجمية المتفقة في السمة سياسي األطوؿ ل
.متداخمة أو أحداث مركبة  ،عمى أدنى أوجو تناظر فإف صادؼ  شديدة العمـو

عبر التحويؿ إلى دنى لمستويات التناظر األحد المجيء النص مشتماًل عمى 
ولـ يتجاوزىا إلى أوجو تناظر أكثر  نًا مف أوجو التعمؽ فقطأي مكو معنى مفرد 
وظيفة مستويات  المستويات تمؾُيكفؿ إلى  والحاؿ ىذافإنو  ،تخصيصاً 

 118. في الوقت نفسو تخصيصال
الحدة اإلحالية ودرجة تعمقيا بحدث خاص في نص ما أساسًا إلى  ُتعزى -4

ىذه العالقة عمى كؿ مكونات النص  كالمايرويعمـ  ،مستويات التخصيص
وتتجمى الحاجة إلى تعمؽ  ،القادرة عمى اإلحالة ومنيا أسماء األعالـ أيضاً 

إحالي واضح وخاص دالليًا ألسماء األعالـ بوجو خاص في النصوص 
حقيقة تفيد بأنو ال يمكف تصور  مرارًا إلى كالمايرقد نبو ف .119الصحفية 

الموضوعات أو األشخاص المشار إلييـ فرادى في ذاتيـ مف دوف أف ينتظموا 
بنماذج الوقائع فكرتو  كالمايرويعزز . في عالقات معينة ضمف نموذج الواقع

لمسامع المعروؼ  إلحالة إلى )فيمي برانت(صحفي امثاًل  فحيف ينوي ،الصحفية
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كأف يحيؿ إليو مكتفيًا باإلشارة بوصفو رئيسًا لمحزب الديمقراطي في نص معيف 
: )فيمي برانت قد لفت األنظار بمالحظة...( مف شأف ذلؾ الربط بيف االسـ 

 .عدـ الخصوصيةو  ديالغموض والتجر شيء مف الواقع أف يمفو ومتعمقو في 
دفع أوجو االلتباس وسوء الفيـ عف نصوص األخبار والمقاالت مف أجؿ و 

إلى إلحاؽ أسماء األعالـ ضمف األنباء وكاالت اليومية تعمد الصحفية 
  120 لتخصيصيا دالليًا. مدمجة ممتدة أفقياً مستويات تناظر 

التقرير اآلتي: درجة العالقة بيف التناظر واإلنجاز اإلحالي ب كالمايروىكذا يحسـ      
التي  ،"تقوـ بوظيفة حامالت توجيو اإلحالة في النص تمؾ التقسيمات لوحدات معجمية

ومف ثـ أكثر  ،ؤسس مف جية البعد )االمتداد( مستويات تناظر أكثر احتماالً ت
 121ية. وتقوـ ىذه المستويات بوظيفة مستويات ربط بأحداث". صخصو 

 )التناظر المركب( التناظر وتعدد الوظائف -ًا :رابع

بالنظر إلى   كالمايرمعمقًا في نظر في نص ما يبقى إتماـ توجييات اإلحالة      
دوف االلتفات إلى  ،فقط مستويات التحويؿ إلى معنى مفرد ومستويات التخصيص

سمفًا وُيعد أساسًا لمولوج إلى المستوييف  اً عدَّ مستوى مُ وجود وحدات معجمية تشكؿ 
نوعًا خاصًا مف  نشئذه المستويات يُ إذ إف كؿ مستوى مف ى 122،المذكوريف

التوسيع األفقي  تتحوؿ مف مستوى إلى آخر بطريؽ حامالت التوجيو اإلحالي
  123لموحدات المعجمية.

كما  جريماسومفيومو مف  (التناظر المركب)مصطمح  كالمايروقد استعار      
(  (Conjonction"اتحاد  ويفيـ تحت التناظر المركب في رأيو: ،أقر ذلؾ بنفسو

نمط وىو 124في مستوى واحد".  ،مستويي تناظر أو أكثر يعارض بعضيما بعضاً 
عف يختمؼ عمى نحو مميز و  ،تنصيص يتميز بنظاـ متناظر لموحدات المعجمية

 التناظر المعقد )التخصيص()التحويؿ إلى معنى مفرد( و  التناظر البسيط مستويي
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يقع ضمف نمط لمتحويؿ غير مكتمؿ أو غير متحقؽ مف قبؿ بأنو  الموصوفيف
 125األساس التي تقوـ عمييا تمؾ المستويات. المبنة ولكنو يشكؿمطمقًا 

 : إحدى ثالث طرائؽب كالمايرلدى حدث التناظر المركب مكف أف يوي     

ثمة نصوص تضـ  ر التام )الجزئي( إلى معنى مفرد:غيالتحويل طريقة  -6
وىي  ،وحدات معجمية يعرض ليا تحويؿ إلى معنى مفرد بشكؿ ناقص

بؿ  ،واضحبيذا الوصؼ ال يمكف إلحاقيا بمستوى التحويؿ إلى معنى مفرد 
وترجع عمة ذلؾ  ،مستوى أوليًا مف مستويات التناظر ؿ مف تمقاء نفسياتشكّ 
ما بعضًا تحت افتراض وجود معنييف نصييف أو أكثر يعارض بعضيإلى 

 كما في المثاؿ التالي:  126مستوى واحد لمتناظر. 
ممر( طويؿ. لـ  ،ممشى ،ردىة ،مثاؿ: كاف أماـ الغريب مشوار )ُطرقة

 ىؿ سيقوده ىذا إلى ىدفو أـ ال.  يدرِ 

ذات المعاني األربعة ال تتمتع بتحويؿ تاـ إلى معنى  Gangفالوحدة المعجمية      
بالرغـ مف أنيا مع شريكاتيا في السياؽ تشكؿ مستوى معينًا لمتناظر يأخذ السمة مفرد 

بيد أف ىذه السمة مع ترشيحيا غير قادرة عمى أف توجو السامع إحاليًا  ،)محدد مكانيًا(
أو ظؿ التوجيو اإلحالي معمقًا وىكذا ي ،إلى حدث مكاني متحرؾ أـ حدث مكاني ثابت

وألجؿ  ،بسبب افتراض معنييف نصييف متضاربيف في مستوى واحد لمتناظرموجيًا جزئيًا 
يشترط مرة أخرى تفريع السمة )محدد مكانيًا( إلى ترجيح معنى نصي عمى آخر 

وىذه العممية  ،ومحدد مكانيًا عمى نحو ثابت ،السمتيف: محدد مكانيًا عمى نحو متحرؾ
االنتقاؿ إلى النمط الثاني ألوجو امتدادًا أفقيًا أكثر لمكونات النص ما يتيح ذلؾ تقتضي 

وقد يتدخؿ المقاـ عمى نحو محدد في حسـ  ،التناظر الموسوـ بالتحويؿ إلى معنى مفرد
 127ىذه المشكمة. 

ىذه الطريقة ُتعد  :طريقة ال يعرض فيها تحويل إلى معنى مفرد مطمقاً  -2
وجيًا مف أوجو التناظر الداللي وتنعت بأنيا ال تحمؿ أوجو تعارض بيف 
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مستوى كما أنيا مع ذلؾ أعـ مف أف تقوـ بوظيفة  ،وحداتيا المعجمية
لننظر إلى المثاؿ  128تحويؿ إلى معنى مفرد لوحدة معجمية في نص ما.

 ليذا الغرض:  كالمايرالذي أعده النصي 
 لمرض في العيف(. ،لمنجـ )لمطائرمثاؿ: يجب أف ُتجرى عممية 

في المغة  Starمف المفيد بادئ ذي بدء الكشؼ عف أف مفردة )نجـ( 
 129 األلمانية تدؿ عمى ثالثة معاف:

= الماء  grauer Starمرض في العيف يحدد نوعو تبعًا لمصفة:  -6
 = الماء األزرؽ. gruner Starأو  ،األبيض

 أو وصؼ لمشخص المشيور مجازًاز ،كوكب أو نجـ سماوي حقيقة -2
 وىو اسـ لطائر مغرد. ،زرزور -3

ُيالحظ في القطعة النصية عدـ وجود تضارب بيف الوحدتيف المعجميتيف 
 يمكف أف يضـ إلى اآلخر عبر القاسـ)نجـ( و)يجري عممية( فكالىما 

ليؤلفاف بذلؾ مستوى لمتناظر قائمًا  )عضوي( الداللي المشترؾ بينيما
 Starبحسـ ما إذا كاف )النجـ( أف ىذا اإللحاؽ ال يفي غير  ،اتوبذ

حيث يبقى مستوى  شخصًا مريضًا أـ طائرًا جريحًا أـ مرضًا في العيف
عامًا يتجاوز عمومية مستوى التحويؿ إلى معنى النصية الفقرة  التناظر في

بالقدر ذاتو في كؿ معنى مف المعاني مفرد ألف السمة السائدة فيو متضمنة 
  Star  .130المرشحة الثالثة لممفردة المعجمية 

ما يمبث أف  الفرض المشار إليو قبيؿ قميؿ كالمايروفي الوقت الذي يثبت فيو      
 ،أف ترد جممة في الواقع المغوي كالجممة المستشيد بيا يستبعديتراجع عف حكمو ىذا و 

إلى السياقات والمواقؼ الممكنة مرة أخرى يعزو تفتقر إلى توجيو نصي مناسب ولذا 
  131مساعدًا في ترشيح معنى نصي واحد مف المعاني الثالثة المتنافسة. دورًا 

تنشط ىذه الحالة حيف "يمكف  اخل مستويات تناظر قارة جدوليًا:طريقة تد -3
عدة مف سماتيا  في نص ما وحدة معجمية عمى األقؿ عبرأف تمحؽ 
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السياقية )وحداتيا الداللية( في الوقت نفسو بوحدات مماثمة. وبيذه الطريقة 
ُيحاؿ دوف تغميب سمة مف ىذه السمات بحيث ال يحدث تحويؿ إلى معنى 

ويعتمد التناظر المركب في ىذا الموف مف التنصيص عمى جممة 132مفرد". 
المعجمية رأسيًا ولكف ال تتبع أيًا المعاني المفترضة التي تطرحيا الوحدة 

إال في حاؿ تـ إقحاميا في سياقات ومواقؼ معينة تكفؿ  133 ،منيا واقعياً 
بيذه اإلشارات النظرية ليذا النمط دوف  كالمايرويكتفي تنصيصيا بوضوح. 

 أف يعضد فرضيتو بواقعة نصية.

 اتخاتمة واستنتاج

مف طروحات أصوليا لمستمدة ااظر أفرزت أف فرضية التن ىذا النقاش وعصارة     
المقوالت الميمة التي استأثرت باىتماـ المدرسة  إحدى ىي السيميائية جريماسمدرسة 

براز تحميؿاأللمانية في  عشوائية شكاًل محض تتابعات النصوص وتمييزىا عف  نصية وا 
مكونات شرطًا جوىريًا يخبر عف تماسؾ تمؾ سالسؿ التناظر فجعمت مف  ،ومضموناً 
أيضًا أف ىذه  وغدا مف الواضح بمكافودرجة ترابطيا وتجانسيا دالليًا. النص 

 كالمايردالليًا لدى  أساسًا لتعريؼ النص مف خاصية التناظر الداللي جعمتالمكتسبات 
تنظيـ البنية الداخمية لسمسمة التناظر الداللي وكيفية تدرجيا .  وتبيف أيضًا أف وآخريف

ؽ التحميؿ التركيبي ائستراتيجيات الميمة التي تعتمد في طر دالليًا ومنطقيًا مف اال
والداللي بوجو خاص والبحث عف الكفاءة النصية لمخطابات لدى العديد مف فالسفة 

نو يمكف القوؿ إف مفيـو منيج التناظر وأىميتو في أوغاية ما في الكالـ   ،لمافالمغة األ
المدرسة األلمانية يخضع لقيود  النص إلى التماسؾ مف خالؿ إسيامات مدى امتثاؿ

النص أف أي مة أو مقطع أو حتى عبر النص ككؿ. التسمسؿ االسمي لفقرة نصية أو كت
كما يخضع أيضًا ألوجو  ،ىو الحاضنة المخصبة لمتناظر الدالليعمى ىذا األساس 

 عكاسات لظواىر الواقعاالشتراؾ السيمي لمعالمات المغوية المتكافئة دالليًا بوصفيا ان
. كما اتضح أيضًا أنو ال تخمو أشكاؿ الوصؼ لموجو الداللي لمنصوص داخؿ نص ما

صرار عمى العالقة الوطيدة بيف اإلحالة  عند أعالـ المدرسة األلمانية مف إشادة وا 
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فمطالما سممت بضرورة استيفاء مستوى التناظر لشرط ميـ أال وىو  ،ومستويات التناظر
ولذلؾ  ،شتراؾ الداللية في نموذج الواقع لممشاركيفوجود التطابؽ اإلحالي ألوجو اال

يستند إلى ارتباط عناصر  ،تضطمع اإلحالة بدور جوىري خالؽ في ربط آصرة التناظر
جماالً و عالقة التناظر بظاىرة وبالظاىرة ذاتيا بالواقع.  اكتشفت الدراسة مستوييف  ا 

يمكننا أف متوازييف لمقاربة البنية التناظرية في مدونات التحميؿ األلمانية المترجمة 
فالبسيط وىو  ،اآلخر المستوى العميؽنصطمح عمى األوؿ المستوى البسيط وعمى 

وكاف قد غطى الخطوط العامة  لمبحث ىاألول المحاوربو  تالمستوى الذي استأثر 
وتمثمت  ،رة شبو جامعةالتي اطردت في مباحث التحميؿ الداللية األلمانية بنظواألساسية 

البنية تحقؽ ووسائؿ  ،"التناظر"مصطمح وحدود ىذه الطبقة بالكشؼ عف مفاىيـ 
بنية اإلحالية نفسيا الكاشفة لم دواتاأللوسائؿ و تي ال  تعدو كونيا االتناظرية الخمس ال

وتوزيعيا التناظرية وأوجو تدرج حموالتيا الداللية مية االسوحمقات بناء السمسمة  ،عموماً 
ويتسع نطاؽ الوصؼ البسيط ألوجو التناظر أيضًا ليشمؿ  ،النصنسيج داخؿ وتنظيميا 

أما و  .التواصؿالنص أو مستويات التناظر المرتبطة بالنظاـ المغوي العاـ والمرتبطة ب
لدى أعالـ النص األلماف فقد المستوى العميؽ لموصؼ الداللي لشبكة التناظر النصي 

ويتغمغؿ ىذا الجانب بشكؿ أعمؽ في  ،احتضنتو واستوعبتو المحاور األخيرة لمبحث
وخير أنموذج ليذه المقاربة ما قدمو كالماير  ،رصد العالقات المعقدة لظاىرة التناظر

 عمى القسطاستحوذت ىذه المقولة  إذ ،ومستوياتو التناظر وزمالؤه في استبطاف عالقات
النصوص وسبر نسيجيا دالليًا تجسد ذلؾ الجيد  إسياماتو  حياؿ مجابيةاألكبر مف 

طرحيا عبر نقاش  ،حد بعيد جداً وفؽ نظرية معقدة البناء ومتشعبة العالقات إلى 
 ارات القائمة عمى مفاىيـ منطقية في طياتيا بعض اإلش ومعالجة متأنية حوت فضفاض

وعالقات  ،مثؿ التدرج السيمي لمعالمات داخؿ النصداللية وتواصمية لمعالجة مسائؿ و 
وعالقاتو كذلؾ بتعدد  ،التناظر بإحالة المعنى المعجمي المتعدد إلى معنى نصي مفرد

مقومات وربط جميع ىذه المسائؿ ب ،الذي يمنحو سمة "التناظر المركب" الوظائؼ
 ر المغوي.السياؽ المغوي وغي
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 .315 – 314 ،ينظر: إسيامات أساسية في العالقة بيف النص والنحو والداللة (78)
 .315 ،ينظر: المصدر السابؽ (79)
 .286،المصدر السابؽ (80)
 .315 ،ينظر: المصدر السابؽ ،ىكذا ورد في نسخة الترجمة والصحيح )بسبعة( (81)
 .315 ،ينظر: المصدر السابؽ (82)
سيامات أسية في العالقة بيف النص 55 ،التحميؿ المغوي لمنصينظر:  (83) . وا 

. وأسس عمـ لغة النص: 36 ،. ومدخؿ إلى عمـ لغة النص317 ،والنحو والداللة
 .634 ،التفاعؿ النص. الخطاب

. وأسس 317 ،ينظر: إسيامات أساسية في العالقة بيف النص والنحو والداللة (84)
 .634 ،الخطابعمـ لغة النص: التفاعؿ النص. 

 .219 ،أساسيات عمـ لغة النص (85)
. 41 ،. والمغة واإلبداع األدبي219 ،ينظر: أساسيات عؿ لغة النص (86)

 ،عبد المطيؼ محفوظ ،ومالحظات حوؿ بعض آليات تأويؿ النص
www.aljabriabed.net . 
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عمـ لغة النص: مدخؿ إلى فروضو ونماذجو وعالقاتو قراءة في كتاب أساسيات  (87)
  ،  madina.om-www.al ،بحث عمى شبكة األنترنت ،جمعاف عبد الكريـ ،وطرائقو

 .41 ،وينظر: المغة واإلبداع األدبي
. وينظر: عمـ لغة النص: التفاعؿ. 219 ،ينظر: أساسيات عمـ لغة النص (88)

 .41 ،. والمغة واإلبداع األدبي632 ،النص. الخطاب
 .219 ،ينظر: أساسيات عمـ لغة النص (89)
 .215 ،ينظر: المصدر السابؽ (90)
 .693 ،ينظر: المصدر السابؽ (91)
 .219 ،ينظر: المصدر السابؽ (92)
 .261 ،ينظر: المصدر السابؽ (93)
 .261 ،المصر السابؽينظر:  (94)
 .261 ،ينظر: المصدر السابؽ (95)
 .266 – 261 ،ينظر: المصدر السابؽ (96)
 .266 ،ينظر: المصدر السابؽ (97)
 .266 ،ينظر: المصدر السابؽ (98)
 .216 ،ينظر: المصدر السابؽ (99)

 .215 ،ينظر: المصدر السابؽ (100)
 .216 – 215 ،ينظر: المصدر السابؽ (101) 
 .216 ،ينظر: المصدر السابؽ (102)
 . 262 ،ينظر: المصدر السابؽ (103)
 . 262 ،المصدر السابؽ (104)
 .262 ،ينظر: المصدر السابؽ (105)
 .215 – 214 ،ينظر: المصدر السابؽ (106)
 .262 ،ينظر: المصدر السابؽ (107)
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 .218 ،ينظر: المصدر السابؽ (108)
 .218 ،ينظر: المصدر السابؽ (109)
 .217 ،المصدر السابؽ (110)
 .263 ،ينظر: المصدر السابؽ (111)
 .263 ،ينظر: المصدر السابؽ (112)
 .264 ،ينظر: المصدر السابؽ (113)
 . 264 ،ينظر: المصدر السابؽ (114)
 .264 ،ينظر: المصدر السابؽ (115)
 .264 ،ينظر: المصدر السابؽ (116)
 . 266 ،ينظر: المصدر السابؽ (117)
 .266 ،ينظر: المصدر السابؽ (118)
 .265 ،ينظر: المصدر السابؽ (119)
 .265 ،ينظر: المصدر السابؽ (120)
 .267 ،المصدر السابؽ (121)
 .224 ،ينظر: المصدر السابؽ (122)
 .225 ،ينظر: المصدر السابؽ (123)
 .221 ،المصدر السابؽ (124)
 .221 ،ينظر: المصدر السابؽ (125)
 .268 ،المصدر السابؽينظر:  (126)
 .269 – 268 ،ينظر: المصدر السابؽ (127)
 .269 ،ينظر: المصدر السابؽ (128)
 .221 – 269 ،ينظر: ىامش المصدر السابؽ (129)
 .221 – 269 ،ينظر: المصدر السابؽ (130)
 .221 ،ينظر: المصدر السابؽ (131)
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 .221 ،المصدر السابؽ (132)
 .221 ،ينظر: المصدر السابؽ (133)

 
 ثبت المصادر

  مدخؿ إلى فروضو ونماذجو وعالقاتو وطرائقو أساسيات عمـ لغة النص
مكتبة زىراء  ،ترجمة: د. سعيد حسف بحيري ،كالماير وآخروف ،ومباحثو
 .2119 ،القاىرة ،6ط:  ،الشرؽ

 مارغوت ىاينة ماف  ،أسس عمـ لغة النص: التفاعؿ. النص. الخطاب
مؤسسة المختار لمنشر  ،ترجمة: سعيد حسف بحيري ،وفولفجانج ىاينة ماف

 .2164 ،القاىرة ،6ط:  ،والتوزيع
 مجموعة مقاالت ،إسيامات أساسية في العالقة بيف النص والنحو والداللة، 

 ،القاىرة ،2ط:  ،مؤسسة المختار لمنشر والتوزيع ،ترجمة: سعيد حسف بحيري
2161. 

 كالوس برينكر ،ساسية والمناىجالتحميؿ المغوي لمنص مدخؿ إلى المفاىيـ األ، 
 ،القاىرة ،5ط:  ،مؤسسة المختار لمنشر والتوزيع ،ترجمة: سعيد حسف بحيري

2115  . 
  ترجمة: سعيد حسف بحيري ،جيرىارد ىمبش ،6971تطور عمـ المغة منذ، 

 .2117 ،مصر –القاىرة  ،6ط:  ،مكتبة زىراء الشرؽ
 مج: كمية  ،فييمة لحموحي ،عمـ النص: تحريات في داللة النص وتداولو

 .2162  ،بسكرة  –جامعة محمد خيضر  ،اآلداب
 ترجمة: د. موفؽ  ،ىايكو ىاوزندورؼ وفولفجانج كسمماف ،عمـ لسانيات النص

 .2166بغداد  ،دار المأموف لمترجمة والنشر ،جواد المصمح
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  قراءة في كتاب أساسيات عمـ لغة النص: مدخؿ إلى فروضو ونماذجو
www.al- ،بحث عمى شبكة األنترنت ،جمعاف عبد الكريـ ،ائقووعالقاتو وطر 

madina.com 
 ترجمة: سعيد حسف  ،كيرستف آدمستيؾ ،لسانيات النص عرض تأسيسي

 .2119 ،القاىرة ،6ط:  ،مكتبة زىراء الشرؽ ،بحيري

 ة الحديثة لمكتاب الجامعياألكاديمي ،د. محمد العبد ،المغة واإلبداع األدبي، 
2117. 

 ترجمة: فالح  ،فولفجانج ىاينة ماف وديتر فييفيغر ،مدخؿ إلى عمـ المغة النصي
 –الرياض  ،جامعة الممؾ سعود –النشر العممي والمطابع  ،بف شبيب العجمي

 ـ.6996 –ىػ  6469 ،المممكة العربية السعودية
 ترجمة: سعيد  ،فولفجانج ىاينة ماف وديتر فييفيغر ،مدخؿ إلى عمـ لغة النص

 .2114 ،القاىرة ،6ط:  ،مكتبة زىراء الشرؽ ،حسف بحيري
 عبد المطيؼ محفوظ ،مالحظات حوؿ بعض آليات تأويؿ النص، 

www.aljabriabed.net . 
 دار  ،وفؽ جواد المصمحترجمة: د. م ،شتيفاف ىابشايد ،النص والخطاب

 .2163 ،بغداد ،6ط:  ،المأموف
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