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اإلفادة من لسانيات النص يف التدريس واكتساب الكفاايت النصية
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ادللخص
تعترب اللسانيات التعليمية حقال تطبيقيا واسعا  ،تتعدد فيو ادلمارسات اللغوية  ،شلا يتيح الفرصة للمتعلمُت
ابكتساب سلتلف الكفاايت النصية  ،وتفتح أمامهم رلال القراءة الصحيحة والعميقة لسائر النصوص.
تتناول ىذه الدراسة طريقة معاجلة النص وفق البعد النصي  ،وذلك بعدم حصر التعامل مع النص يف مستوى اجلملة
وما دوهنا  ،إمنا يتعدى التعامل إىل غاايت بعيدة هتدف إىل ربقيق الكفاايت اإلنتاجية  ،بكتابة نص طويل منسجم على
ادلستوى الكتايب أو الشفاىي  ،بعد أتسيس تصور عام حول النص وسياقاتو الثقافية والتارخيية .
وتنطلق ىذه الدراسة من إشكالية :
 طريقة تناول النصوص بوصفها سندا بيداغوجيا  ،واكتشاف طريقة بنائها واشتغاذلا  ،ومعايَت نصيتها ،والصياغة على منواذلا وفق ادلقامات ادلناسبة -.
وهتدف ىذه الدراسة إىل ربقيق ما يلي :
 الوقوف على البعد النصي للموضوعات وفق منظور ضلو النص . التعرف على سياق النص وظروف إنتاجو ومظاىر إنسجامو . اكتشاف صلة النص بنصوص أخرى وتواتر االستعمال ادلعجمي فيها . ربليل األفعال الكالمية والبٌت الداللية بوصفها الوحدات األساسية للنص طريقة تصنيف النصوص .302
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.  طريقة اكتساب ادلتعلمُت للكفاايت النصية.  النص – التعليمية – ضلو النص – كفاية إنتاجية – فعل كالمي: الكلمات ادلفتاحية

Abstract
The didactics Linguistics are a wide application field with multiple linguistic practices, allowing
learners to acquire various textual competence, and open the field of the correct and deep reading
for all other texts.
This study deals with the method of processing the text according to the text dimension, by not
dealing with the text at the level of the sentence and below it, but beyond dealing with distant
goals aimed at achieving production competencies, writing a long text and consistent on the level
of written or oral, after the establishment of a general perception about the text And its contexts.
This study is based on the problem of the way texts are treated as a pedagogy, and the discovery
of the way they are constructed, their work and the standards of their text.
This study aims to :
-To focus on the textual dimension of the topics according to the perspective of the text.
- Identifying the context of the text its production conditions and its compatibility.
- The discovery of the relevance of the text to other texts and the frequency of its lexical use.
- The way learners acquire textual competencies.
- Method of classification of texts.
- Analysis of Speech acts and semantic structures as basic units of text.
Keywords : text – Didactic – text grammar - productivity adequacy- Speech acts

: مدخل
 ذبتمع فيو مكوانت لغوية صوتية وصرفية،  تتكون من سلسلة كالمية وأبنية داللية، النص ىو وحدة لغوية منسجمة
 وىذا البناء يستعان بو يف حقل تعليمية اللغات كسند،  وتزخر ابلقيم الداللية وابألبعاد التداولية، ومعجمية وضلوية
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بيداغوجي أو وسيلة تعليمية  ،تساعد على اكتساب الكفاايت النصية  ،وامتالك ادلعرفة واستيعاب ادلهارات والعناصر
اللغوية وطرائق التعبَت .
وتنطلق ىذه الدراسة من كيفية ازباذ النص سندا بيداغوجيا الستثمار زلتوايتو البنيوية واألسلوبية والداللية والنصية .
والنص كلمة يقابلها يف اللغة األجنبية  . Texteوىو دبعٌت النسيج  ،فادلراد ىنا تفكيك ىذا النسيج  ،والتعامل مع
النص كوحدة متكاملة ال تقبل التجزئة ألنو تربطو بنية داللية عميقة  ،ومن مث جاءت فكرة (ضلو النص) يف الدراسات
اللسانية ادلعاصرة  ،وىي تعٍت االنتقال من ضلو اجلملة إىل ضلو النص ،دبعٌت إيالء العناية للكشف عن ظواىر ضلوية أكرب
من اجلملة ،واليت ذلا أتثَت يف بناء النص وانسجامو  ،ولكن الصلة بُت ضلو اجلملة وضلو النص تظل ابقية  ،وبال سبييز
بينهما ، 1وأن ادلقاربة النصية ىي زبطي حدود اجلملة " ،ويرى بتويف  Pétofiكغَته من علماء النص أن اجلملة ليست
كافية لكل مسائل الوصف اللغوي" ، 2والظواىر النصية ادلتجاوزة حلدود اجلملة تتطلب تصورا أكثر مشولية واتساعا ،
وتتشكل أجزاؤه من عناصر ضلوية وداللية ومنطقية وتداولية  ،وال توجد معايَت صارمة  ،ربتم دخول النص ربت شكل
ربليلي بعينو بشكل متعسف  ،بل يتسم التحليل النصي بسمة جوىرية ىي الدينامية يف االنتقال بُت عدة أشكال ربليلية
الستخالص معايَت وقيود من النصوص ذاهتا  ،وال يفرضها الباحث عليها من خالل تصورات مسبقة  ،فتحليل النص يف
علم لغة النص ال يعرف االجتزاء وال يتوقف عند حدود  ،وال يقبل شروطا مسبقة  ،وينتقل ابلتدرج بُت ادلستوايت ،
ومراعاة االختالفات بُت األبنية والدالالت وادلقاصد  ،يف مقامات وسياقات تواصل اجتماعي  ،ويضاف إىل ذلك
عناصر خارج النص تتعلق بظروف إنتاج النص ودور ادلؤلف ودور ادلتلقي وآليات الفهم والتذكر واالسًتجاع وإعادة البناء
والتفسَت.3
مفهوم النص يف اللسانيات احلديثة :
جاء يف معجم اللسانيات  :نسمي نصا رلموع ادللفوظات اللغوية اليت ديكن إخضاعها للتحليل  ،فالنص إذن عينة
من السلوك اللغوي الذي ديكن أن يكون مكتواب أو منطوقا.
و تعد البنيوية أول نظرية انطلقت منها جل احملاوالت األوىل لدراسة النص والتنظَت لو  ،فقد انقش سوسَت رلموعة
من الثنائيات منها  :اللغة  /كالم .واذبو أصحاب الكالم إىل دراسة األسلوب يف النصوص  .ويرى روالن ابرت أن
النص نظام من العالمات  ،وليس جوىره يف الرسالة اليت حيملها  ،وإمنا ىو يف نظامو ابلذات "  ،أما تودوروف فَتى أن
النص ديكن أن يكون مجلة  ،كما ديكن أن يكون كتااب أبكملو  ،وإن أىم ما حيدده ىو استقالليتو وانغالقو  .4وازدىر
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علم النص إثر ظهور اذباه جديد يف البحث اللغوي ىو التداولية  ،ويستمد ىذا االذباه مقوماتو من آفاق متعددة ،
ويسعى لتجاوز حدود اجلملة  ،لذلك يلح أقطابو أمثال ىاديز على ضرورة االنطالق من اخلطاب بكل مالبساتو الثقافية
واالجتماعية  ،وبذلك أعادوا إىل دائرة االىتمام قضااي لغوية عديدة طادلا أبعدت حبجة أن الدراسة العلمية للغة تقتضي
إبعاد كل ما ىو غَت لغوي  ،وأعادت التداولية النظر يف الوحدة القاعدية للنظام اللغوي وىي اخلطاب وليس اجلملة .5
مفهوم السند البيداغوجي :
وىو النص الذي يعد خصيصا للتعليم  ،ويستند إليو ادلعلم يف تعليم اللغة  ،حبيث يكون االنطالق من النص ادلقرر
بتناول ادلضامُت  ،والنواحي الفنية وادلهارية واجلمالية  ،وربليل الظواىر اللغوية والبنيات النصية  ،والقيم الداللية  ،واألبعاد
التداولية يف سياق تعليمي سلطط.
تعليمية النص :
اذلدف من تعليمية النص ىو ربقيق الكفاية النصية  ،ابالنتقال من اكتساب الكفاية اللغوية إىل اكتساب الكفاية
النصية  ،ربليال وإنتاجا  ،ويكون اإلنتاج مطابقا للمقام وللسياق االجتماعي  ،وىذا ال يتحقق من خالل تدريس تراكيب
ومجل معزولة عن سياقها  ،مثلما كانت احلال عليو مع الطرائق البنيوية  ،وإمنا ديكن ربقيقو ابالنطالق من نصوص أطول
كاحلوارات والنصوص أبنواعها  ،وتكون االستفادة من علم النص يف عدة رلاالت منها تعليم اللغة  ،وتدريس النصوص
وأنواعها وأمناطها  ،وتعليم التعبَت الكتايب وادلمارسات النصية ودراسة األدب  ،وقد حدد ميشال شارول Michel
 charolleرلموعة من القواعد اليت من شأهنا سبكُت التلميذ إذا التزم هبا من إنتاج نص سليم ومتماسك  ،وشلا يتعُت
عليو مراعاتو يف ىذا اخلصوص العوامل التالية :
 الوحدة ادلوضوعية للنص عدم التناقض بُت ادلعلومات وجود عالقة منطقية بُت أجزاء النص -وضوح اإلحالة ابلقدر الكايف. 6
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االختالف بني اجلملة والنص :
 أن اجلملة تنتمي إىل نظام افًتاضي ىو (النحو)  ،يف حُت ينتمي النص إىل نظام واقعي فعلي  ،يتكون منخالل االختيار النهائي من بُت سلتلف خيارات األنظمة االفًتاضية .
 تبٌت اجلملة دبراعاة معيار أحادي (علم القواعد) الذي ينتمي إىل نظام معريف وحيد ( علم اللغة)  ،ويبٌت النصدبراعاة معايَت متعددة  ،تنتمي إىل أنظمة معرفية متعددة .
 تتصف قواعد اجلملة ابلصرامة  ،لذلك ديكن احلكم على اجلملة ابلصحة أو اخلطأ  ،أما النص فال تنطبق عليومعايَت النصية .
 يتأثر النص ابألعراف االجتماعية والعوامل النفسية ودبوقف وقوع النص بوجو خاص  ،أما اجلملة فيضعف أتثرىاهبذه ادلؤثرات .
 يعد النص حداث يقصد بو التأثَت يف ادلتلقي ،أو توجيهو صوب بناء موقف ما ،أو تغيَت موقف ما ،أما اجلملةفال سبثل حداث  ،وإمنا تستعمل إلبراز القواعد دبعزل عن الزمن. 7
تنظيم النص :
البنية النصية بنية معقدة ذات أبعاد أفقية وتدرج ىرمي  ،ربتاج إىل ذلك اخلليط ادلتكامل من علم النحو وعلم الداللة
وعلم التداولية  ،فتنظيم النص جيمع شتات اجلزئيات ادلبعثرة يف فروع معرفية سلتلفة .
إن نظام النص ذو طبيعة داللية يتميز خباصية خطية  ،أي أنو يتصل ابلعالقات بُت الوحدات ادلتجاورة داخل ادلتتالية
النصية .فكل نص يتوفر على  :مقدمة  /جوىر /خاسبة ...
النمو النصي :
النمو النصي ظاىرة نصية مهمة ينبغي توجيو انظار ادلتعلمُت إليها ،حبيث إن استمرار النص ومنوه يتحقق بنوع من
التماسك الداليل القائم على أبنية تصورية ذبريدية  .فالنص ال ينبغي أن يراوح مكانو  ،إمنا يتحقق النمو بعدة آلياتنذكر
منها  :التطور والتجدد والتوسيع واالنتقال واالقتضاء والدينامية .والتدرج من البداية والوسط مث النهاية .إن ادلوقف
التواصلي يقتضي التدرج يف احلوار وعرض أوجو النظر من خالل السياق  .ويتحقق النمو حُت تدل كل مجلة على معٌت
جديد  ،وتقبل كل مجلة التفسَت والتأويل يف خط داخلي يعترب امتدادا للجمل السابقة .ويتحقق النمو ابالنتقال من الكل
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إىل اجلزء  ،ومن العام إىل اخلاص  ،ومن األصل إىل الفرع  .والتدرج عنصر مهم كذلك سواء يف العرض أو السرد أو
التحليل  ،وىو ما جيعل القارئ حيس أن للنص مسارا معينا  ،وأنو يتجو ضلو غاية زلددة  ،إن سَتورة النص وتقدمو
خيضعان لظاىريت التكرار والتدرج  ،فذلك يدفع ضلو ربقق مقصدية الكاتب  ،كما يتعُت أن يتوفر النص أيضا على
مبدأي االفتتاح و االختتام .
الرتابط و التماسك :
والًتابط ذو طبيعة خطية أفقية تظهر على مستوى تتابع الكلمات واجلمل  ،ويعتمد على فهم كل مجلة مكونة للنص يف
عالقتها دبا يفهم من اجلمل األخرى  ،أما الًتابط على ادلستوى السطحي فيتمثل يف مؤشرات لغوية مثل  :عالمات
العطف والوصل والفصل والًتقيم واإلشارة وأدوات التعريف واألمساء ادلوصولة وأبنية احلال والزمان وادلكان .
عٍت علم لغة النص بظاىرة الًتابط النصي  ،وينبغي أن نفرق بُت الربط الذي ديكن أن يتحقق من خالل أدوات الربط
النحوية (الروابط) و الذي ديكن تتبعو على ادلستوى السطحي للنص  ،أما التماسك فيتحقق من خالل وسائل داللية .
التماسك ابلروابط ادلنطقية  :والروابط رلموعة أصناف
 .1صنف يفيد اإلضافة  .مثل  :و – أو – أيضا –ابإلضافة ...
 .2صنف يفيد التعداد  .مثل  :أوال – اثنيا – أخَتا – يف النهاية ...
 .3صنف يفيد الشرح  .مثل  :ألن – دبعٌت – بعبارة أخرى .
 .4صنف يفيد التوضيح مثل  :مثال – خاصة ...
 .5صنف يفيد  .التمثيل  :على غرار – ضلو – مثال ...
 .6صنف يفيد الربط العكسي  .مثل  :لكن – غَت أن – عكس ذلك ...
 .7صنف يفيد السبب  .مثل  :إذن – وعليو – بناء على ...
 .8صنف يفيد االختصار  .مثل  :إبجياز – على العموم – أخَتا ...
 .9صنف يفيد التعاقب الزمٍت  .مثل  :قبل ذلك – بعد ذلك – مث – إثر ذلك ...
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إن التماسك يتمثل يف بنية عميقة على ادلستوى العميق للنص  ،ويرى فان دايك  :أن التماسك يتحدد على مستوى
الدالالت  ،حيث يتعلق األمر ابلعالقات القائمة بُت التصورات والتطابقات وادلقارانت والتشاهبات يف اجملال التصوري ،
كما يتحدد على مستوى اإلحالة ؛ أي ما ربيل إليو الوحدات ادلادية.8
والتماسك ذو طبيعة ذبريدية تظهر من خالل عالقات وتصورات تعكسها الكلمات واجلمل أيضا  ،ويتجاوز األبنية
النحوية السطحية  ،ويتصل بعادلها الداليل والشعري  ،وىو يتجلى يف تلك احلاالت اليت قد يبدو فيها النص مفككا من
السطح  ،لكن بنيتو العميقة زلكمة يف سباسكها ،وتفسر تشاكل األجزاء وتضمن اتساقها مع تشتتها اخلارجي  ،وقد
يعتمد اكتشاف ىذه البنية على بعض ادلفاىيم ادلنطقية والداللية  ،ورلموعات احلقول ادلوضوعية ادلركبة وطبيعة عالقات
الًتميز األديب  ،وكذلك ما أطلق عليو غردياس ( :البنية العميقة الداللية وادلنطقية )  ،وأضاف فان دايك وجوب البحث
يف العالقات التداولية لألداء اللغوي  ،فالعالقات بُت التداولية ومفاىيم ادلوقف وادلقام واالتصال والنص عالقات وثيقة
فهي تعٌت ابلعالقات بُت النص والسياق والقواعد الالزمة للمالءمة بُت أفعال القول وابلشروط الالزمة لكي تكون األقوال
اللغوية مقبولة وانجحة ومالئمة يف ادلوقف التواصلي  ،وديكن القول أهنا زبتص بدراسة عالقة العالمات دبستعمليها ؛ أي
أن التداولية تعٌت ابلعالقة بُت النص ومن يستخدمو يف حُت يعٌت النص بتوضيح الشروط اليت تضمن صياغة األقوال
صياغة جيدة  ،وهتتم الداللة ابلشروط اليت ذبعل ىذه األقوال مفهومة وقابلة للتفسَت.9
السياق Le contexte :
يطلق مصطلح السياق Le contexteيف الفكر اللغوي الغريب على أجزاء القول،وىو على نوعُت األول وىو جزء من
نص حييط بكلمة أو قطعة معينة وحيدد معناىا وىو السياق اللغوي
أما عند القدماء فيعد السياق بشقيو من أىم القرائن حبق  ،وال سيما يف فهم داللة النصوص الشرعية  ،فهو يرشد إىل
تبيُت اجململ وتعيُت احملتمل  ،والقطع بعدم احتمال غَت ادلراد  ،وزبصيص العام وتقييد ادلطلق وتنوع الداللة  ،وىذا من
أعظم القرائن الدالة على مراد ادلتكلم ..10والسياق اللغوي وىو سياق داخلي تتميز معايَته ابختيار اللفظ ادلناسب للمعٌت
 ،وترتيب األلفاظ وتتابعها  ،ونظم األلفاظ دبراعاة ارتباط الكلمة يف النص ،دبا قبلها وما بعدىا ومراعاة النظم النحوي ،
11

واختيار الصيغ الصرفية ادلناسبة وتفاعل اللفظ مع غَته من األلفاظ

 .والثاين وىو السياق اخلارجي وىو الظروف

ادلختلفة اليت يقع فيها حدث معُت  ،ويشمل سياق ادلوقف والسياق الثقايف واالجتماعي  ،فالسياق وحده ىو ادلسؤول
عن إجياد ادلعٌت الدقيق ألي نص للعالقات العقلية بُت الدال وادلدلول اليت اندى هبا دي سوسَت  .12يرى ستيفن أودلان :
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" إن السياق ينبغي أن يشمل ال الكلمات واجلمل احلقيقية السابقة والالحقة فحسب  ،بل والقطعة كلها والكتاب
13

كلو".

14

 " ،والسياق عنده ىو النظم اللفظي للكلمة وموقعها من ذلك النظم"

االنسجام  La cohérence :االنسجام النصي
ينبغي التدريب على اكتشاف مظاىر االتساق واالنسجام ودورىا يف بناء النص،حىت يتمثلها التلميذ يف إنتاجو.
وقد انطلق اجلرجاين من رلموعة قواعد ضلوية ذلا دور يف ربقيق االنسجام نذكر منها :
 -1عطف ادلفرد على ادلفرد  :وفائدتو أن يشرك الثاين يف إعراب األول  ،وحكمو مثل  :أكرمت زيدا وعليا .
 -2عطف اجلملة على اجلملة  :وشرطها أن يكون حكمها حكم ادلفرد  ،وأن يكون لألوىل زلل من اإلعراب .أن
وخلقو قبيح.
تنقل الواو إىل الثانية حكما وجب لألوىل  :مثالو مررت برجل ُخلقو حسن َ

 -3التأكيد  :يورد اجلرجاين ىذه اآلية ( :إن الذين كفروا سواء عليهم  ،آنذرهتم أم مل تنذرىم  ،ال يؤمنون ختم هللا
على قلوهبم  )...ال يؤمنون أتكيد أول  .وختم أتكيد اثن أبلغ من األول  ،ألن من كان حالو إذا أنذر مثل
حالو إذا مل ينذر كان يف غاية اجلهل  ،1إن الثاين ليس حشوا  ،إمنا أضاف جديدا إىل ادلعٌت  .وىذا من الفصل
 ،وهبذا يعترب أتكيد مجلة ألخرى وسيلة ىامة من وسائل سباسك اخلطاب  .رغم أن كيفية االتصال معنوية غَت
معتمدة على رابط شكلي .
 -4صيغة اخلطاب  :إن أحد ادلبادئ اليت ربكم فصل اخلطاب أو وصلو ىو صيغتو  ،فإذا كانت الصيغة متماثلة
خربا أو حكاية وصل اخلطاب  .وإن كانت سلتلفة فصل مثالو ما أورد اجلرجاين يف اآلية ( :وإذا لقوا الذين آمنوا
قالوا آمنا وإذا خلوا إىل شياطينهم قالوا إان معكم إمنا ضلن مستهزئون ،هللا يستهزئ هبم . )...فصل هللا (يستهزئ
هبم) عما قبلو ؛ فقولو تعاىل ( :إمنا ضلن مستهزئون) حكاية عن ادلنافقُت وقولو تعاىل ( :هللا يستهزئ هبم ) خرب
من هللا  ،لذلك امتنع عطف ما ىو خرب على ما ىو حكاية 2.
 -5االستفهام ادلقدر  :قال شاعر  :وقال إين يف اذلوى كاذب

انتقم هللا من الكاذب

يف الشطر  2جعل نفسو كأنو جييب سائال  :ما تقول ؟ أقول  :انتقم هللا من الكاذب  .3ويذكر السكاكي
وجوب الفصل عند اختالف الفعلُت الكالميُت  ،كالبيت السابق الشطر  1خرب  ،والشطر الثاين دعاء.15

309

Route Educational & Social Science Journal

Volume 6(9); October 2019

Route Educational & Social Science Journal
Volume 6(9); October 2019
االتساق La cohésion :
مظاهر االتساق ادلعجمي :
 -1ادلطابقة وىو اجلمع بُت الشيء وضده (طباق)  ،قال الرسول (ص) لألنصار ( :إنكم لتكثرون عند الفزع ،
وتقلون عند الطمع)
 -2رد العجز على الصدر  .يف قولو تعاىل ( :قد أفلح ادلؤمنون) ( ،إنو ال يفلح الكافرون) .
 -3التكرير .
وىي مظاىر أدرلها البالغيون القدماء يف ابب البديع  ،أما الباحثون يف لسانيات النص فيسموهنا مظاىر االتساق
ادلعجمي  ،وىي تسهم يف اتساق النص وترابطو الشكلي اللفظي
االتساق وأدواته  :يقصد ابالتساق التماسك بُت أجزاء النص  ،واالنسجام أعم من االتساق  .ويهتم فيو ابلوسائل
اللغوية (الشكلية) اليت تصل بُت العناصر  ،ويتم رصد الضمائر واإلشارات احمللية واإلحالة القبلية والبعدية  ،ووسائل الربط
كالعطف واالستبدال واحلذف ...اخل
أما إذا كان النص شلزق األوصال ومل توظف فيو وسائل االتساق ادلذكورة ألسباب سلتلفة  ،حبيث ترصف اجلمل إىل جوار
بعضها مثل  :فقرات التلغراف  -واإلعالانت – ونصوص اإلشهار – و اخلدمات – وقد تكون النصوص ألغراض
إبداعية ابتكارية كالشعر احلديث مثال  .فحُت حيدث ىذا فإن االىتمام يتغَت من االتساق إىل االنسجام .
فعلى ادلتلقي التوجو إىل العالقات اخلفية والكامنة (االنسجام)  .وإبدماج ادلقًتحات الغربية  ،وادلقًتحات العربية
نستخلص التصنيف التايل :
 -1ادلستوى النحوي  :اإلحالة – اإلشارة – أدوات ادلقارنة – العطف – احلذف – االستبدال .
 -2ادلستوى ادلعجمي  :التكرير (البناء – ادلناسبة – رد العجز على الصدر) التضام – ادلطابقة .
 -3ادلستوى الداليل  :مبدأ االشًتاك – العالقات (اإلمجال  ،التفصيل ،العموم  ،اخلصوص) ،موضوع اخلطاب ،
البنية الكلية  ،التعريض .
 -4ادلستوى التداويل  :السياق وخصائصو  ،ادلعرفة اخللفية (األطر  ،اجلامع اخليايل  ،التضام النفسي ).
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 -5ادلستوى البالغي  :االستعارة (التعالق االستعاري) وىذا خلصوصية اخلطاب الشعري  ،ويرى الباحثان هاليداي
ورقية حسن يف كتاهبما  :االتساق يف اللغة االصلليزية 1976 Cohesion in englishم أن النص
وحدة داللية  ،وليست اجلمل إال وسيلة يتحقق هبا النص  ،ويربز االتساق حُت يستحيل أتويل عنصر دون
االعتماد على العنصر الذي حييل إليو .16
أدوات االتساق :
 -1اإلحالة  :تنقسم اإلحالة إىل نوعُت  :مقامية ونصية .ويرى الباحثان أن اإلحالة ادلقامية تساىم يف خلق النص ،بينما
تساىم اإلحالة النصية يف اتساق النص  .إن وسائل االتساق االحالية ثالث  :الضمائر  ،أمساء اإلشارة  ،أدوات ادلقارنة
.
تنقسم الضمائر إىل وجودية ( :أان  ،أنت  ،ضلن  ،ىو  ،ىم  ،ىن ...اخل)  .وإىل ضمائر ملكية مثل  ( :كتايب  ،كتابك
 ،كتابو  ،كتاهبم  ،كتابنا ...اخل) مثال ( :قرأت القصيدة وحللتها) فالضمَت ( ها ) حييل إىل كلمة سابقة  ،ويربط
بينهما  ،ولوال اإلحالة ما كان ربط  ،وأما اإلحالة النصية البعدية فهي مثل  ( :وىو ما نذكره فيما أييت – على النحو
الوارد فيما أييت – كما نبُت الحقا ...اخل) .
اإلحالة
مقالية (داخل النص)

مقامية (خارج النص
قبلية

بعدية

االنسجام النصي وأمناط التنصيص  :ومنها مايلي :
تعريف االنسجام  :ظهر مصطلح االنسجام عند الغرب بلفظ  Cohérenceومعناه االلتحام  ،ويتمحور
االنسجام على األبنية الداللية احملورية الكربى  ،وىي أبنية عميقة ذبريدية  ،خبالف االتساق الذي يتمثل يف األبنية
النحوية اليت تظهر على مستوى سطح النص . 17وبذلك يتعلق االنسجام ابجلانب الداليل  ،والًتابط الفكري الذي
ربققو البنية العميقة للخطاب  ،ويعٍت الطريقة اليت يتم هبا ربط األفكار داخل النص  ،ويتم الربط ىنا وفق عناصر منطقية
كالسببية والعموم واخلصوص  ،وكذلك تنظيم األحداث واألعمال وادلوضوعات وادلواقف  ،ويتدعم االلتحام بتفاعل
ادلعلومات اليت يعرضها النص مع ادلعرفة السابقة ابلعامل . 18
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ومن مث فاالنسجام يتعلق بو جانبان جانب ظاىر ( داخل النص ) سبثلو أدوات الربط  ،وجانب اثن تداويل ( خارج النص
)  .ويقوم القارئ للنص إبدماج القضااي ادلفردة ادلعرب عنها يف النص يف كل أكرب  ،واالنسجام مكون أساسي يدرجو
الكاتب يف بناء النص " فهو ينطلق عند تشكيل ال نص من موضوع أساسي يتم توسعتو بطرق شىت اعتمادا على ادلقصد
واحلالة  ،وتساعده على ذلك إجراءات التعبَت ادلوجودة يف ثقافتو  ،وهبذا ادلعٌت ديكن النظر إىل احلبك ابعتباره ترابطا
19

معرفيا متبادال  ،وإذا كان السبك  cohésionظاىرة مرتبطة ابلنص  ،فاحلبك ظاىرة مرتبطة ابلنص والقارئ "

ويرى دمحم اخلطايب أن النص  " :ىو قبل كل شيء وحدة داللية  ،وليست اجلمل إال وسيلة يتحقق هبا النص  ،ويربز
االنسجام حُت يستحيل أتويل عنصر دون االعتماد على العنصر الذي حييل إليو" . 20
إن انسجام النص عند بول وبراون مرتبط ابلتأويل  ،وىذا يعٍت أنو يعتمد على ادلتلقي بوصفو عنصرا من عناصر السياق
 ،وأن ادلتلقي ىو الذي حيكم على النص أبنو منسجم  ،وعلى آخر أبنو غَت منسجم

21

إن علم داللة النص فرع زللل للنص ال غٌت عنو  ،ويستكمل بدوره برباغماتية النص ادلتعلقة ابلتواصل  ،ويعٌت الربط
ادلتجاور العالقات بُت أزواج اجلمل يف النص أي العالقات بُت اجلمل السابقة ادلباشرة واجلمل اخلالفة ذلا  ،وتراعى
الدديومة والربط ادلتجاور رلال ادلنظورات الوظيفية للجملة (التقسيم الفعلي للمنطوق) يكون الًتكيز بُت اذباىي تضافر
متقابلُت  :األول تضافر أو تكرير دال على ما يلي (زليل إىل مذكور سابق) والثاين تكرير دال على ما سبق  ،ومن
التعبَتات القادرة على اإلحالة والتحاول  .وللربط اجليد ينبغي أن يويل االىتمام دبورفيمات األشخاص والزمن ووسائل
النفي .ومن ادلقوالت اخلاصة بنحو النص أيضا خواص عامة للنصوص مثل  :تتابع الزمن  ،تشكيل ادلوضوع وتشكيل
احملمول  ،وامتداد ادلعٌت  ،وتكثيف ادلعٌت والًتتيب األفقي دلكوانت النص  ،وكذلك التنوين ووضع نرب اجلملة بتحقق
22

شفوي  ،وصياغات افتتاح النص واختتامو

.

ادلقصدية L’intentionnalité :
تعد ادلقصدية أحد ادلقومات األساسية للنص  ،وذلا إسهام كبَت يف انسجامو  ،ابعتبار أن لكل منتج خطاب غاية
يسعى إىل بلوغها  ،أو نية يريد ذبسيدىا  ،ويستمد مفهوم القصد شرعية وجوده يف الدراسات اللسانية قدديها وحديثها ،
من أن كل فعل كالمي يفًتض فيو وجود نية للتوصيل واإلبالغ  ،وىو ديثل جزءا مهما من داللة اخلطاب  ،وىذا ما
جعل نصر حامد أبو زيد جيزم أبن النص ال يكتسب داللة إال بفعل قصد ادلتكلم . 23واألصل أن "ال يتكلم ادلتكلم مع
غَته إال إذا كان لكالمو قصد ". 24
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وتعٍت القصدية أيضا أن النص ليس بنية عشوائية ؛ إمنا ىو عمل مقصود بو أن يكون متسقا ومنسجما  ،من أجل ربقيق
ىدف زلدد  ،دبعٌت آخر أن النص ىو عمل سلطط  ،لو غاية يطمح إىل بلوغها ولكن منشئ النص قد ال يستطيع أن
يفي بتحقيق ىذا العنصر النصي  ،ومن ىنا فإن القصدية من الناحية البيداغوجية تسهم يف توضيح السند التعليمي
25

ودالالتو  ،اليت تقرب ادلضمون إىل ذىن ادلتعلم

.

ادلقبولية L’accéptabilité :
وىي تقبل ادلستقبل للنص بوصفو عمال متسقا ومنسجما  ،وذا نفع للمتلقي  ،وذا صلة بو  ،وإن ىذا العنصر يتضمن
موقف ادلتلقي إزاء النص  ،ومن مث فإنو عنصر نسيب  ،خيضع لثقافة ادلتلقي وإدراكو  ،وحسن استعداده يف صياغة الرؤاي
التأويلية للنص. 26
وىي ابدلعٌت الواسع رغبة نشطة للمشاركة يف اخلطاب  ،فهذا التعريف يعتمد على التفاعل بُت مقاصد ادلنتجُت  ،ورغبة
ادلتلقُت يف ادلعرفة وصياغة مفاىيم مشًتكة  ،ويؤكد غردياس أن جزءا من معرفة ادلتكلم أو السامع بلغتو يتضمن قدرتو على
تفسَت النص ومعرفة اإلضلرافات وإزالة الغموض  ،وابلتايل يتم تقبل النص . 27فادلرجعية عندئذ ليست إىل سبك النص أو
حبكو  ،ولكن إىل طبيعة ادلتلقي والظروف اليت أنشئ فيها النص  ،ويتصل ىذا بيداغوجيا دبنح فرص الفهم للمتلقي ،
وتوظيف ثقافتو الستيعاب النص وتقبلو ألنو منسجم وانفع لقارئو.
التناص L’intertextuallit :
وىو يتضمن العالقات بُت نص ما ونصوص أخرى مرتبطة بو  ،بصورة مباشرة أو غَت مباشرة  ،وىو يعٍت تداخل
النصوص وحضورىا يف النص ادلدروس  .ويكاد يتفق أغلب الباحثُت على أن التناص يعٍت استحضار نص ما لنص آخر
 ،والنصوص بذلك تتشكل من نصوص أخرى  ،وتنبٍت من مضامينها  ،والتناص واحد من ادلفاىيم احلديثة اليت صلد ذلا
جذورا يف نقدان العريب القدًن  ،ووفقا ذلذا فإن كل نص ديثل استيعااب وربويال لعدد كبَت من النصوص  ،دبا يعٍت أن كل
نص شلارسة  ،أي اشتغال النصوص ادلختلفة وادلتباعدة يف الكتاب النصية  ،ويهدف التناص إىل الوقوف على حقيقة
التفاعل الواقع يف النصوص  ،يف استعادهتا أو زلاكاهتا لنصوص سابقة عليها  ،ومن الناحية البيداغوجية ديثل التناص جزءا
مهما من عملية فهم النصوص  ،حيث أنو يزودان ابلتقاليد وادلواضعات وادلسلمات  ،اليت سبكننا من فهم أي نص نتعامل
معو واليت أرستها نصوص سابقة  ،ويتعامل معها كل نص جديد بطريقتو فيحاورىا  ،أو يصادر عليها أو يدحضها أو
يعدذلا أو يرفضها أو يقبلها أو يسخر منها أو يشوىها  ،وىو يف كل حالة من تلك ينميها ويرسخها ويضيف إليها  ،وأي
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كتابة أدبية تنطوي على قدر ملحوظ من التناص يفًتض قدرا من ادلعرفة الواعية الضمنية دبا سبقها من نصوص ،
والتناص بذلك يطرح العديد من القضااي حول عالقة النصوص بعضها ابلبعض اآلخر  ،من جهة وعالقتها ابلعامل
وابدلؤلف الذي يكتبها من جهة أخرى. 28
وأبرز أشكال التناص ىو حضور االقتباسات واألقوال اليت يستشهد هبا الكاتب  ،وىي سبثل نوعا من التعالق أو التبادل
أو التداخل بُت سلتلف النصوص  ،أما جوليا كريستيفا فهي ترى التناص ترحاال للنصوص  ،وتداخل النص يف فضاء نص
معُت تتقاطع فيو ملفوظات عديدة مقتطفة من نصوص أخرى .
ومن مث فإن النص ال يكون إال متعددا  ،ألن قراءات الكاتب السابقة وثقافتو ادلوسوعية تنعكس على كتاابتو  ،فهو ال
يبدأ يف كتابتو من عدم  ،ويف احلد األدىن ىو يصدر عن ادلشًتك العام من ثقافة العصر وأساليبو . 29ىكذا تسهم االليات
النصية يف ربليل السند البيداغوجي  ،وتكسب ادلتعلم الكفاايت النصية اليت سبكنو من تفكيك النص ،أو إنتاج نص على
ادلنوال .
وربليل النص ابعتماد األفعال الكالمية ينتج لنا ملخص ادلضامُت الداللية ابعتبار األفعال وحدات أساسية للخطاب
كما يرى جون أوستُت .اما ادلهارات النصية األخرى اليت يتدرب عليها ادلتعلمون فهي كثَتة نذكر منها  :مهارة التلخيص
والتقليص وإعادة الًتكيب والنثر ...اخل
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اخلامتة :
تناولت ىذه الدراسة إسهام لسانيات النص يف استثمار النص يف تعليم اللغة  ،وإكساب ادلهارات  ،وديتلك النص
طاقات تعليمية لالنطالق منو ضلو اكتساب الكفاايت اللغوية ادلختلفة  ،خاصة منها الكفاية النصية .
ودير ربليل النص بوصفو سندا بيداغوجيا دبرحلتُت :
األوىل  :ىي ضلو اجلملة ،وفيها يتم استثمار ادلعارف والظواىر النصية يف إطار مستوى اجلملة ،ويكون االكتساب عن
طريق تدريبات لغوية وتطبيقية تتناول الظواىر الصوتية والصرفية وادلعجمية والنحوية  ،وقضااي الربط اللغوي .
الثانية  :ىي ضلو النص  ،وفيها يتم استثمار الظواىر النصية األكرب من اجلملة  ،وىي تشمل عدة جوانب نصية ومنها
االتساق واالنسجام وادلوقفية واإلخبارية والقصدية والتناص  ،وربليل البنيات الكربى والداللة وادلنطق واألبعاد التداولية ،
ويكون التناول بشكل متكامل ال يقبل االجتزاء.
خالصة النتائج :
وقد انتهت الدراسة إىل رلموعة من النتائج نذكر منها ما يلي :
 االستعانة ابلنص مقاربة بيداغوجية فعالة . ضرورة اختيار النصوص الثرية ابلقيم اللغوية والفنية . ال يدخل النص ربت شكل ربليلي بعينو  ،بل يتطلب مرونة ودينامية .تعليم النص على ادلنوال يكون وفق ادلقام والسياق االجتماعي .

-

 الًتكيز يف التحليل على ضلو النص .ادلراجع :
 -1اجلرجاين (عبد القاىر)  ،دالئل اإلعجاز يف علم ادلعاين  ،شكلو وشرح غامضو وخرج شواىده  :ايسُت األيويب ،
ادلكتبة العصرية صيدا بَتوت 2003
 -2حسام أمحد فرج  ،نظرية علم النص  ،مكتبة اآلداب القاىرة  ،ط. 2009/ 2

315

Route Educational & Social Science Journal

Volume 6(9); October 2019

Route Educational & Social Science Journal
Volume 6(9); October 2019
 -3خالد محيد صربي  ،اللسانيات النصية يف الدراسات العربية احلديثة  ،ط ، 2015/1دار ومكتبة عدانن .
العراق .
 -4روبرت دي بوجراند  :النص واخلطاب واإلجراء  :ترمجة سبام حسان ،عامل الكتب القاىرة ،ط 2007 /2م
 -5زتسيسالف واورزنياك  ،مدخل إىل علم النص  ،ترمجة  :حسن حبَتي ،.ط 2003 / 1مؤسسة ادلختار للنشر
والتوزيع القاىرة .
 -6عرفات فيصل ادلناع  .السياق وادلعٌت دراسة يف أساليب النحو العريب  ،ط ، 2013/1منشورات االختالف
اجلزائر .
 -7فان دايك  ،النص والسياق ،ترمجة :عبد القادر قنيٍت  ،افريقيا الشرق  ، 2013ادلغرب
 -8ستيفن أودلان ،دور الكلمة يف اللغة ،ترمجة:كمال بشر ،دار غريب للطباعة والنشر والتوزيع القاىرة ،ط 12
 -9سعيد حسن حبَتي  .علم لغة النص ( ادلفاىيم واالذباىات) ط  . 2004 / 1مؤسسة ادلختار للنشر والتوزيع .
القاىرة  .مصر
-10

دمحم األخضر الصبيحي  ،مدخل إىل علم النص  ،ط  2008/1منشورات االختالف اجلزائر

-11

دمحم خطايب  ،لسانيات النص مدخل إىل انسجام اخلطاب  ،ادلركز الثقايف العريب  ،بَتوت لبنان  ،الدار

البيضاء ادلغرب  ،د ط 1991م
-12

زلمود ضللة ،آفاق جديدة يف البحث اللغوي ادلعاصر  ،دار ادلعرفة اجلامعية اإلسكندرية  ،ط2006/1

.
-13

اندية رمضان النجار .اللغة وأنظمتها بُت القدماء واحملدثُت دار الوفاء لدنيا الطباعة والنشر االسكندرية

مصر ط2004 / 1

اذلوامش :
 –1ينظر  :سعيد حسن بحيري  ،عمم لغة النص ( المفاىيم واالتجاىات)  ،ط  ، 2004 / 1مؤسسة المختار لمنشر والتوزيع .
القاىرة مصر  ،ص . 119
 –2بنفسو  ،ص .121

 –3ينظر  :نفسو  ،ص . 23
316

Route Educational & Social Science Journal

Volume 6(9); October 2019

Route Educational & Social Science Journal
Volume 6(9); October 2019
4

 -ينظر  :دمحم األخضر الصبيحي ،مدخل إلى عمم النص ،ط  ، 2008/1منشورات االختالف الجزائر ،ص 22

 –5ينظر  :حسن بحيري  .مرجع سابق  .ص . 113
 –6ينظر  :الصبيحي  ،مرجع سابق  ،ص . 127

 -7ينظر  :خالد حميد صبري  .المسانيات النصية في الدراسات العربية الحديثة  ،ط ، 2015/1دار ومكتبة عدنان  .العراق ،
ص 137

 -8ينظر  :بحيري  ،مرجع سابق  ،ص 113
 -9ينظر  :نفسو  ،ص . 115

 –10ينظر  :نادية رمضان النجار .المغة وأنظمتيا بين القدماء والمحدثين  ،دار الوفاء لدنيا الطباعة والنشر االسكندرية مصر ،
ط ، 2004 / 1ص 216

 –11ينظر  :عبد القاىر الجرجاني  ،دالئل اإلعجاز في عمم المعاني  ،شكمو وشرح غامضو وخرج شواىده  :ياسين األيوبي ،
المكتبة العصرية صيدا بيروت  ، 2003ص .51

 -12عرفات فيصل المناع .السياق والمعنى دراسة في أساليب النحو العربي  ،ط ،2013/1منشورات االختالف الجزائر ،ص 13
 -13ستيفن أولمان ،دور الكممة في المغة ،ترجمة:كمال بش ،دار غريب لمطباعة والنشر والتوزيع القاىرة ،ط  ،12ص .69
 -14نفسو  ،ص .69

 -15ينظر  :الجرجاني  ،مرجع سابق  ،ص . 64
 –16ينظر  :الصبيحي  .مرجع سابق  ،ص . 87

 -17ينظر  :سعيد حسن بحيري  ،عمم لغة النص (المفاىيم واالتجاىات)  ،مؤسسة المختار لمنشر والتوزيع القاىرة مصر  ،ط 1
 ، 2004 /ص . 132

 -18ينظر :روبرت دي بوجراند  :النص والخطاب واإلجراء  :ترجمة تمام حسان ،عالم الكتب القاىرة ،ط 2007 /2م ،ص

.103

 -19نفسو  ،ص . 128

 -20دمحم خطابي  ،لسانيات النص مدخل إلى انسجام الخطاب  ،المركز الثقافي العربي  ،بيروت لبنان  ،الدار البيضاء المغرب ،
د ط 1991م  ،ص . 13

 -21ينظر :خالد حميد صبري  ،المسانيات النصية في الدراسات العربية الحديثة  ،ط ، 2015/1دار ومكتبة عدنان ،العراق.ص

.67

 -22ينظر  :زتسيسالف واورزنياك  ،مدخل إلى عمم النص  ،ترجمة  :حسن بحيري ،ط 2003 / 1مؤسسة المختار لمنشر

والتوزيع القاىرة . 64 ،

 -23ينظر  :دمحم الصبيحي  ،مرجع سابق  ،ص . 96

 -24ينظر  :محمود نحمة  ،آفاق جديدة في البحث المغوي المعاصر  ، ،دار المعرفة الجامعية اإلسكندرية  ،ط. 2006/1
ص . 89

 -25ينظر  :خالد حميد صبري  ،مرجع سابق  ،ص . 67
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.67  ص،  نفسو:  ينظر-26

.53  ص. 2009/ 2 ط،  مكتبة اآلداب القاىرة،  نظرية عمم النص، حسام أحمد فرج:  ينظر-27
.196  ص،  نفسو:  ينظر-28

.101  ص،  مرجع سابق،  دمحم الصبيحي:  ينظر-29
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