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  : ددددــــــــــــــــــــمتهيمتهيمتهيمتهي

مشلكة املهنج يه مشلكة ٔامتنا أالوىل، فال يكون التقدم ٕاال بعد "من منطلق إالميان بأّن 
يف البحث واiراسة، كام ٔاّن العمل ليس هو املعارف  )1("`هتداء يف املهنج لليت يه ٔاقوم

خالصة املامرسات العقلية لٕالنسان تتشلك يه املعرفة "ٔالنات املكّدسة،املرتامكة واملعلوم
مضن ٔاطر ثقافية وحضارية حمددة، وتدخل يف عالقة حوار ومثاقفة مع ٔاطر ثقافية 

 ومن مث -وهذا جزء من املهنج -وال؛ فالبد ٕاذن من استيعاب املعلومة أ )2("وحضارية ٔاخرى
بغري املهنج القومي ال ميكن ٔان يسـتقمي للبحث يتحقق فعل التحليل والتعليل والرتكيب، و 

يف املهنج العلمي سري، ويه مسأ� ملّا تعط حظها من العناية و`ه�م، ؤامه مقّوم 
وفق لك هذه املعطيات واملكو�ت املعرفية قابلية يف تعدد حمددات املصطلح، ا�ي اكن � 

الواحد، ومن مثة  تعددت  بل حىت عند الباحث ،التعريف واملامرسة من �حث ٕاىل آخر
أالمر  املصطلحات اiا� عىل املفهوم الواحد يف اiراسات الغربية املؤسسة �، وانعكس

 فتحت الباب عىل مك هائل من املصطلحات ٔابسط ما يقال يتعىل اiراسات العربية، ال
  .عن معظمها ٔاهنا مرجت¦ وفردية وتبتعد ٔاشواطا عن الضوابط العلمية

يف املامرسات العلمية ٕاىل التنقيب  ا املقالالهدف، نطمح هبذويف ضوء هذا 
ٕاىل التنقيب يف اiالالت اللغوية و بعض املصطلحات اللسانية عن املفهومية 

بعض املصطلحات اللسانية االٔكرث ترددا يف املامرسات اللغوية عن و`صطالحية، 
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تشخيص رضوب العالقات  التداولية، كام هندف ٕاىل -السـميياء -حنو النص: احلديثة، ويه
عن ٔاصول معينة،  �حندارها تعلق أالمركشف املفاهمي اiقيقة لها، سواء الرابطة لها، مبا ي 

ا�ي حلق هبا، ولك هذا اقتىض احلفر " `نز·ح اiاليل "  بـيف حقول معرفية حمددة، ٔام 
ٕالنساين املمهنج؛ يف ٔاصولها، مبا  يكشف عن أالمهية املعرفية لها، يف سـياق تكّون الفكر ا

معريف حمدد يرتتب عليه ٔان ينتظم يف تعالقات _ذ¼ ٔاّن ان�ء املصطلح ٕاىل حقل داليل
  .خصبة تؤسس إالطار العام � مكصطلح

امتّد بفروعه فاحتضن اجتاهات عديدة، وجماالت خمتلفة ٔافرزت  واللسانيات ٔاصل
دراسـهتا وماهيهتا يف  مدارس لسانية متنوعة، لك واحدة مهنا تناولت اللغة من جانب

ما اكن لها لتوi لوال قراءة واعية  -يف اعتقاد�-التعامل مع الظاهرة اللغوية، ويه اجتاهات
دراك  ملا جاء يف كتاب دي سوسري، خاصة وممارسات يف منهتـى الوعي واالٕ  ،وفهم Åقب

مليالد هذه فز، واليت نعتربها العامل احلا ،فكرة تفريقه بني لسانيات اللغة ولسانيات الÊم
املقول، ومنه النص واخلطاب، ومنه الرسا�، /منه امللفوظ: م ٔاشاكلفالÊالفروع املعرفية؛ 

اخل، مفن خالل هذه أالشاكل ا®تلفة اكن عىل لك دراسة اختيار املصطلح ..ومنه أالسلوب

، ∗رتمجةاملناسب ملبادهئا وغا·هتا، وعىل هذا أالساس اكن التنوع، خاصة مع تفعيل فعل ال
مكامرسة معرفية  ذهنية ٕادراكية معقدة تعمل عىل نقل ٔافاكر من لغة ٕاىل ٔاخرى، وتساعد 

ٕان الرتمجة احلقيقية ): "George Steiner(عىل معرفة االٓخر؛ يقول عهنا جورج سـتا نري 
ٔاي تأويل اiالئل اللغوية يف لغة ما بواسطة اiالئل اللغوية يف لغة ٔاخرى، يه حا� خاصة 

؛ كون املرتمج هو من يقوم 3"لعملية التواصل والتلقي يف ٔاي فعل لغوي ٕانساين ومعمقة
النسقي املقابل موظفا املعارف واملهارات، ورواسب مكتسـبات سابقة،  �ختيار املصطلح

من خالل مكو�ته املفهومية يف منوذåا  ؤاحاكم معيارية ميلهيا الهتيؤ إالدرايك واملفاهميي �
: عاد� التاليةاملديد العالقة بني نوعني من املتغريات ميكن ٕاجامهلام يف النسقي، من ٔاجل حت

  :نإ ، حيث )م= ص(
  .املتغري التابع، وهو املصطلح املوضوع لتفسري الظاهرة= ص
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املتحمكة �ملصطلح  املعرفية اتوهو املكو�ت اiاللية واملرجعي املسـتقل، -املتغري احلر= م
  .املوضوع
؛ املصطلح منطقية داخل-ت ثقافيةخصائص معجمية ومكو�  تضمن وجودمعاد�ويه 

متثيال عقليا لٔالشـياء الفردية، وقد ميثل شيئا واحدا ٔاو مجموعة من أالشـياء الفردية  �عتباره
تضمن � موقعا داخل تصور نظري مينحه مرشوعية  )4("اليت تتوفر فهيا صفات مشرتكة

  . الوجود و`شـتغال
 ،ي اجلّمع واملنع سـيصبح حصنا حصينا للك دراسة وجد فهياويف حال متزي املصطلح حبدّ 

و�لتايل ٕاىل لك عمل وجمال احتضن هذه اiراسة، ٔالن العالقة بني اiراسة ومصطلحاهتا 
املصطلح ميارس دورا ٔاساسـيا وفاعال يف عالقة متينة تتسم �لتفاعل والتنامغ والتبادل، كون 

ن حقل هذه املعرفة اليت يتشلك فيه إ ول عرفة، ويف ذات الوقت ميكن القتكوين امل
املصطلح يعمل عىل توجيه مفهومه وحتديد داللته، فال يسـتقمي رصح ٔاية ثقافة ما مل تفلح 

  ).5("ٕانتاج معرفة خصبة وجديدة، توåها اصطالحات واحضة اiال�"يف 
وهذا ما يبعد مظاهر عديدة اكضطراب دال� املصطلح، وتعارض مفاهميه، وشـيوع 

وض والقلق يف الرتاسل العلمي بني مصادر املعرفة، وåات التلقي، أالمر ا�ي يعرض الغم
 -واضطراب الوصف -عدم اسـتقرار املفاهمي: (ترامك املعرفة ذاته ٕاىل كثري من الصعاب مهنا

، ويه مظاهر )اخل...واخلطأ يف `سـتنباط واسـتخراج النتاجئ - واخللل يف `سـتقراء
املنتقاة واملتداو� يف اiراسات العربية املعارصة  ةملصطلحات الثالثسـيجدها متتبع اشـتغال ا

  .جلية وبشلك الفت

        ::::حنو النصحنو النصحنو النصحنو النص    ----1111

من بني اiراسات اللسانية اليت جعلت النص حمورا لها ؤاساسا جوهر·، ما مسي 
 grammar ofٔاو ) texte grammaire(ٔاو ) TextGrammatik(بنحو النص 

texte)( ٔانه فرع من فروع عمل النص، ا�ي يتوىل �مة وصف  وا�ي ميكن فهمه عىل
 .R(وسائل التعبري املسؤو� عن معلية تشكيل النص، كام ٔاوحض ذ¼ روجر فاولر



 أالولالعدد                                                                         ر ــــحوليات ا®ب 

 

 2013ديسمرب                                    56                                    خمرب اللسانيات و اللغة العربية 

Fowler ":( لندا ٕان لسانيات النص اجلديدة  هذه كام مت تطويرها بشلك ٔاسايس يف هو
رمست بعض أالفاكر وقد  ري هنائية يف تفاصيل اقرتاحاهتا،غؤاملانيا مازالت مهناجيه، و 

 .6"املفردة العام¦ من حنو النص، ومفرتض ٔان للنص بنية ٕاجاملية متناظرة مع بنية امجل¦
حنو "و " لسانيات النص " هبذا الترصحي عن ذ¼ ال�يز احلاصل بني " فاولر"يعلن 

ريف لريد عىل الرٔاي ، ا�ي يعتربهام فرعا واحدا ٔاو علام واحدا، و ٕاننا لنعترب تع" النص 
اجتاها من اجتاهات " حنو النص " فاولر العتبة أالساس لهذا `جتاه، فيكون بذ¼ 

�مته  صياغة قواعد متكننّا من لسانيات النص، مع دال� النص وتداولية النص، تكون 
حتديد لك النصوص النّحوية يف لغة ما بوضوح وٕامداد� بوصف لٔالبنية الكربى والصغرى، 

  .7"اiراسة النحوية لبنية النص املتناسقة هو"وعليه فنحو النص 
هذا الفرع اللساين النيص يتأسس �لسؤال عن مدى ما ميكن للوحدات ٔاي ٔاّن 

املفردة حتقيقه يف بناء ٔامناط التنصيص، ومن مثة يف تناسق النصوص؛ ) النحوية(القواعدية 
واعدية املفردة، اليت العنارص املفردة ٔاو الوحدات الق" هاين منه"وقد عد لك من فهييفيجر و

–يف الروابط  -ٔاو وسائل التنصيص �ملعىن الضيق –حتقق ما مسيناه �لتكوين النيص
عالمات التقسـمي  -ٔادوات `سـتفهام واجلواب -ٔاشـياء الظروف -أالدوات-الضامئر

 -احلا� إالشارية–عنارص احلا� - )عالمات `سـهتالل، عالمات القطع، عالمات اخلتام(
حنو "ظروف امجل¦؛ فـ -املورف�ت الفعلية للتعبري عن الصيغة والكيفية -بةصيغ ا®اط 

  .توجه ممزي، يتناول النص يف نظامه النحوي -بذ¼ –" النص
وi حنو النص من رمح البنيوية الوصفية القامئة عىل حنو امجل¦ يف ٔامرياك، من خالل 

، ا�ي ٔاوحض فيه )Z. Harris(لصاحبه زيلنغ هاريس ) 1952" (حتليل اخلطاب"حبث 
ٔان كتب امجل¦ القامئة مل تقدم ٕاال مناذج غري اكم¦ لهذه الكفاءة اللغوية، ؤان وصف أالبنية 
النصية تتجاوز وصف مجل متوالية، و ٕان مسـتخدم اللغة ال يقنع بقواعد ٕانتاج امجل¦، غري 

ة جيب ٔان تتضمن ٔانه ٕاذا اكن عليه ٔان ينتج نصا بوصفه بناء م�ساك، فٕان كفاءته اللغوي
  .تأسس بذ¼ فكرة جتاوز امجل¦و تواصلية، ل  8كذ¼ قواعد نصية
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يف جمال عمل النص واحدة من احملاوالت اليت سامهت  1968وميكن اعتبار ٔاعامل هارجف 
قدم ٔاول حبث واسع النطاق حول  يف ٕارساء هذا `جتاه ٔاو الفرع اللساين النيص؛ حيث

`ستبدال مفهوما وٕاجراء؛ ليبحث عن دور الضامئر  ينطلق فيه من قضية تنظمي النص،
ٔاوىل ) Isenburg) (1968(كام تعترب ٕاسهامات ايزنربج .9يف تشكيل النص وترابطه

إالسهامات يف هذا `جتاه، ٔالنه ٔاول من حاول ٔان يطور حنوا شامال للنص، متبنيا يف 
اعدة ٕانشاء امجل¦، ذ¼ ٔافاكر تشومسيك خبصوص نظريته التوليدية التحويلية؛ لتتسع ق

اليت ميكن هبا ٔان توسع امجلل املفردة يف النص ٕ�ضافة " قاعدة النص"  -بذ¼–فتشمل 
  :10فيكون المتثيل التايل) نص= ن(الرمز ن 
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وعليه؛ فتصورات حنو النص عند ايزنربج تنطلق من فرضية ٔان النص يف أالساس 
وه، ومركب من مجل بيهنا عالقات تناسق، ويمتثل خبصائص يف حن ،وحدة ميكن حتديدها
  :ميكن ٕاجاملها ف� يأيت

 ∗تعاقب ٔافقي للجمل .1

 حتديد اجلهة اليرسى والميىن .2

 `سـتقالل النسـيب .3

 التناسق داخل تتابع امجلل .4

 العالقات اiاللية بني املكو�ت السطحية .5

: ويف اiراسات وأالحباث النصية العربية، حتدد مسار هذا `جتاه مبفاهمي لسانيات النص
وغريها من املفاهمي اليت ٔاحقمت عنوة يف  ،القصد والقبول والكفاءة`تساق و`نسجام و 

مؤسسة لهذا الفرع، ا�ي " النصية/ ا2ال مكوضوعات فيه؛ جفاءت هذه اiراسات النحوية
العديد مهنا عىل  وعليه احقم ،ي فاقتات من مصطلحاتهوجد زاد تأصي3 يف موروثنا النحو 

تداخل املفاهميي؛ وهو ٔامر ال ا `ضطراب و صفاهت، دراساته، ولكن مبصطلحات ٔابسط 

ا�ي جنده قد وقع يف جفوة املساواة بني املصطلحني، ∗∗حتقق يف دارسات ٔامحد عفيفي
وهذه الرؤية تربز . 11"عمل لغة النص، ٔاو حنو النص: لسانيات النص تعين:" عندما يقول

ام عن ٔاصو� يف عند سعد عبد العزيز مصلوح، ومتام حسان، يف تنظريهام لالجتاه وحبهث
  .املوروث النحوي

وكتب اiكتور سعد مصلوح حبثني عن مناجه البحوث واiراسات العربية، يف هذا 
، يعاجل فيه اiارس قضية 1990سـنة " العربية من حنو امجل¦ ٕاىل حنو النص: "ا2ال؛ أالول

سابقوه ممن `نتقال اليت شهدها اiرس النحوي، من امجل¦ ٕاىل النص، ٕاذ يرى كام رٔاى 
، ٔان حنو امجل¦ قد همين عىل صياغة )النص(دعوا ٕاىل حنو يتجاوز امجل¦ ٕاىل ما فوقها 
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القواعد يف مجيع لغات العامل ذات النحو املكتوب حىت بدا·ت النصف الثاين من القرن 
العرشين، وممكن اخلطر يف نظر الباحث يف النحو العريب ٔان قضية حنو النص تتجاوز 

ٕاننا : "ليل النحوي للنصوص، ٕاىل انعدام إالحساس �حلاجة ٕاليه ٔاصال، يقولانعدام التح
ننوط هبذه النق¦ حتقيق املرجو من اخلروج �لنحو العريب مما حنسـبه ٔازمة ٔاخذت خبناقه 

، لريدف تأكيدا عىل ما 12"اكحبة iوره الفاعل يف دراسة العربية ونتاåا وٕابداعاهتا أالدبية
 هو ٔابعد يشء من ٔان يكون حنوا مجليا موفقا، ب3 ٔان يكون صاحلا ٕان النحو العريب: "قال

  .13"بصورته هذه، ٔالن يكون حنوا نصيا

كام �قش يف كتابه ا�ي وظف فيه املقوالت النظرية اليت طر=ا ٔاسـتاذه متام حسان 

، واليت ٔاراد متام من خال� ٔان يؤكد خضوع حنو ∗"حنو امجل¦ وحنو النص:" يف مقا� املعنون

، يف حني يبتعد ∗امجل¦ ٕاىل رعاية املواقف اللغوية و`طراد وإالطالق و`قتصار واملعيارية
: حنو النص عهنا، ٕاذ يقوم عىل دراسة العالقات بني ٔاجزاء النص اكمال، يقول متام حسان

؛ٔالنه حنو تطبيقي غري نظري، فال ينشأ ٕاال )ٔاي املعيارية(حنو النص ٔابعد ما يكون مهنا "
يكمتل النص، وبعد ٔان يكون النص حارضا ومعرضا لتطبيق النحو عليه مسـتخرجا بعد ٔان 

؛ فاملعيار يف حنو النص يكون دامئا من داخل النص، ال من خارجه، كونه يقوم 14"من مادته
  .ٔاصال عىل دراسة العالقات النحوية واiاللية بني ٔاجزاء النص كلك

تداولته العديد من اiراسات  وهكذا دخل حنو النص وحنو امجل¦ يف رصاع كبري،
حنو  ٕان اللسانية العربية عىل غرار ما حدث يف بدا·ته يف تربته أالصلية الغربية؛ اجتاه يقول

امجل¦ منفصل عن حنو النص انفصاال Aما، من قبيل الكيا�ت ا®تلفة، واملاهية املنمتية ٕاىل 
، واجتاه آخر يقول بأن بني ٔاصناف شلكية متباينة مما جيعل العلمني منفصلني متقابلني

ا2الني عالقة اشـ�ل؛ �عتبار ٔان النص مشـمتل عىل امجل¦؛ فلك ما دخل يف موضوع حنو 
امجل¦ هو ٔايضا داخل يف موضوع حنو النص، ولكن ذ¼ ال ينعكس، حسب رٔاي ويرير 

)Wirer(15ارس املمتعن، يلحظ عالقة ضاربة يفiفنحو امجل¦ خيتلف عن حنو النص، وا ، 
جذور العلمني، ٔالننا ندرس مجال ومتواليات مجل من ٔاجل الوصول ٕاىل عامل النص، وبنيته 
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وعىل الرمغ من . وليس العكس ،الاكم¦، وكشف عالقاته، فوصف النص من وصف امجل¦
الفصل بني ا2الني ٕاال ٔان هلام نقاطا مشرتكة؛ ٔالن حنو النص ال يرفض حنو امجل¦ رفضا 

عند هذا احلد، Eٔنه العالقات داخل امجل¦ الواحدة ومتجاوزا ذ¼ ٕاىل مطلقا ٕامنا يقف به 
، وتبقى عالقة حنو النص وحنو امجل¦ متوترة خاضعة حلدود 16مرسح النص عىل اتساعه

متحو� يتحمك فهيا التطور الفكري و`رتقاء اللساين، فلقد منح النحو النيص دورا كبريا يف 
ج متاكمل؛ كونه هيمت يف حتليالته بضم عنارص جديدة، تفسري النص، عرب نظرة شام¦ ومهن

مل تكن موجودة يف حنو امجل¦، ٕاذ يذهب يف حتلي3 ٕاىل قواعد جديدة منطقية وداللية 
شÊ جديدا من ٔاشاكل حتليل بنية النص، من خالل البحث  –بذ¼  –تركيبية، فيقدم 

اكيب احملورية والرتاكيب ا2زتٔاة، يف عالقات ال�سك النحوي ؤابنية التطابق والتقابل والرت 
وٕاحا� الضمري، والربط والفصل وحاالت احلذف و`ستبدال وإالضامر، وامجلل املفرسة 

التوازي والتكرار، وغريها من أالمور اليت خترج عن ٕاطار امجل¦ فال ميكن تفسريها ٕاال من و 
  .خالل وحدة لكية كربى

ويه ، ∗"حنو آجرومية للنص الشعري"املعنونة بـٔاما البحث الثاين، فهو مقالته الشهرية 
ٔاو ممارسة ٕاجرائية، ملفاهمي لسانية نصية، اسـتوعهبا اiارس وحاول من / دراسة تطبيقية

خاللها استنطاق قصيدة جاهلية للشاعر املرقش أالصغر واملالحظ اسـتعامل اiارس 
آجرومية سعد  مسـتدعيا ٕا·ه من املوروث النحوي، و قد انبثقت" آجرومية"ملصطلح 
من رمح البنيوية الوصفية القامئة عىل آجرومية امجل¦ يف ٔامرياك،  - كام ٔاوردها- مصلوح

، معمتدا يف حماولته التطبيقية عىل ما تقدم به فان )النص(املتجاوزة لها ٕاىل ما ٔاكرب مهنا 
اها ديك يف حنويته النصية، وعىل تعريفات دي بوقراند و دريسلر للنص والنصية، واليت ير 

تشلك فكرة آجرومية النص " جتربة جلانب من الفروض وإالجراءات اليت

)Textgrammar(  =) لسانيات النص =حنو النص(Text linguistics)∗∗  ( عىل
وال خيفى ما حيف بتO الغاية من صعوبة، يتصل بعضها  ،)يف الشعر خاصة(النص العريب 
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ويع آجرومية النص مبا يه ٕاجناز لساين معارص مبفارقة املعاجلة للمألوف واملتوقع، وبعضها بتط
  .17"وجاهيل Åلثا ،iراسة نص عريب ٔاوال، وشعري Åنيا

، ∗وهذا �بع من ٕاميان الباحث مبد جرس التواصل بني المنط الوافد واملوروث النحوي
ٕان البدء من  الصفر املهنجي يف هذا املقام يعين ٕاهدار ٔاربعة عرش قر� من : "ٕاذ يقول
اللساين املمتزي، ا�ي هو ٕاجناز قوم مه ٔاعمل الناس بفقه العربية ؤارسار تركيهبا، النتاج 

وذخائر تراTا، وما يكون لنا حقا، ٕاذا كنا من ٔاويل أاللباب، ٔان نلوي رؤوسـنا ٕاعراضا عن 
  .18"كنوز يه معر هذه أالمة، ومركب جوهري من مركبات ثقافهتا

باحث ملصطلحي لسانيات النص وحنو وعىل الرمغ من ذ¼ التساوي ا�ي منحه ال  
النص، يلمس القارئ روحا ٔاسلوبية طغت عىل هذه اiراسة التطبيقية، حني جيد القارئ 

`لتفات والتجريد، : يف هذه اiراسة ٕادراج الباحث قراءة حتليلية لظواهر ٔاسلوبية يه
ذ¼ اجلناس حىت التكرار، فVٔن الشاعر يدرسه من وåة رٔاي ٔاسلوبية ال لسانية نصية وك

ا�ي نلمس ٕاحقامه يف هذه اiراسة النحوية النصية، ويه ممارسة تكشف الفوىض احلاص¦ 
يف اسـتعامل املصطلح iى الباحث الواحد ا�ي يساوي املصطلح مبصطلح آخر مرة ، 
ؤاخرى يعمل عىل ٕادراج مباحث وآليات غريه من العلوم، زد عىل ذ¼ `ضطراب 

حنو امجل¦ حنو النص، ولكن جيب القول ٔان هذا املقال يبقى : لنياحلاصل بني ترسـمية ا2ا
  .هاد· للك قارئ �حث يتجرٔا عىل طرق �ب البحث النيص

نسـيج "حبثا نظر· وهو  ، ينرش اiارس أالزهر الز�د1991يف ذات السـنة، عام 
من  ، ويه دراسة نظرية، السـتقصاء مفهوم النص)حبث ف� يكون به امللفوظ نصا" (النص

اللسانيات البنيوية، اليت ٔابرز من خاللها وبطريقته اخلاصة كيفية جتاوز امجل¦ ٕاىل امللفوظ ٔاو 
النصوص مبختلف ٔاجحا�ا، دون ٕاهامل `عتبارات اللفظية والرتكيبية و`عتبارات املعنوية 

ضع لقواعد ال خي: "ٔالن النص كام يقول الز�د ،و املقامية يف تقدير ٔاشاكل التعبري وٕاجراءاهتا
معيارية مثل امجل¦، وهو من هذه الزاوية يفلت من الضبط، ال ٔالنه يعرس ضبطه، وٕامنا 



 أالولالعدد                                                                         ر ــــحوليات ا®ب 

 

 2013ديسمرب                                    62                                    خمرب اللسانيات و اللغة العربية 

الختالف املعايري الضابطة � يف التصور القدمي عن ضوابط امجل¦، وبتوحيد تO املعايري 
ية من حيث النوع، ٔاي جبعلها جمردة مبا فيه الكفاية، متعلقة �لبنية النصية اليت تقارهبا بن 

، ولك ذ¼ يف ٕاطار ٕاقامة وضع حنو عام 19"حتت طائ¦ الضبط-هبا–امجل¦، يدخل النص 
" حنو النص" للنص العريب، بأسس علمية، أدبية، نرثية وشعرية، تقوم ٔاساسا عىل فكرة 

، 20وقواعد الربط و إالحا� كام ٔاوردها اiارسون اللسانيون" حنو امجل¦ " املسـتوعب لـ
يا لبعض تO القضا·، وفق ما يسمح به املقام؛ ٕاذ يرى التقيد بوسائل ومنحها شعاعا تأصيل 

مؤكدا بذ¼ فكرة –ال بد من جتاوزه " مأزق"حنو امجلل، وقصور اiرس اللغوي علهيا 
، يقوم عىل النحو أالول، ولكن خيتلف عنه رؤية ومهنجا؛ ٔالن "حنو النص"بأّن  –سابقيه 

اللغة والنص وحدة تعددية مبعطيات تداولية غري امجل¦ وحدة نظرية نظامية من وحدات "
حنو النص �لنسـبة ٔالي لغة بعيهنا هو ٔاكرث مشوال ومتاساك واقتصادا " ، زد عىل ٔان 21"لغوية

، ويه رؤى تثبت `ضطراب احلاصل يف اiرس 22"من النحو املصور يف حدود امجل¦
  .العريب يف تعام3 مع وحدات هذا الفرع اللساين

يف اiرس العريب، مازال مفتقرا ٕاىل ٕاثبات هوية " حنو النص"ر ٔان وخالصة أالم
بشلك هنايئ، وحتديد مالمح صورته مقارنة بفروع اللسانيات أالخرى، ٕانه يتطور بشلك 
رسيع، ومل يسـتقر بعد عىل شلك هنايئ، ولهذا فٕان حرص موضوعاته بشلك هنايئ جامع مانع 

ارس اللغوية، اليت سامهت يف تشلكه فوق ٕاماكن الباحث، الختالف املناجه واملد
وسائل  يقر بعد، ٔاي ٔانه منط من التحليل ذوتأسيسه، ٔاما أالسس التحليلية، فمل تسـت

  .داخل امجل¦ الواحدةو  ،امجل¦ فوقا التشخيصية ٕاىل مسـتو·ت ما حبثية مركبة، متتد قدرهت

        ::::مصطلح التداوليةمصطلح التداوليةمصطلح التداوليةمصطلح التداولية    ----2222

يعته املعقدة، ال[ان شغال عدة علوم املعىن وطب  التداولية فرع معريف جاء ليبحث يف
اكلفلسفة واملنطق وعمل النفس وعمل `ج�ع وغريها، �¼ جاءت التداولية علام متداخل 

معوما  ∗تشلك مضن الفلسفة التحليلية يف ٕاطار جدل يتعلق مبهام الفلسفة`ختصاصات 
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عية، ّمث تلقّف اللسانيون ويف نطاق نقد املناطقة ملا اكنوا يعّدونه نقصا يف أاللسنية الطبي 
فنشأت نتيجة ذ¼ حركة  ،ؤاحقموها يف وصف النظام اللغوي ،بعض هذه الفرضيات

 ،ٔاو الصوري والوصف اللغوي/ مّدت اجلسور بني املنطق الشلكي ،تفاعل خصبة
واقرتنت فهيا قضا· صدق أالقوال وإالحا� بقضا· التخييل يف الرسد والوصف و`سـتعارة 

فالقدرة عىل فهم وٕانتاج فعل  `سـتلزام و`نسجام يف اخلطاب وقوانينه،و`قتضاء و
واليت تتضمن معرفة املرء �ملسافة `ج�عية “ الكفاءة التداولية”تواصيل يطلق علهيا 

واملرتبة `ج�عية بني املشاركني يف املوقف، وكذ¼ املعرفة الثقافية واملعرفة اللغوية 
  .الظاهرة والضمنية

مصطلح اقرتن حبقل علمي جديد، يعىن بدراسة " pragmatique"التداولية ٕاّن 
ويف إالغريقية  (Pagramaticus)ولكن � اسـتعامالته يف الالتنية ،اللغة يف `سـتعامل
(Pragmaticos)  وقد ارتبط توظيفه يف العرص احلديث يف بداية ظهوره " معيل"مبعىن ،
  ".الرباغامتية" �لفلسفة أالمريكية 

" مادي"/"حمسوس" يقرتن هبذا املصطلح يف اللغة الفرنسـية معنيان ٔاساسـيان و 
تدل  Pragmaticsفٕان لكمة " ٔاو مطابق لها، ٔاما يف اللغة `جنلزيية " للحقيقة" مالمئ" و

يف الغالب عىل ما� عالقة �ٔالعامل والوقائع احلقيقية، ٔاي ما � عالقة �لفعل واحلدث 
اهمي لها عالقة مبا يقتضيه  هذا احلقل اللساين املعريف اجلديد، ا�ي ولك هذه املف. الواقعيني

ال يزال غزيرا حيو· منتجا ميد اiراسات اللغوية واملعرفية بأفاكر ومفاهمي ورؤى جديدة 
علام متناميا وجماال رجراجا شديد "ويقمي الروابط العلمية مع فروع معرفية متعددة، كوهنا 

  ..23"`نفتاح
وا�ي نقصد " التداولية" صطلح ٕاىل اللغة العربية وجب ٔان نفرق بني وبدخول امل

بقضا· `سـتعامل اللغوي، ويقاب3 املصطلح  عىنبه هذا `جتاه اللغوي اجلديد ا�ي يُ 
وبني مصطلح . Pragmaticsواملصطلح `جنلزيي pragmatiqueالفرنيس 

Pragmatisme  ٔاو غريهام مكذهب فلسفي " نفعيةال "ٔاو " ا�رائعية"وترمج الرباغامتية ٔاو
جترييب معيل، جتاوز املذهب العقالين وطّور `جتاه التجرييب، ٕاذ ال يقوم عىل معاين عقلية 
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Åبتة ٔاو تصورات قبلية، ترتبط �لواقع التجرييب، كام حتاول ٔان تفّرس الفكرة ليس مبقتضياهتا 
  ".ليةالعم "العقلية ٔاو احلسـية؛ بل بتتبع واقتفاء ٔاثر نتاجئها 

ونتيجة لتعدد املنطلقات واختالفها يف اiراسة التداولية حدث نوع من التداخل مع 
عمل " و" عمل التداول"-"الرباغامتية: "حقول معرفية ٔاخرى، ٔادى ٕاىل تنوع مصطلحاهتا مثل

ومصطلح `فعالية والتداوليات، -ومصطلح السـياقية ".املقامية" ومصطلح " املقاصد
ت اليت يف حقيقهتا تكّرس فوىض املصطلح، وال ختدم اiرس اللغوي وغريها من املصطلحا

، ا�ي "التداولية"العريب، ومنه تدعو الرضورة املهنجية ٕاىل أالخذ �ملصطلح الشائع وهو
؛ )1970(يف بداية السـبعينيات من القرن املايض " طه عبد الرحامن"اقرتحه الباحث 

  :ة �جتاهني خمتلفنيوا�ي ارتبط يف اiراسات العربية املعارص 
هيمت �جلانب `سـتعاميل للغة يف السـياقات ا®تلفة فيحاول جتاوز الطرح : أالول

  .املتوارث للبنية اللغوية، من ٔاجل الكشف عن الوظيفية `جنازية لغة
منطلقه فلسفي، حياول حبث القضا· املعرفية من خالل اÅٓرها : و`جتاه الثاين

  .24العلمية

وهو  ،`ضطراب يف تداول املصطلح واشـتغا� يف ظل هذه اiراساتمن هنا يبدٔا 
ما سيسـتنتجه متتبع هذا املصطلح يف صلب هذه اiراسات، فتداو� �ملرادف زاد أالمر 

  .تعقيدا ؤابعد املعىن ٔاكرث مما قربه

جزء من عمل ٔامع هو دراسة التعامل " Austinٔاوسـتني " ويه  عند رائدها 
ء من التعامل `ج�عي، وهبذا املفهوم ينتقل �للغة من مسـتواها اللغوي من حيث هو جز 

؛ فالتداولية 25"اللغوي ٕاىل مسـتوى آخر؛ هو املسـتوى `ج�عي يف نطاق التأثري والتأثر
تدرس االتصال اللغوي يف ٕاطاره `ج�عي؛ �لكشف عن الرشوط واملعطيات اليت تسهم 

  .ية من åة آخريل م حث يف فاعليته واÅٓره الع كام تب يف ٕانتاج الفعل اللغوي من åة،
ختتص التداولية بوصفها علام بتحليالٔالفعال : "  Van dijkفان ديك " يقول 

؛ ذ¼ )26("الÊمية، ووظائف املنظوقات اللغوية، وسامهتا يف معليات االتصال بوجه عام
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ود ٔافعال املسـتقبلني خبصائص اسـتعامل اللغة؛ ٔاي اiوافع النفسـية للمتلكمني ورد عىنتُ  ٔاهنا
  .مبراعاة اخلصائص الرتكيبية اiاللية

سـنة أالخرية بشلك الفت للنظر، ثني وعليه، تناىم حقل البحوث التداولية يف الثال

بني التداولية واللسانيات ليست  ةٕاال ٔاّن العالق، ∗وغدت التداولية فرعا من اللسانيات
ٕاّهنا :" هبا اللساين التداولية قو� اليت خّص  التعريفات، مفن بني إالطالقبسـيطة عىل 

؛ )27("دراسة اسـتعامل اللغة مقابل دراسة النظام اللساين ا�ي تعىن به حتديدا اللسانيات
وهذا `سـتعامل ليس حمايدا من حيث تأثرياته يف معلية التواصل وال يف النظام اللغوي يف 

ن وأالشخاص ال ميكن تفسريها حّد ذاته، ذ¼ ٔاّن بعض اللكامت اiا� عىل الزمان واملاك
ٕاال يف سـياق قولها، كام ٔاننا عند التبادل اللغوي من املعاين ٔاكرث مما تّدل عليه اللكامت، ٔالن 
اسـتعامل أالشاكل اللغوية ينتج عنه �ملقابل ٕادراج لالسـتعامل يف النظام نفسه، مفعىن القول 

  :ٔاي أالداء/يقوم عىل رشح لظروف `سـتعامل
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  ر·ت اللغةنظ

  

  إالجناز  الكفاءة

                          

    لسانيات اج�عية   لسانيات نفسـية  لسانيات                                  تداولية

  

  `كتساب  التأويل السـيايق       التزنيل يف السـياق                  

    معىن -شلك 

    """"موضوعات التداوليةموضوعات التداوليةموضوعات التداوليةموضوعات التداولية""""

وماكهنا  -وفق هذا املنطلق-جناز، ال تتعلق �للغة بل �سـتعاملهارية يف االٕ فالتداولية نظ
جبانب اللسانيات وليس داخلها، ٕاهنا منفص¦ عن اللسانيات، ٔاي ٔاهنا رشيك للسانيات 

قادرة عىل  لتداوليةل ، وعىل هذا أالساس وجب العمل عىل وضع ٔاسس )28(وعمل ممكّل لها
التفاعل مع اللسانيات للوصول ٕان ٔامكن ٕاىل حتليل Aم لظاهرة ٕانتاج اللغة وتأويلها؛ ومن 

فٕان المتيزي بني مركب داليل يدرس اiال�، وبني مكون ) وليس توليدي( منظور تأوييل
 لن يقوم ٕ�عادة تأويل البنية أالوىل من ٔاجل الكشف عن معناها، وٕاال) مدمج( تداويل 
عىل عمل اiال� ٔان يتناول املعىن �iرس، ال ٔان يولك ٔامره ٕاىل  ٔاي ٔانه ، ٔاية ٔامهيةيكون �

  .التداولية حىت وٕان اعتربته جزءا ٔاساسـيا مهنا
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والكتب املرتمجة يف التداولية، مل تكن �لقدر الاكيف ال كامً وال كيفًا، وٕان اكنت 
ًا جلدة هذه املدرسة، ولكن ما ترمج حركة الرتمجة يف هذا العمل تنشط يف االٓونة أالخرية نظر 

مقارنة مبا هو غري مرتمج حىت االٓن ال ياكد يذكر، فكتب التداولية تعد �الٓالف يف اللغات 
  . لزيية، هذا من �حية المكأالخرى، وخاصة يف الفرنسـية وإالجن

ؤاما من �حية الكيف فٕان بعض ما ترمج يفتقد ٕاىل روح النص الواحد، فتجد 
املرتمجة مجموعة مفردات مرتاكبة مع بعضها البعض، فالنص مفكك فاقد روح بعض النصوص 

يف كثري من أالحيان، ة، فال يفهم املراد وررة، وما هو ٕاال رصف مفردات متجاالعبارة والفك
، فهو عىل جودة ٔافاكره، ٕاال ٔاهنا تضيع يف )املقاربة التداولية(كتاب  قارئمسه يل وهذا ما 

الفكرة عىل حساب امجل¦ اللغوية، وهذا ينطبق ولكن  بعض النصوص بسبب تغييب
مل وٕان اكن هذا الكتاب حي ،)التداولية من ٔاوسنت ٕاىل غومفان(بشلك ٔاقل عىل كتاب 

هبا، ٕاذ ٔان الكثري من  املرتمج عىل الرمغ من صعوبة اللغة اهميها،عن التداولية ومف الكثري
  .  املرتمجةال أالفاكر التداولية فهمت بوضوح يف كتهبا أالصلية

ؤاما التداولية ٔاي املؤلفة تأليفًا عربيًا ٔاصيًال فهـي تداولية ٕاسقاطية استنطاقية، 
تعكف عىل الرتاث وجتربه عىل `عرتاف بأنه تداويل، ففي كتاب اiكتور مسعود حصراوي 

وعىل جودة ما فيه وخاصة يف ثنا· عرضه للجهاز املفاهميي " التداولية عند العلامء العرب"
لتداويل ا�ي طرحه بشلك مرتابط ومفهوم، ٕاال ٔانه قدم فصوًال اكم¦ لتأصيل التداولية يف ا

الفكرين أالصويل والبالغي، فٕاذا ما وجد ٔاحد العلامء يذكر مصطلح القصدية يف متيزيه اخلرب 
  . )29(عن إالنشاء َوَمسُه �لتداويل

التداولية ليست علام :" ائالعىل الرمغ من ٔان الباحث يقر بتعريف ٔاوسـتني لها وحياكيه ق
لغو· حمضا �ملعىن التقليدي علام يكتفي بوصف وتفسري البىن اللغوية ويتوقف عند حدودها 

 ؛ؤاشاكلها الظاهرة، ولكهنا عمل جديد للتواصل يدرس الظواهر اللغوية يف جمال `سـتعامل
، )30("ي وتفسريهويدمج، ومن ّمث مشاريع معرفية متعددة يف دراسة ظاهرة التواصل اللغو 

دريس مقبول ا�ي يعتد بتعريف ليفنسون إ وذات أالمر يف تعريف الباحث 
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)Levinson":( م ويأخذÊالتداولية حقل لساين هيمت �لبعد `سـتعاميل ٔاو `جنازي لل
  .)31("بعني `عتبار املتلكم والسـياق

املعىن، اطيب للوصول ٕاىل هتمت بلك ما يتصل �لعمل التخالباحثون فهيا كام يؤكد فالتداولية 
من هذا املنطلق جيب ٔان نسري يف مهنج يراعي سريورة العمل التخاطيب، فتنطلق مرح¦ و 

التخاطب �ملتلكم ا®اِطب، ا�ي يصدر خطاً� يعرب عن قصده، يف سـياق ختاطيب معني، 
حتليل من خالل و تلكم، وحيدث أالثر الالزم عنه، موجه ٕاىل خماَطب ما ليفهم منه قصد امل 

عنارص العمل التخاطيب ميكن الوصول ٕاىل ترتيب أكرث انتظامًا لٔالفاكر التداولية، فنضع 
الفكرة التداولية يف هذه احملاور، حبيث ال هنمل ٔاية مسأ� من مسائل التداولية، كام ال 
نقحمها بشلك غري مرتابط، ولك ما خيرج هبذا التقسـمي عن سريورة العمل التخاطيب ال 

ال يعد من اه�مات اiرس التداويل، ا�ي ومن خالل القراءة يف كتبه درس  ٔالنه ،هيم
متداخل  ،يشلك حلقة متقدمة يف مسرية اiرس اللساين، ولكنه درس مرتايم أالطراف

وغياب التسلسل املنطقي للفكر، ٔالن  ،املسائل، فكثري ممن كتب فيه عابه ضعف الرتتيب
فنسج  ،دخل ٕاليه متلبسًا بعض ما هو مكتوب فيه كثريًا ممن دخل جمال البحث التداويل

عىل منوا� ونسخ من ٔافاكره، من غري ٔان يدرك تعليالت فكره، وتناسب مسائ3، �ا فٕاننا 
مسائ3  ضبطًا وتقعيدًا وتصنيفًا، لتغدو حباجة ملزيد من العمل يف هذا الوافد اجلديد، فزنيده

رب، والسـ� ٔان هذا العمل دخل ميدان متاكم¦ متالحقة، تمت `سـتفادة مهنا بشلك ٔاك
وعليه وجب الفصل بني `شـتغال يف . العلوم `ج�عية وعلوم االتصال بقوة كبرية
ل عىل اديف خالص، وبني ا�رائعية مكصطلح التداولية مكصطلح دال عىل فرع لساين معر

يدعو ، �هيك عن عده س¦ �مالت للسانيات iى من راح تيار فكري فلسفي عقائدي
هل يه حبث : للتداولية، حينا وعند من ٔادخلها يف رصاع جدل عقمي" ٔامهية.مبدٔا الال"ٕاىل 

 .لساين، ٔام مهنج نقدي حينا آخر، متناسني خصوصية لك جمال، ؤامهية لك دراسة
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    ::::مصطلح السـميياءمصطلح السـميياءمصطلح السـميياءمصطلح السـميياء    ----3

جديد  يف بداية القرن املايض بّرش عامل اللسانيات السويرسي فرد�ند دو سوسري مبيالد عمل
من املمكن ٔان نتصور علام يدرس حيـاة اiالئـل يف :" بقو�" السـمييولوجيا"ٔاطلق عليه امس 

ولقد اكنت الغاية املعلنة والضـمنية للســمييولوجيا يه تزويـد� . )32("صلب احلياة `ج�عية
مـن `شــتغال إالنسـاين  مبعرفة جديدة ستساعد�، ال حما�، عىل فهم ٔافضل ملباحث هامـة

ج�عي معـا والـيت  ظلـت غائبـة عـن دائـرة `هـ�م يف التصـنيفات املعرفيـة السـائدة و`
ويف نفس الفرتة التارخيية تقريبا، اكن الفيلسوف أالمـرييك شـارل ســندرس بـورس، . آنذاك

يف اجلهة أالخرى، يدعو الناس ٕاىل تبين رؤية جديدة يف التعاطي مـع الشـأن إالنسـاين ويف 
وقد ٔاطلق عىل هذه الرؤيـة امس . مه وقياس امتداداته ف� حييط بهصياغة ختومه وحتديد جح

 . السميوطيقا، واملقاب¦ لسـمييولوجيا دي سوسري

ٔامــام البــاحثني، يف جمــاالت متعــددة، آفاقــا جديــدة لتنــاول املنتــوج  ∗لقــد فتحــت الســـميياء
ديـد الـوعي إالنساين من زوا· نظر جديدة، بل ميكن القول، ٔاّهنا سـامهت بقـدر كبـري يف جت

النقدي من خالل ٕاعادة النظر يف طريقة التعاطي مع قضا· املعىن، فالنص، ٔاي نص، كـيفام 
اكن نوعه وكيفام اكنت مواد تعبريه، جيب النظر ٕاليه �عتباره حدÅ دالليا تواصليا؛ كيفام اكنت 

  .لغته وبأي شلك جتىل
ريورات اليت تقود ٕاىل ٕاذن مصطلح السـميياء، مبختلف مفاهميه ومرجعياته يعىن �لس

وليس فقط عرب ما يكشف ويوحض، �¼  ،وتكشف عنه من خالل ما خيفي ،املعىن
ملضمون يوجد خارåا، ٕانه ليس حمايثا لليشء وال  ابسريورة ال  حتديدً  ٕامساكفاملعىن هو 

عىل حّد تعريف -)33(يف بعده التداويل واملعريف معا إالنساينل[ات، ٕانه حصي¦ النشاط 
يدرس اiال� النصية اع�دا عىل ٔان هذه اiال� "ويه عند فونتاين العمل ا�ي . -سغرميا

تتوزع عىل شلك عالمات ٔاو سامت، وفق ٔانظمة معينة، وتقوم مهنجية هذا العمل عىل 
 ).34("كشفها وحتديد مسارات متظهرها يف النص

هل ميكن  :" )O. Ducrot(وEٔنّه انطلق يف تعريفه من تساؤالت ٔاوزواi ديكرو 
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للسـميياء ٔان تكون رضورية لتحليل النصوص؟ وهل ميكن لتحليل النصوص ٔان يكون 

سوى تساؤالت ختص الطريقة اليت ينتج "ليست السـميياء بذ¼ ؛ ف 35"رضور· للسـميياء ؟
، فهـي )36("هبا إالنسان سلواكته، ٔاي معانيه ويه ٔايضا الطريقة اليت يسـهتO هبا هذه املعاين

 ،فقد تبنت نتاجئها النظرية والتطبيقية علوم كثرية. ديد ال حد المتداداتهحا� وعي معريف ج
اكٔالنرتوبولوجيا والسوسـيولوجيا والتحليل النفيس والتارخي، واخلطاب احلقويق ولك ما � 

بل لقد شلكت السميائيات، منذ امخلسينات من . ص¦ �الٓداب والفنون البرصية وغريها
ديب، تيارا فكر· ٔاثرى املامرسة النقدية املعارصة ؤامدها بأشاكل القرن املايض، يف ا2ال االٔ 

جديدة لتصنيف الوقائع أالدبية وفهمها وتأويلها، فكيف يمت `عتقاد ٔاّن السـميياء مهنج 
نقدي رصف ال عالقة � �iرس اللساين، وهو اخلارج من عباءة اللسانيات واالٓت من 

اين الرصف، فعىل ٔاي ٔاساس تتحقق ٕاماكنية  الفكر السوسريي، واملزتود �لزاد اللس
ه من اiرس اللساين يف ٔاحباث بعض اiارسني، وربطها حرص· �iراسات النقدية ئاقصا

حلقيت براغ  ٕاسهاماتالرصفة، وحىت هذه أالخرية ٔاخذت يف السـنوات أالخرية زادها من 
حنن الباحثني ذواتنا  وكوبهناجن، فتداخل فهيا اللساين مع البالغي مع النقدي، ٔاال نغالط

ل ونتساءل هل السـميياء لغوية ٔام نقدية؟ بي� ئوحنن نسا ،عندما ندخل يف جدل عقمي
لتفرز أالفضل  ،غري� قد سار ٔاشواطا قدما بدراسات ممهنجة  قد تناست هذا السؤال

وأالجدى يف هذا ا2ال؛ ذ¼ ٔان السـميياء يف معناها االٔكرث بداهة يه تساؤالت حول 
 -ففي غياب قصدية  ،حا� ثقافية منتجة للمعاين ، بعّده،ٕاهنا دراسة للسلوك إالنسايناملعىن

. حييل عىل معىن بعّدهال ميكن لهذا السلوك ٔان يكون د`، ٔاي مدراك  -رصحية ٔاو مضنية
ٕان هذه القصدية يه ٔاساس لك القضا· املعرفية اليت عّربت عن نفسها من خالل مجموعة 

  .من حيث الوجود واملادة والسريورة والتداول ،�ملعىنمن املفاهمي اخلاصة 

املالحظ يف تعاملنا مع هذه املصطلحات مسة اخللط والغموض و`رتباك اليت تسم ٔاغلب 
من ٕاشاكليات الثقافة العربية  املامرسات اللسانية ٔاو النقدية، فأصبحت ٕاشاكلية املصطلح

ٔافضيا ٕاىل كثري من املظاهر املتص¦ هبام،  احلديثة وأالمر، يف أالصل، يرتبط بسـببني اثنني،
  :وهام
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خلل ممارسة ثقافية، كثرية ومتنوعة، حتاول أن  يف ٕاشاكلية أالصا�، ويتجىل ٔامرها -1

تضفي عىل املصطلح ا�ي ٔانتجته الثقافة العربية يف املايض، دالالت حديثة، 

وتعمل عىل انزتاعه من حقل معريف، يف حقل معريف آخر، دون ٔان تراعي 

خصائصه اليت اكتسبهتا مضن حق3 أالصل، أالمر ا�ي يغّذي املصطلح مبفاهمي 

  .غريبة عن السـياقات الثقافية �
الثقافية، االٔكرث / يف خلل املامرسات العلمية  ٕاشاكلية املعارصة، ويتجىل ٔامرها -2

ترددا وتنوعا، واليت تعمل عىل نقل املصطلح من ثقافة ٔاجنبية ٕاىل ثقافة العربية، 

ٔاية مراعاة  خلصائصه اليت اكتسـهبا من البنية الثقافية أالصلية اليت نشأ دون 

  )37(.." .وتشّلك فهيا

كام ٔاّن حشن املصطلح القدمي، بدال� جديدة مغايرة iاللته أالصل ٔاو نقل مصطلح  
ذي دال� حمددة، مضن ثقافة ما ٕاىل ثقافة ٔاخرى، ٔافىض يف الثقافة العربية احلديثة، ٕاىل 

ري، قاد ٕاىل مغوض يف دال� املصطلح وسوء واحض  يف اسـتعام�، وترتب عىل اضطراب كب
ذ¼، ٔان تعرضت  فعالية إالرسال والتلقي ٕاىل خلل بّني، وخضعت يف كثري من أالحيان، 
جلهل وتنطع أالدعياء، أالمر ا�ي ٔاسهم يف كثري من حقول املعرفة ٕاىل شـيوع رضوب من 

ومات العمل، ٕ�جراءات املصطلح ، وٕاجراءات املهنج، املامرسات اليت تفتقر ٕاىل ٔابسط مق
ورافق ذ¼ انعدام ٔاية مراجعة جادة لتO املامرسات املضطربة، مما جعل إالشاكلية مّركبة، 

ومصادره، ومفاهميه، وممارساته، وتطوراته ف� خيص الشلك  تتعلق بأصول املصطلح
  .يف حقل املعرفة واiال� ولك ذ¼ ٔاåز عىل كثري من احملاوالت اخلصبة

ٔاين يدخل االٓخر مؤثرا يف ٕاضفاء دالالت ٔاخرى عىل املصطلح، ٔاو خملخال اiال� القارة 
واليت  ،�، كام حدث مع هذه املصطلحات، ونشري يف هذا املقام ٕاىل همينة الثقافة الغربية

بل  عىل آلية معل املصطلح يف اiراسات العربية" املركزية الغربية" يه مظهر من مظاهر
يف الثقافة العربية كلك، أالمر ا�ي جيعلها تزحي كثريا من دالالهتا اليت اكنت قد تشلكت 
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ٕانتاج معرفة "ونعتقد ٔانه ال يسـتقمي رصح ٔاية ثقافة ما مل تفلح يف . عىل وفقها يف أالصل
  . )38("خصبة وجديدة، توåها اصطالحات واحضة اiال�
بية االٓن، هو ٔان تراجع ذاهتا ، مراجعة وعليه، فٕان ٔامس ما حتتاجه الثقافة العر 

انتقادية، لتخلص ٕاىل تصفية املنظومة `صطالحية اليت تسـتعني هبا، عىس ٔاراكهنا ٔان 
تأتلف وتكّون نسـيجا معرفيا، تتجانس فيه الفروض، ويتضح فيه املصطلح وتسـتقر فيه 

  .ٕاجراءات املهنج، لتخلص ٕاىل ثقافة تتاكفأ فهيا إالجراءات �لنتاجئ
شري يف آخر أالمر، ومن منطلق التعامل مع هذه املصطلحات، ٔاّن مصطلح احلداثة ون 

نفسه يف تلبسه مبصطلح املعارصة عىل أالرضية الفكرية العربية هبشاشـهتا، هو ا�ي 
سـيؤدي ٕاىل اهنيار رصح املفاهمي اليت مل خترج عن رقعة هذه الهشاشة والتلبس،اليت 

ة تنبع من شلكتنا الرئيسٔازمهتا، مف     أزقها وحمتيةويضعها برمهتا ٔامام م. شـيدت علهيا
        .ومهنجنا يف التعامل معها ،اسـتخدامنا لهذه اللغة

كام ال يوجد اليوم قواعد واحدة �ظمة لوضع املصطلح يف اللغة العربية، وٕاذا ُوجدت 

فٕان كثريًا من العاملني يف  ،بعض هذه القواعد اليت سعت جمامع اللغة العربية ٕالرساهئا

املصطلح ال يلزتم هبا،ٕاذ هناك ترجامت متعددة للمصطلح أالجنيب الواحد، سبُهبا حقل 

وهذا يعين ٔان اللغة العربية تعاين بعامة من . عدم وجود تنسـيق حمدد مسـبق متّفق عليه

فوىض النقل ٕالهيا، واتساع جماالت الرتمجة وتبايهنا، فرتمجة اللكامت نفسها ٔاو النصوص 

فاملصطلح  .آخر، ومن خشص يف الب� نفسه ٕاىل خشص آخ،تتغري من ب� عريب ٕاىل 

الواحد قد يدل عيل ٔاشـياء خمتلفة قد تكون ٔاحيا� متناقضة، وذ¼ حسب ان�ئه ٕاىل 

املشÊت اليت يعاين مهنا املصطلح العريب بعامة  ٔالن منهذا التصور النظري ٔاوذاك؛ 

ملصطلحات وميارسون واللساين خباصة وجود �حثني غري متخصصني يسامهون بوضع ا

وتربز املشلكة هنا يف عدم قدرة هؤالء عىل وضع املصطلح الصحيح يف . اسـتخدا�ا

ل، والتعدد صيغته الصحيحة، وسـياقه املناسب، مما يؤدي ٕاىل الفوىض يف `سـتعام

 اiوال ختص ال املصطلح،قضا· يثريها اليت القضا· ؛ ذ¼ ٔانو`ضطراب يف التداول
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 وحتدد املصطلح تسـنديت ال املعرفية أالصول ٕاىل ؤاساسا ٔايضا تعود بل فقط، اللغوية

  .سواءال  عىل واجلديدة تربته القدمية يف التحليلية ومردوديته هويته

كام ٔاّن ق¦ اiراسات اجلادة املتخصصة تسـتلزم مصطلحات خاصة يتعني عىل املرتمج 
بدقة متناهية حتقق الغاية اشـتقاقها ٔاو توليدها مبا تسمح به خصوصيات اللغة العربية و 

ما ا�ي : يبدو السؤال االٔكرث ٕاحلاحا هو و . املرجوة، مع احرتام خصوصية جماالت البحث
ٔاجنزه ٔاساتذة اجلامعات حتديدا ؟ وما هو دورمه يف تنشـيط احلركة العلمية؟ وما إالضافة 

ىل ما اكن املعرفية والكشف املعريف اليت تشلك حصاداهلم يف اللحظة الراهنة فأضافوه إ 
    سائدا ؟ ٕان هذا لهو السؤال اجلوهري ا�ي يسـتطيع ٔان يشلك مصدرًا ٔالجوبة مفرسة،

  .من املصطلحات املتعددة اليت تطلق عىل الظاهرة الواحدة    يف سبيل احلدّ 
) عمل املصطلح(اختصاٌص امسه  -يف ٔاقسام االٓداب واللغة العربية - والبداية ٔان يكون iينا

ول املتّبعة يف وضع املصطلح، وال يعمل الباحثون ا�ين الطالب أالص يدرس فيه
يتخصصون يف هذا احلقل ٕاال يف املصطلح، بل واالٔكرث من ذ¼، وضع مادة مسـتق¦ يف 
ٔاقسام اللغة العربية وآداهبا تتضمن ٔابرز املصطلحات اليت سوف تواجه الطالب خالل فرتة 

  .دراسـته اجلامعية

عند� تشكو من عديد من أالمراض  أّن احلال العلميةوخنلص يف آخر أالمر ٕاىل القول، ب
التكديس بدل التنظمي، وامجلع بدل البناء، والتقليد عوض `جهتاد، والفردية بدل : مهنا

امجلاعية، و`رجتال بدل التخطيط، والفوىض عوض النظام، وغري ذ¼ من املظاهر 
فعال يف فوضوية البحث  املرضية اليت تعرقل سري البحث العلمي، واليت سامهت بشلك

، وٕازاء لك هذا هل سـيحدث اiارس ..)املصطلح واملهنج واملعلومة(عىل لك املسـتو·ت 
ٔاو الباحث العلمي العريب حلظة التصاحل مع ا�ات، وحيقق نقطة نظام بناءة، ليفكر قبل 

اد أالمر ا�ي يدفعه ٕاىل `جهت السري يف معلية السري ومراح3 وكيفية حتققه وآلياته،
وحسبنا ٔاننا  ،والتحمك من املعلومة قبل ٕاصدار أالحاكم، ٔام ٔاننا سـنظل سائرين وكفى

 .نسري
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            ععععــــشششش و املراج و املراج و املراج و املراجــــالهوامالهوامالهوامالهوام
                                                                        

الشاهد البوشـيخي، مشلكة املهنج يف دراسة مصطلح النقد العريب القدمي، جم¦ لكية االٓداب )1(
والعلوم `نسانية، شعبة اللغة العربية وآداهبا،جامعة سـيدي محمد بن عبد هللا، فاس، املغرب، عدد 

  .20ه، ص1988/1409، السـنة م4
تداخل أالنساق واملفاهمي ورها�ت (ربية واملرجعيات املسـتعارةعبد هللا ٕابراهمي، الثقافة الع)2(

  .95، ص1999، 1، املركز الثقايف العريب، املغرب، ط)العوملة
ٕاشاكلية العالقة بني اللغات، وعالقة اللغة والفكر، وٕاشاكلية : تثري الرتمجة عديد إالشاكالت املعقدة  ∗

  . عالقة الفكر والعامل اخلار�

ة، الرتمجة بني التأويل والتلقي، ندوة الرتمجة والتأويل، جامعة محمد اخلامس، لكية اجلاليل كدي 3-
  .52، ص1995، 47االٓداب، الر�ط، اململكة املغربية، ندوات ومناظرات، رمق 

Helmut Frlber,Terminological Manual, Paris, 1984,p115.)4(  
  .96، ص..عبد هللا ٕابراهمي، الثقافة العربية )5(
  .46، 45وينظر فان ديك، عمل النص، ص .12وجر فاولر، اللسانيات و الرواية، صر  -6
  .60ٔازيسـتالف واورونياك، مدخل ٕاىل عمل النص، ص - 7
  .136سعيد حسن البحريي، عمل لغة النص، ص. د -8
فهييفيجر، وهاين منه،  :وينظر .61ٔاوزتسيسالف واورزيناك، مدخل ٕاىل عمل النص، ص: ينظر -9

  .27ه، صاملرجع عين
  .25، 24املرجع نفسه، ص: ينظر -10

" قضية الربط" تعاقب امجلل من بني ٔامه السامت النصية عند ايزنربج؛ ٔالنه أالساس يف طرح وتطوير∗
اسـتنباط قواعد "عىل ٔاهنا ٔاساس ورشط ٕاليضاح ٕاجراءات النص، وتكون وظيفة حنو النص يه 

  ".ليةمعلومات حنوية ودال"، اليت ميكن لها ٔان تقدم "النص
، وهو كتاب "حنو النص"موسوم بـ" ٔامحد عفيفي"من اiراسات ٔايضا يف هذا ا2ال، مؤلف لـ∗∗

صغري احلجم، حياول الباحث من خال� ٕاجناح هذه احملاو� التأسيسـية، اليت زاوج فهيا بني التنظري 
وضيح كيفية والتطبيق، حفاول توضيح مجمل آرائه بأمث¦،ٕانه حنو غري تقليدي، حرص املؤلف عىل ت

  .ظهوره وتطويره، ومدى ٕاماكنية اسـتغال� من ٔاجل دراسة النص أالديب
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  .32ٔامحد عفيفي، املرجع نفسه، ص - 11
عمل الكتب، ) دراسات ومتناقضات(سعد عبد العزيز مصلوح يف اللسانيات العربية املعارصة  -12

  .221، ص2004القاهرة، 
  .222املرجع نفسه، ص - 13

، وهو يف أالصل حمارضة ٔالقيت يف معهد اللغة العربية بأم )1995"( وحنو النصحنو امجل¦"يف حبثه  ∗
  .1995القرى، مكة املكرمة يف املومس الثقايف الصيفي لعام 

ٔاما إالطالق، فهو ٔان نطلق . هو ثبات القاعدة يف احلمك عىل الفصحى، وما خرج عهنا شاذ: `طراد∗
و`قتصار، هو صفة حتيل عىل حبث العالقات يف . القاعدة؛ لتصدق عىل لك ما قيل ٔاو سـيقال

حدود امجل¦ الواحدة دون جتاوزها ٕاال عند ٕارادة معىن إالرضاب ٔاو `سـتدراك ٔاو غري ذ¼ من 
القاعدة يف حنو امجل¦ يه ٔاساس الصحة ٔاو : واملعيارية. اiالالت اليت ميكن لها ٔان تربط بني امجللتني

  . ٔاي مج¦ و ٔاي قولاخلطأ، وهذا ٔاساس توجب مراعاته يف
  .217سعد عبد العزيز مصلوح، يف اللسانيات العربية املعارصة، ص -14
  .100، ص 1محمد الشاوش، ٔاصول حتليل اخلطاب، ج - 15
  :وينظر. 92ٔامحد عفيفي، املرجع نفسه، ص - 16

Hallyday & R. Hassan, Cohesion in English ; p299.   
يف البالغة "ال دون نقصان، وال ز·دة، و ال تنقيح يف كتابه عبد العزيز مصلوح نرش املق. ٔاعاد د ∗

  ".العربية وأالسلوبيات اللسانية
رٔاينا يف هذه املساواة مغالطة كربى يف حق اiرس اللساين، ٔالننا نرى ٔان حنو النص خمتلف عن ∗∗

اخل من ...لسانيات النص، بل هو جزء مهنا، فنحو النص هو البحث يف قضا· الربط واحلذف وإالحا�
واiال� واملعجم والسـياق، ٔاي ) مجيعها(أالدوار النحوية بي� اللسانيات يه البحث يف قضا· الربط 

  .النظر ٕاىل النص من مجيع النوا� اiاللية، والبالغية والتداولية
سعد مصلوح ، يف البالغة العربية وأالسلوبيات اللسانية آفاق جديدة، عامل الكتب، القاهرة،  - 17

  .224، ص2006
أالسلوب دراسة : يذكر سعد مصلوح ٔان اiعوة ٕاىل حنو النص قد ترددت يف معلتني سابقتني هام∗

مشلك العالقة بني البالغة العربية و (م، و حبث 1980لغوية ٕاحصائية، ا�ي صدر يف الكويت 
م يف كتاب 1988عام  مضن ندوة قراءة لرتاثنا النقدي، يف �دي جدة أالديب الثقايف) أالسلوبية اللسانية
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، و هو يشـيد يف هذا البحث بلفتة �رعة ٔالمني اخلويل يف Aرخي 59النادي أالديب الثقايف جبدة العدد 
، "مناجه جتديد يف النحو والبالغة والتفسري وأالدب-فن القول"م، يف كتابه 1947متقادم يعود ٕاىل عام 

لنص يف اiرس البالغي، و يذكر ٔان هذه اللّفتة واليت ٔاشار فهيا ٕاىل وجوب جماوزة حدود امجل¦ ٕاىل ا
م ال 1939قد وجدت صداها نظر· عند ٔامحد الشايب يف كتابه أالسلوب الصادر يف طبعته أالوىل 

  .تطبيقيا
  .225، 224املرجع نفسه، ص - 18
  . 20أالزهر الز�د، املرجع نفسه، ص - 19
  .19، 18أالزهر الز�د، نسـيج النص، ص: ينظر - 20
  .93، 92محمد الشاوش، املرجع نفسه، ص: ينظر -21
  .39ٔامحد عفيفي، حنو النص، ص - 22

نشري هنا ٕاىل ٔان من ٔامه ما ٔانكرته الفلسفة التحليلية عىل ذ¼ الفكر الفلسفي القدمي ٔانه مل ∗
يلتفت ٕاىل اللغات الطبيعية ومل يولها ما تسـتحق من اiراسة والبحث، فسعت ٕاىل ردم هذه الهوة، 

،وعليه، متزي التداولية .موضوعًا ل�راسة �عتبارها ٔاوىل أالولو·ت يف ٔاي مرشوع فلسفي �ختاذ اللغة
أالول هو القصد إالخباري ٔاو معىن امجل¦، والثاين .بني معنيني يف لك ملفوظ ٔاو فعل تواصيل لفظي

  .القصد التواصيل ٔاو معىن املتلكم

صابر احلباشة، دار احلوار، سورية، : رمجةفليب بالنشـيه، التداولية من ٔاوسـتني ٕاىل غومفان، ت -  23
  .05، ص2007، 1ط
 ومسعود حصراوي. 11- 10فليب بالنشـيه، التداولية من ٔاوسـتني ٕاىل غومفان، ص: ينظر - 24

  .68،ص 2005، 1التداولية عند العرب، دار الطليعة للطباعة والنرش، بريوت، لبنان، ط
  .12فيليب بالنشـيه، املرجع عينه، ص - 25

  .343، ص)مدخل متعدد `ختصاصات(يك، عمل النصفان د )26(

ٕان التداولية ال متتO تركزيًا واحضًا، ؤان هناك توåًا خصوصًا يف اiراسات املبكرة ٕاىل دراسة ∗
موضوعات خاصة دون وجود ملاكنة للتداولية يف اللسانيات و�¼ فقد اقرتنت اللسانيات آنذاك 
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للسانيات حيث يرىم فهيا “ صندوق القاممة“ التداولية يه �سـتعارة معروفة عند اiارسني ويه ٔان 
  .لك ماال ميكن دراسـته مضن مبادئ اللسانيات آنذاك

عز اiين ا2دوب وآخرون، املركز :جاك موشلر،القاموس املوسوعي للتداولية، ترمجة&آن ريبول)27(
  .من نفس الكتاب 39ص: وينظر. 21، ص1،2010الوطين للرتمجة، تونس، ط

عز اiين ا2دوب وآخرون، : جاك موشلر،القاموس املوسوعي للتداولية، ترمجة&ريبول آن )28(
  .من نفس الكتاب 39وينظر ص. 21، ص2010، 1املركز الوطين للرتمجة، تونس،ط

، 1مسعود حصراوي، التداولية عند العرب، دار الطليعة للطباعة والنرش، بريوت، لبنان، ط )29(
  .68،ص 2005

  .16ي، التداولية عند العرب، صمسعود حصراو  )30(
نظرية املعىن والسـياق يف املامرسات العربية ، عامل الكتب - ٕادريس مقبول،أالفق التداويل )31(

  .08، ص1،2012احلديث، أالردن، ط
صاحل القرمادي ومحمد الشاوش ومحمد : فرديناند دي سوسري،دروس يف أاللسنية العامة، تعريب )32(

  .37، ص1985تاب، امجلهورية التونسـية، جعينة، اiار العربية للك 
واملثري للعجب ٔانه ٕاىل حّد الساعة التزال اiراسات النقدية العربية حتفل بعدد البأس به من ∗

املصطلحات اليت حتيل ٕاىل هذا ا2ال، بل حىت يف البىامج التعلميية ٕاذ حلّد الساعة يتد الطالب 
اخل، بعد لك هذه أالشواط البحثية يف ..السـمييولوجيا -ءعمل السـمييا - السـمييائيات: املسميات التالية

حتديد املصطلح، فٕاىل حّد الساعة سـيجد الباحث يف هذا ا2ال تكديس وترامك يف املصطلح السـمييايئ 
  .بلغ حّد املبالغة املفرطة

ٔاجلريداس، ج، غرمياس، وجاك فونتاين،  سـميياء أالهواء من حاالت أالشـياء ٕاىل حاالت  )33(
، ص 2010، 1، ترمجة وتقدمي وتعليق سعيد بنكراد، دار الكتاب اجلديدة املتحدة، بريوت، طالنفس

17.  
  .225، ص2003، 1عيل ٔاسعد، دار احلوار، سورية،، ط: جاك فونتاين، سـميياء املريئ، ترمجة )34(

35-Ducrot Oswald, les mots du discours, éditions de minuit, Paris, 1981, 
p7.  

أالمحر، معجم السـمييائيات، اiار العربية للعلوم ، منشورات `ختالف، فيصل  )36(
  .18، ص1،2010اجلزائر، ط/بريوت
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تداخل أالنساق واملفاهمي ورها�ت (عبد هللا ٕابراهمي، الثقافة العربية واملرجعيات املسـتعارة )37(
  )بترصف.(95- 94، ص1999، 1، املركز الثقايف العريب، املغرب، ط)العوملة

  .96، ص..عبد هللا ٕابراهمي، الثقافة العربية  )38(


