
 الشز والخصاب
 الشز بيغ السفيـػ والسرصمح:

تعجدت التعخيفات العخبية والغخبية التي شخحت مفيـػ الشز      
ومجلػالتو، ولكغ مغ الزخوري في البجء الكذف عغ الجاللة المغػية 
لكمسة )نز( في المغة العخبية والغخبية وفقًا لسا أوردتو السعاجع، لتمسذ 

وذلظ " ألف المغة تسثل الشطاـ السخكدي الجاؿ في نقاط التذابو واالختالؼ، 
 بشية الثقافة بذكل عاـ") (.

أورد الفيخوزآبادي في مادة )نرز( قػلو : ")نز( الحجيث رفعو،      
وناقتو استخخج أقرى ما عشجىا مغ الديخ، والذيء حخكو، ومشو فالف 

س، َيشزُّ أنفو غزبًا وىػ نراص األنف، والستاع : جعل بعزو فػؽ بع
وفالنًا :استقرى مدألتو عغ الذيء، والعخوس أقعجىا عمى السشرة 
بالكدخ، وىي ما تخفع عميو فانترت، والذيء أضيخه، والذػاء يشز 
نريرًا: صّػَت عمى الشار، والقجر غمت، والسشرة بالفتح الَجَسَمة مغ 
نّز الستاع، والشز اإلسشاد إلى الخئيذ األكبخ والتخقيات والتعييغ عمى 

ما، وسيخ ُنزٌّ ونريز ججُّ رفيع، وإذا بمغ الشداء نز الحقاؽ  شيء
فالعربة أولى:أي بمغغ الغاية التي عقمغ فييا، أو قجرف عمى الحقاؽ 
وىػ الخراـ أو حػؽ فييغ فقاؿ كل مغ األولياء أنا أحق، أو استعارة 
: عجدىع، والّشّرة:  حقاؽ اإلبل: أي انتيى صغخىغ، ونريز القـػ

ع الخرمة مغ الذعخ، أو الذعخ الحي يقع عمى وجييا العرفػرة بالز



مغ مقجـ رأسيا، وحية نرشاص أي كثيخة الحخكة ونرز غخيسو، 
وناصو:استقرى عميو وناقذو، وانترب انقبس، وانترب ارتفع، 
ونرشرو: حخكو وقمقمو والبعيخ أثبتت ركبتيو في األرض وتحخؾ لمشيػض" 

.) ( 

ة )ف .ص .ص( " في حجيث عمي وفي مختار الرحاح لمخازي ماد     
رضي هللا عشو: " إذا بمغ الشداء نز الحقاؽ " يعشي مشتيى بمػغ العقل 
و)نرشز(:الذيء:حخكو. وفي حجيث أبي بكخ رضي هللا عشو حيغ دخل 
عميو عسخ رضي هللا عشو وىػ يشرشز لدانو، ويقػؿ: ىحا أوردني 

 السػارد" ) (.

الشز ( رفعظ الذيء، نز وفي لداف العخب البغ مشطػر :" )      
. ووضع عمى  ضِيخ فقج ُنزَّ ُُ الحجيث يشرو نرًا : رفعو. وكل ما َأ
السشرة : أي عمى غاية الفزيحة والذيخة والطيػر. وقاؿ األزىخي: 
الشز أصمو مشتيى األشياء، ومبمغ أقراىا، ومشو قيل : نررت الخجل 

في إذا استقريت مدألتو عغ الذيء، حيغ تدتخخج كل ما عشجه، و 
حجيث ىخقل: يشريع أي يدتخخج رأييع ويطيخه ومشو قػؿ الفقياء: نز 
القخآف، ونز الدشة. أي ما دؿ ضاىخ لفطيسا عميو مغ األحكاـ وانتز 

 الذيء وانترب إذا استػى واستقاـ" ) ( .

(،  Textأما في مادة )نز( في السعجع اإلنجميدي، فقج ورد لفظ )      
ىػ لفظ مأخػذ عغ اليػنانية، مغ المفظ )  (، و Texteوىػ بالفخندية، )  



Textus ( والتي تعشي ،)Tissue  ( أو ،)Style of literary 
work  ( وتختبط بػ ،)Textile والتي تختبط بآالت وأدوات الشدج. وقج ،)

 ( ما تخجستو: Textورد في معشى لفظ )نز( )

ػشة( أصاًل، " الجسل والكمسات نفديا السكتػبة ) أو السصبػعة أو السشق -
 الكتاب أو السخصػشة أو الشدخة التي تزع ىحا.

 البشية التي تذكميا الكمسات وفق تختيبيا. -

مزسػف البحث ) حػؿ مػضػع ما(، الجدء الذكمي ) أو الخسسي(  -
 السعتسج.

 الجسل والكمسات نفديا مغ اإلنجيل.  -

 قصعة قريخة مغ األناجيل، يدتذيج بيا السخء كسرجر مػثػؽ أو -
كذعار أخالقي أو كسػضػع شخح أو مػعطة أو حكسة أو بجيية أو مثل 

 أو قػؿ مأثػر أو نرػص يدتذيج بيا.

يدتخجميا السخء كاسع لمكتاب السقخر … … في استعساؿ الحق   -
 الجراسي.

عسمية أو فغ الشدج [ الحبظ ]، إنتاج نديج محبػؾ، أي بشية   -
 ثاًل نديج العشكبػت.شبيعية ليا السطيخ أو التكػيغ الشدجي، م



تخكيب أو بشية مادة أي شيء مع مخاعاة عشاصخه التذكيمية   -
لألشياء غيخ السادية، التكػيغ أو … السكػنة أو الخرائز الفيديائية

 الصبيعة أو الخاصية الشاجسة عغ التخكيب الفكخي، كشدج خػاص متشػعة.

 في الفشػف الجسيمة: تسثيل البشية وتحػيخ دقيق لمدصح.  -

 أما الشرية فيي التسدظ التاـ بالشز خاصة األناجيل") ( .   -

تعجدت الجالالت عشج الجانبيغ، ولكششا ال نرل إلى تحجيج قاشع       
بسجخد إيخاد الجاللة المغػية لكمسة )الشز(، وال يجػز االكتفاء بالتحجيجات 
 المغػية السباشخة في التعخيف، ألنيا تقترخ عمى مخاعاة مدتػى واحج
لمخصاب، ىػ الدصح المغػي البخاني وضاىخه الجاللي، دوف الجخػؿ إلى 
جػىخه الباششي، فال بج مغ تحميل ما ورد في الجاللة المغػية، ورصج تصػر 

 المفظ في الجاللة .

ومغ استقخاء الجالالت الستعجدة الػاردة في القػاميذ العخبية يسكغ      
القػؿ إف الجاللة السخكدية األساسية لمجاؿ " نز " ىي الطيػر واالكتساؿ 
في الغاية، وىي تؤكج جدءًا مغ السفيـػ الحي أصبح متعارفًا عميو في 

عاصخ، وإذا الشز. وال تداؿ ىحه الجاللة بارزة في االستخجاـ المغػي الس
أردنا أف نخصج التصػر التاريخي لجاللة الكمسة نجج أف لفظ ) نز (، 
يذتسل عمى مجلػالت مادية وأخخى معشػية، فسغ السادية ما وججناه في 
الجاؿ " مشرة " والتي تعشي السكاف السختفع البارز لمشاضخيغ، والشّرة وىي 

يقع عمى  العرفػرة بالزع وىي الخرمة مغ الذعخ، أو الذعخ الحي



وجييا مغ مقجـ رأسيا، والجاللة الحدية كسا في نرت الجابة جيجىا إذا 
رفعتو، ونز الذيء حخكو، ونز الستاع : جعل بعزو فػؽ بعس، 
ونز الجابة إذا رفع جيجىا كي يحثيا عمى الدخعة في الديخ، والشز 
الديخ الذجيج. ومغ السعاني السعشػية نز األمػر: شجيجىا، ونز 

الو عغ شيء حتى يدتقري ما عشجه. وبمغ الشداء نز الخجل: سؤ 
 الحقاؽ: أي سغ البمػغ.

لقج تصػرت داللة الشز، وال يزيخ العخبية عجـ وجػد تعخيف محجد بجقة 
لمشز. فمقج " أدرؾ عجد مغ السفكخيغ الغخبييغ أىسية ىحا األمخ بعج 

ف سقػط البالغة عشجىع. ولحا، نخى أف )روالف بارت( مثاًل يخفس تعخي
)تػدورؼ( لمشز ويشتقج عميو قخبو مغ البالغة، ألنو كسا قاؿ: ) خاضع 
لسبادئ العمع الػصفي (، ثع يشتيي إلى القػؿ بعج تحميل شػيل: "نفيع 
اآلف أف نطخية الشز مػضػعة في غيخ مكانيا السشاسب في السجاؿ 
الحالي لشطخية السعخفة ولكشيا تدتسج قػتيا ومعشاىا مغ تسػضعيا 

تمظ العمـػ التي  -ب بالشدبة إلى العمـػ التقميجية لألثخ الفشيالالمشاس
 كانت وال تداؿ عمػمًا لمذكل أو لمسزسػف") (.

إف غيبة التعخيف بالشز ال تعشي عجـ معخفة العخب بو أو عجـ      
وجػد جحور لو في العخبية، فمقج تشاوؿ العخب الشز ومارسػه وإف اختمف 

ب ولكغ مسارستو حاضخة. " وفي البالغة السشيج الستبع. فالتعخيف غائ
العخبية بخزت الشطخة الذسػلية إلى الشز لجى غيخ واحج مغ البالغييغ. 



 –في كتاب " إعجاز القخآف " لمباقالني  -مثاًل  –فعشجما يتاح لشا الشطخ 
ىػ(، نججه يفخط إفخاشًا كبيخًا في التأكيج عمى  403أبي بكخ الستػفى نحػ)

مقخآف الكخيع، مدتبعجًا جل ما رجح بو البالغيػف _ الشطخة الذسػلية ل
قبمو_ مغ ضشػف في إشكالية اإلعجاز، مؤكجًا أف خرائز الخشاقة 
واألسمػب، التي تتكخر في القخآف الكخيع كمو، حيثسا أنعسشا الشطخ ىي 

 …. سبب اإلعجاز ومرجره، وليذ اإلعالـ بغيب

، فقج دعا إلى الشطخة ….ىػ(  471أما عبج القاىخ الجخجاني تػفي )      
الذسػلية التي تسكغ القارئ مغ الػقػؼ عمى جساليات الشز األدبي. فيػ 

ال يدتصيع أف يحكع عمى السدية فيو مغ قخاءة البيت أو  –في نطخه  –
األبيات األولى، وإنسا يقتزيو ىحا الشطخ واالنتطار حتى يقخأ بقية األبيات 

ز ما لع يدتفخغ جيجه في تأمل وقج ال يدتصيع أف يقف عمى أسخار الش
القصعة األدبية كاممة، وبعج ذلظ يدتصيع أف يتبيغ السدايا التي تجعمو 

 …. يقف عمى ما فييا مغ بخاعة الشقر وجػدة الترػيخ والتعبيخ

ىػ( فقج أنكخ في كتابو "  637أما ضياء الجيغ ابغ األثيخ تػفي )     
غ أىل الشطخ البالغي، مغ السثل الدائخ" ما كاف ذىب إليو الجسيػر، م

حيث أف البيت الذعخي يجب أف يكػف مدتقاًل االستقالؿ الكمي عغ غيخه 
 –مثاًل  –مغ أبيات، وأنو ال يجػز أف يكتسل معشاه في أوؿ البيت الثاني 

وأنكخ ما عابو الشقاد عمى الذعخاء مسا سسػه " التزسيغ "، وىػ أال يكتسل 
لى الذصخ الحي يميو. وذىب _ ابغ السعشى بقافية البيت، بل يحتاج إ



األثيخ _ إلى القػؿ بأف عالقة البيت بالبيت كعالقة الفقخة بالفقخة مغ 
الشثخ، فكسا أنو يجػز أف يرل الفقخة بالفقخة، دوف أف يعج ذلظ عيبًا في 
نثخه. فكحلظ الذعخ يدتصيع الذاعخ أف يعمق معشى البيت بالحي يميو، ولػ 

كالدبيكة الػاحجة، ال يدتصيع كائغ مغ كاف لكانت القريجة … صح ىحا 
أف يخى تفككيا، وتذتت أجدائيا، أو خمػىا مغ وحجتيا العزػية، وحجتيا 
الحية التي يشذجىا السبجع، وتعيغ القارئ عمى التفاعل مع الشز، تفاعاًل 

 يجعمو يقف عمى مداياه الستسثمة في انزباشو وتشطيسو الجاخمي.

بشطخة أكثخ شسػلية … ىػ(  684ي )تػفى  ويشفخد حاـز القخشاجش     
فيػ …. لمشز، تسيده عغ غيخه مغ أىل الشطخ في عمـػ البجيع والبياف 

أوؿ مغ قدع القريجة العخبية إلى " فرػؿ " زعع أف ليا أحكامًا في 
البشاء، وأوؿ مغ أدرؾ الرمة الخابصة بيغ مصمع القريجة، وما سساه 

ثشاياه االنصباع األخيخ، والشيائي، بالسقصع، وىػ آخخىا الحي يحسل في 
 عغ القريجة " ) (.

شخع المغػيػف في اآلونة األخيخة في التجرج نحػ الخصاب الحي يطل مغ 
ىحا السشطػر األولى بالعشاية، و عشجما نيتع اآلف بيحا الخصاب الشري و 

نرف شخيقة قيامو بػضائفو فإنشا نالحظ أف الشطع البشػية التي تكػنو 
لػجية الستجاولة بطخوؼ إنتاجو، مثمسا تترل بسذكالت فيسو تترل مغ ا

و قخاءتو. لكغ ما يدتحق البحث ىػ كيفية االنتقاؿ مغ "الجسمة إلى 
الشز"، إذ أف ىحا االنتقاؿ ال يعػد إلى مجخد معاييخ التػسع الكسي في 



يترل بتغييخ نػعي أخح يدسح بسا  -بل عمى العكذ مغ ذلظ -األبعاد
( حيث تأكج أف السعشى الكمي لمشز و 3الشز")يدسى "لدانيات 

أكبخ مغ مجخد  -خاصة التقشية و الجسالية–السعمػمات التي يتزسشيا 
 (. 4مجسػع السعاني الجدئية لمجسل التي تكػنو)

 إرىاصات البحث الشري:  -1

" أثخ كبيخ في تصػر كاف لتقجـ البحث المغػي عمى يج "دي سػسيخ 
مشاىج لغػية و نقجية تعشى ببشية الشز ذاتو و بسعاييخ بشائو، و كاف 

أثخه في تحميل ”  Parole“ و الكالـ ”  Langue“ لتفخيقو بيغ المغة 
الشرػص األدبية مغ الجاخل، و في تخكيد البحث في بشية العسل ذاتو، و 

"بخاغ" المغػية أثخ  كاف كحلظ لمحمقة المغػية في "كػنيياجغ"، و حمقة
واضح في تػجيو الشطخ الشقجي عمى عمع المغة و اإلفادة مشو و تصػيخ 

 (. 1الشطخ لمشز)

فشحػ الشز ولج مغ رحع البشيػية الػصفية القائسة عمى نحػ  
الجسمة في أمخيكا، ففي الػقت الحي كاف أعطع اىتساـ لعمع المغة بالجسمة 

بحثا اكتدب أىسية ”   Z. Harris( “ 2السفخدة نذخ "ز. ىاريذ")
“ مشيجية في تاريخ المدانيات الحجيثة يحسل عشػاف "تحميل الخصاب"  

Analyse de discours  ” في  1952الحي نذخ السخة األولى سشة
 Languages (n° 13 mars 1969. )مجمة



فيػ أوؿ لداني يعتبخ الخصاب مػضػعا شخعيا لمجرس المداني. كسا قجـ 
الخصاب الستخابط و اىتع بتػزيع العشاصخ المغػية في مشيجا لتحميل 

 (.3الشرػص، و الخوابط بيغ الشز و سياقو االجتساعي)

و قج استخجـ ىاريذ إجخاءات المدانيات الػصفية بيجؼ اكتذاؼ  
بشية الشز، و لكي يتحقق ىحا اليجؼ رأى ىاريذ أنو البج مغ تجاوز 

 (: 4فية و الدمػكية و ىسا)مذكمتيغ وقعت فييسا الجراسات المغػية الػص

األولى: قرخ الجراسة عمى الجسل و العالقات فيسا بيغ أجداء الجسمة 
( بتػسيع حجود 5الػاحجة، حيث اىتع ىاريذ في أعسالو بتحميل الخصاب)

 الػصف المداني إلى ما ىػ خارج الجسمة. 

الثانية: الفرل بيغ المغة و السػقف االجتساعي مسا يحػؿ دوف الفيع 
 حيح، و مغ ثع اعتسج مشيجو في تحميل الخصاب عمى ركيدتيغ: الر

 العالقة التػزيعية بيغ الجسل.  - 1  

 الخبط بيغ المغة و السػقف االجتساعي.  -2  

و في ذلظ يقػؿ ز. ىاريذ: " يسكغ أف نترػر تحميل الخصاب انصالقا 
مغ ضخبيغ مغ السدائل ىسا في الحقيقة أمخاف متخابصاف: أما األوؿ 

 يتسثل في مػاصمة الجراسة الّمدانية الػصفية يتجاوز حجود الجسمة ف

الػاحجة في نفذ الػقت، و أّما الثاني فيتعمق بالعالقة بيغ الثقافة و 
 (. 1المغة")



ثع شيجت المدانيات مشح مشترف الدتيشات في أوربا و مشاشق  
لشحػ  أخخى مغ العالع تػجيا قػيا نحػ االعتخاؼ بشحػ الشز بجيال مػثػقا

الجسمة، و فتحت لمجرس المداني مشافح كاف ليا أبعج األثخ في دراسة 
 ( 2المغة و وضائفيا الشفدانية و االجتساعية و الفشية و اإلعالمي. )

باإلضافة إلى ما قّجمو ىاريذ ىشاؾ جيػد غخبية متشػعة في  
دراسة التساسظ الشري أسدت عمى الشطخ إلى الشز بأنو يحسل وسائل 

ألف الشز وحجة داللية و ليدت الجسل إاّل وسيمة يتحقق بيا  اتداقو.
 الشز. 

 .Michel“و أىع ىحه الجراسات ما قاـ بو "ىاليجاي و رقية حدغ" 
A.K. Halliday et Ruqaiya Hasan   ” 1976في سشة  “

cohésion in english  ” االتداؽ في المغة االنجميدية(. و ما قاـ(
في كتابيغ لو أوليسا ىػ ”      T. Van. Dick“ بو "تػف فاف ديظ"   

 “some expects of texte grammer  ” بعس  1972سشة(
سشة ”  Text and context“ وجػه نحػ الشز(، و اآلخخ ىػ  

 Browan et“ ( كسا تشاوؿ "بخاوف و يػؿ" 3)الشز و الدياؽ() 1977
yole  ” بتحميل الخصاب  1983سشة “Analyse de discours ” ،

سا اىتع السغخبة بيحا الشػع مغ الجراسة و أسدػا عميو دراسات نرّية ك
خاصة ، مثل: "ديشامية الشز" )تشطيخ و إنجاز( لسحسج مفتاح سشة 

و اآلخخ ىػ "لدانيات الشز" مجخل إلى اندجاـ الخصاب لسحسج  1987



و نحغ نحاوؿ أف نخصج إرصادات –. و ال يسكغ 1991خصابي سشة 
( الحي كاف لو الفزل 1جاوز إسيامات "سػسيخ")أف تت -البحث الشري

( حيث ذىب إلى أنو وىع كبيخ أف 2في تػضيح قيسة الػحجة داخل الشطاـ)
نشطخ إلى بشية لغػية معّيشة عمى اعتبار أنيا مجّخد اتحاد صػت/ صػرة 
/ مجلػؿ، "فسحاولة تحجيجىا مغ ىحه الػجية فيو  سسعية/ داؿ مع مفيـػ

تخّتب عشو مغ عدؿ ليا عغ الشطاـ الحي تشتسي كثيخ مغ اإلجحاؼ لسا سي
إليو، ألنو ال يسكششا بأية حاؿ مغ األحػاؿ االنصالؽ مغ الكمسات لمػصػؿ 

 -بزيف سػسيخ –إلى الّشطاـ بل عمى العكذ مغ ذلظ، يتػجب عميشا 
الشطخ إلى الشطاـ ككل متكامل، و مشو ندتصيع الػصػؿ مغ خالؿ التحميل 

 (. 3")إلى العشرخ السكّػنة لو

بعج ذلظ بجأ بعس المدانييغ يشتبيػف إلى السذكمتيغ المتيغ أشار   
إلييسا ىاريذ، و إلى أىسية تجاوز الجراسة المغػية مدتػى الجسمة إلى 
مدتػى الشز، و الخبط بيغ المفظ و السػقف االجتساعي، مذكميغ بحلظ 

مػر اتجاىا لدانيا ججيجا، أخحت مالمحو و مشاىجو و إجخاءاتو في التب
 ( 4مشح مشترف الدتيشات تقخيبا و ىحا االتجاه عخؼ "بمدانيات الشز". )

و لع تخل أعساؿ رّواد ىحا العمع مغ التعّخض إلى شخعية تجاوز السشاوالت 
الدابقة التي كاف الشز غائبا مشيا غيابا تاما إلى مشػاؿ آخخ يدتػعبو 

تخصي أو يختز بو. و قج انربت جيػد الجارسيغ عمى بياف ضخورة 



السشػاؿ الحي وضع لشحػ الجسمة و االىتساـ بسا سّسي بشحػ الشز و 
 لدانياتو. 

و يػضح الجكتػر "سعج مرمػح" أىسية ىحه الشقمة مغ الجسمة إلى  
الشز و اعتبارىا لمجانبيغ الجاللي و السقامي بقػلو:" إف الفيع الحق 

خاء و البحث لمطاىخة المدانية يػجب دراسة المغة دراسة نّرية و ليذ اجت
عغ نساذجيا و تيسير دراسة السعشى، فكاف االتجاه إلى نحػ الشز أمخا 
متػّقعا و اّتجاىا أكثخ اتداقا مع الصبيعة العمسية لمجرس المداني الحجيث 

(. "5   ) 

 الخظاب اصظالحا:

اتدست بالذيؾع  يعج الحيؾية التيّ  مرظمح الخظاب مؽ السرظمحات
العجيج مؽ الجراساُت والبحؾث اإلندانية واالستذخاء واالزدىار في 

 السعاصخة، تجاول ابتجاء مؽ

إذ طفق يالسشترف الثاني لمقخن العذخيؽ، وقج تجمى استعسالو برفةخاصة 
األلدشية الحجيثة التي  في مجال األدب والشقج والفمدفة، وكحا في" الجراسات

أواخخ عيؾر البشيؾية في  تأثخت بيا نغخية األدب والشقج األدبي مع
 الدتيشات والدبعيشات مؽ القخن 



 1) (logos) ،)ال بج مؽ اإلشارة إلى 90،ص 2008الساضي" )الحسيخؼ، 
اإلغخيقي حيث حجد معشاه  )أن جحور كمسة الخظاب تخجع إلى المؾغؾس

 سؾاء باعتباره اسسا مذتخكا أو

تختيب وتسفرل  باعتباره مفيؾما فمدفيا، فالخظاب حدب ترؾر أرسظؾ ىؾ
 1999اآلن نفدو )نذفخ،  داللية ججلية مدتسخة وقابمة لمعدل فيلؾحجة 

 ،)يسيد ىحا التعخيف 60،ص

 ركيدتيؽ أساسيتيؽ مؽ أجل وجؾد الخظاب يتسثالن في التالحؼ
(coherence فيِ  مفيؾم ، كسا  )وتسفرل األجداء. وقج ختمف العمساء الل

د "    اختمفؾا حؾل ما ىية الشص،ِ  الخظاب   وماىيتو ُّ يجل عمى ما    ُُ
 السفاىيسي فالح لمخظاب عشج األصؾلييؽ ما

بحثية  ،)ولعل عؾدة 21،ص 1994خؾطب بو وىؾ الكالم" )حسادؼ، 
مشعقجا فييا عمى أن  نمحع   أن ثسة إجساعا –واسعة ألىؼ الجراسات الشرية 

)كسا رشح ذلػ في مقال  Harris) الخيادة في ىحا السجال تعؾد إلى ىاريذ
 " تحميل لو مؾسؾم ب

 م، حيث   فجخ في1952)عام  Analysis Discourseالخظاب" )

 ىحه السقالة تسخده عمى الجسمة البمؾمفيجية، ونقل فيو اىتسام عمؼ



غة مؽ الجسمة التؾليجية التحؾيمية إلى بشية أكبخ مؽ ذلػ ُّ أطمق  الل ُُ
التؾزيعية، حيث عخف  عمييا "الخظاب"، الحؼ بشاه عمى مشيجية الدمدمة

 خظاب   بأنو" ممفؾظ طؾيل، أو ىؾال

معايشة سمدمة  تكؾ ، يسكؽ مؽ خاللياّ  متتالية مؽ الجسل، ن جسمة مشغمقة
وبذكل يجعمشا نغل في مجال  مؽ العشاصخ، بؾاسظة السشيجية التؾزيعية،

 ،1993لداني محض" )يقظيؽ، 

 ( 17ص

و بعج تحجيج مفيؾم الشص مؽ خالل ترؾرات مختمفة نجج أنفدشا أمام 
discourd ” (2 ،)“ مرظمح آخخ ال يقل أىسية عشو، ىؾ "الخظاب"  

حيث أخح كل باحث يعخفو مؽ وجية نغخه، ويقجم اقتخاحاتو و اجخاءاتو 
 لإلسيام في بمؾرة ترّؾر مشاسب لسفيؾم الخظاب. 

و  Z. Harrisيج الخظاب مع ىاريذ  فكانت السحاوالت األولى لتحج 
ثؼ عيخت مع بجاية الدبعيشات محاوالت  E. Benvenisteبشفيشيدت 

عجيجة لسشاقذة التحجيجات الدابقة و قخاءتيا في ضؾء الترؾرات التي بجأت 
 تتسايد عؽ بعزيا البعض بتحجد السشظمقات و السقاربات.

و تحميمو عمى  و مسا سبق ذكخه يكاد يجسع كل الستحجثيؽ عؽ الخظاب
في ىحا السؾضؾع مؽ خالل بحثو السؾسؾم ”  Z. Harris“ زيادة "ىاريذ 

بـ"تحميل الخظاب". فيؾ يعّخف الخظاب بأنو: ""ممفؾظ طؾيل أو متتالية مؽ 
الجسل تكّؾن مجسؾعة مشغمقة يسكؽ مؽ خالليا معانية بشية سمدمة مؽ 



نغل في مجال العشاصخ، بؾاسظة السشيجية التؾزيعية و بذكل يجعمشا 
 (. 1لداني محض"")

و انظالقا مؽ ىحا التعخيف فإن ىاريذ يدعى إلى تظبيق ترّؾره  
(*، إذ يخػ أن العشاصخ السكّؾنة لمشص ال يمتقي 2التؾزيعي عمى الخظاب)

بعزيا ببعض بذكل اعتباطي، و إنسا التؾزيعات التي تمتقي مؽ خالليا 
 بشية الشص.ىحه العشاصخ تعبخ عؽ انتغام معيؽ يكذف عؽ 

و إذا كان "ىاريذ" قج قجم تعخيفو لمخظاب انظالقا مؽ تعخيف  
لمجسمة، حيث عّج الخظاب رىيشا بشغام متتالية مؽ  Bloomfield"بمؾمفيمج  

الجسل، فإن باحثا فخنديا سيكؾن لتعخيفو لمخظاب أبمغ األثخ في الجراسات 
 .Eيدت   األدبية التي تقؾم عمى دعائؼ لدانية. ىحا الباحث بشفيش

Benveniste   الحؼ يعّخف الخظاب باعتباره: ""السمفؾظ مشغؾرا إليو مؽ
وجية آليات و عسميات اشتغالو في التؾاصل"" فالسقرؾد بو الفعل الحيؾؼ 

إلنتاج ممفؾظ ما بؾاسظة متكمؼ معيؽ في مقام معيؽ، ثؼ يحجد فيسا بعج 
ل تمفع يفتخض متكمسا ""بشفيشيدت"" "الخظاب" بسعشاه األكثخ اتداعا بأنو: "ك

 (.3و مدتسعا و عشج األول ىجف التأثيخ عمى الثاني بظخيقة مت")

طخح "فخاندؾا راستيو" ترّؾره بعشؾان "مؽ أجل  1972و في سشة  
تحميل الخظاب"، بّيؽ فيو بجاية أن المدانيات أصبحت عمسا لشجاحيا في 

ىحه تحجيج مؾضؾعيا، و أن عمى تحميل الخظاب أن يحجد مؾضؾعو و 
ضخورة تاريخية بدبب عالقتو الؾطيجة بالمدانيات، ثؼ يؤكج بعج ذلػ أن 



التحميل الحؼ يدعى إلى تجاوز حجود الجسمة يجب أن يعمؽ عؽ الحجود 
 التي يسكؽ أن يقف عشجىا. 

إن راستيو يحاول أن يقجم لشا وجيات الشغخ التي بجأت تبخز في  
ػ بتؾسيع مجال الجراسة بجاية الدبعيشات برجد الخظاب و تحميمو و ذل

 المدانية بإدخال الخظاب ضسؽ مؾضؾعيا. 

 1973و قخيبا مؽ ترّؾر "راستيو" نجج أصحاب "معجؼ المدانيات" سشة 
يقجمؾن لو ثالثة تحجيجات: فيؾ أوال: يعشي المغة في طؾر العسل، أو المدان 

الحؼ تتكمف بانجازه ذات معيشة، و ىؾ ىشا مخادف لمكالم بتحجيج دؼ 
يخ، و ىؾ يعشي ثانيا: وحجة تؾازؼ أو تفّؾق الجسمة، و يتكؾن مؽ سؾس

متتالية تذكل رسالة ليا بجاية و نياية و ىؾ ىشا مخادف لمسمفؾظ. أما 
التحجيج الثالث: فيتجمى في استعسال الخظاب لكل ممفؾظ يتعجػ الجسمة، 
إن مشغؾرا إليو مؽ وجية قؾاعج تدمدل متتاليات الجسل. و مؽ ىحه الداوية ف

تحميل الخظاب يقابل كل اختراص يخمي إلى معالجة الجسمة كأعمى وحجة 
 ( 1لدانية)

 .D“ و في أواخخ الدبعيشات عيخ كتاب "د. مانكيشؾ"  
Maingueneau  ” الحؼ يتشاول أىؼ اتجاىات تحميل الخظاب و يحجد

(* عشج دؼ سؾسيخ و 2مانكيشؾ الخظاب باعتباره مفيؾما يعؾض الكالم)
( مؽ خالل عخضشا لبعض التعخيفات الخاصة بالشّص و 3ان)يعارض المد

الخظاب، يسكششا أن نعتبخ الشص في تججيج أولي وثيقة مكتؾبة فيسا ارتبط 



(، و لكؽ األمخ يحتاج إلى دقة أكثخ 4الخظاب بالتؾاصل الّمداني الذفؾؼ)
مؽ ذلػ، خاصة إذا كان الحقل السعخفي السقرؾد ىؾ "المدانيات"، ألن 

بيؽ الشّص و الخظاب تربح بسثابة السشظمق السشيجي الحؼ يعؾد التفخقة 
 إليو الباحث كمسا احتاج إلى ذلػ. 

فإذا كان الخظاب قج ارتبط عشج الكثيخيؽ بالجانب السشظؾق مؽ  
المغة، فإن األمخ يختمف في مجال المدانيات، إذ أنو ال يختبط بالزخورة 

مؽ الشص، و لكشيا تبقى  بالجانب الدالف الحكخ: ""فالخظاب وحجة أوسع
( لحلػ فإن التفخقة بيؽ الشص و الخظاب 5في عالقة مع عخوف اإلنتاج)

 تختكد في جانب كبيخ مشيا عمى قزية الدياق. 

 و يمخص حؾن ميذال آدام ذلػ مؽ خالل السخظط التالي:  

 الخظاب= الشص+ عخوف اإلنتاج.

 (6عخوف اإلنتاج) -الشّص= الخظاب

جيج مفيؾم الشص و كحلػ الخظاب، نحاول أن نبخز بعج أن تشاولشا تح 
    textualityفيسا يمي مرظمحا ارتبط كثيخا بالشص، أاّل و ىؾ "الشّرانية" 

. عّخف الشص بأنو ""حجث تؾاصمي، يمدم لكؾنو نرا أن تتؾافخ لو سبعة 
معاييخ لمشرية محتسعة و يدول عشو ىحا الؾصف إذا تخمف واحج مؽ ىحه 

 ( 7السعاييخ"")



و انظالقا مؽ ىحا التعخيف جعمت الشرانية مذخوعا إليجاد  
 الشرؾص و استعساليا، فيي تسثل قؾاعج ميانة الشص. 

 Robert Alain de“ و قج استشبط كل مؽ "دوبؾجخانج و دريدمخ" 
Beaugrand et wolf gang dresslar  ” سبعة معاييخ يجب تؾفخىا

خ محقق فإن الشص يعج غيخ في كل نص، و إذا كان أحج ىحه السعاييخ غي
 ( : 1اترالي، و ىحه السعاييخ ىي)

)الدبػ(: يختص معيار التساسػ بالؾسائل ”  cohésion“ التساسػ:   -1
التي تتحقق بيا خاصيت االستسخارية في عاىخ الشص، أؼ أن ىحا السعيار 

يتختب عمى إجخاءات تبجو لو العشاصخ الدظحية عمى صؾرة وقائع يؤدؼ 
ا الالحق و يشتغؼ بعزيا مع بعض تبعا لمسباني الشحؾؼ و الدابق مشي

يتحقق ذلػ بتؾفيخ مجسؾعة مؽ وسائل الدبػ التي تجعل الشص محتفغا 
بكيشؾنتو و استسخاريتو و مؽ بيؽ ىحه الؾسائل: التكخار، أدوات الخبط، 

 اإلحالة و الححف. 

 )التشاسق(: إذا كان معيار الدبػ مخترا”  cohérence“ الحبػ  -2
بخصج االستسخارية الستحققة في عالؼ الشص، و نعشي بيا االستسخارية 

الجاللية، و يتظمب الحبػ مؽ اإلجخاءات ما تشذط بو عشاصخ السعخفة 
إليجاد التخابط السفيؾمي و استخجاعو، و تذتسل وسائل الحبػ عمى: 

 العشاصخ السشظقية كالدببية و العسؾم و الخرؾص. 



قف مشتج الشص، إلنتاج نص متساسػ و القرج: و ىؾ يتزسؽ مؾ  -3
متشاسق، باعتبار مشتج الشص فاعال في المغة مؤثخا في تذكيميا و تخكيبيا. 

مؽ وسائل متابعة خظة ”  instrument“ و أن مثل ىحا الشص وسيمة 
 معيشة لمؾصؾل إلى غاية يعيشيا.

القبؾل: و نقرج بو مؾقف متمقي الشص حؾل تؾقع نص متساسػ و  -4
 متشاسق.

اإلعالم: )اإلعالمية( ىؾ العامل السؤثخ بالشدبة لعجم الجدم في الحكؼ  -5
عمى الؾقائع الشرية في مقابل البجائل السسكشة و الؾاقع أن كل نص يحسل 

مجسؾعة مؽ السعمؾمات بأؼ شكل مؽ األشكال، فيؾ يؾصل عمى األقل 
دامع. معمؾمات محجدة، غيخ أن مقجار اإلعالمية ىؾ الحؼ يؾجو اىتسام ال

إذ يسكؽ أن تقؾد اإلعالمية إلى رفض الشص، إذا كان ىحا األخيخ يحسل 
 حجا مشخفزا مؽ السعمؾمات.

)السقام(: و ىؾ يتزسؽ العؾامل التي تجعل ”  contexte“ السؾقف   -6
نرا ما مختبظا بسؾقف سائج يسكؽ استخجاعو، إذا أن معشى الشص و 

 استخجامو يتحجد أصال مؽ خالل السؾقف.

و ىؾ يتزسؽ العالقات بيؽ ما و ” :  intertextualité“ التشاص   -7
 نرؾص أخخػ مختبظة بو، وقعت في حجود تجخبة سابقة.

 و يسكؽ ترشيف ىحه السعاييخ إلى  



 / ما يترل بالشص في ذاتو و ىسا معياران: الدبػ و الحبػ. 1

 / ما يترل بسدتعسمي الشص سؾاء أكان السدتعسل مشتجا أم متمقيا، و2
 ذلػ يتسثل في معيارؼ: القرج و القبؾل.

/ ما يترل بالدياق السادؼ و الثقافي السحيط بالشص، و تعشي بو 3
 . 1معاييخ: اإلعالم و السؾقف و التشاص

بشاء عمى ما سبق ذكخه ال يسكؽ أن يتحجد الخظاب مؽ خالل خؾاّصو 
( ،و 1التخكيبية فقط، و لكؽ مؽ خالل تؾاججه في وضعية اترالية معيشة)

بالسقابل يسكؽ اعتبار الشص مؾضؾعا يسيل نحؾ التجخيج. و ىحا يتساشى 
 مؽ”  D. Slecta“ )يحاكي( مع التعخيفات التي قّجميا "دوميشيػ سالكتا"  

قبل، حيؽ عّج الشّص: "مؾضؾعا شكميا مجخدا، فيسا اعتبخ الخظاب مسارسة 
 (. 2اجتساعية تؾاصمية")

إاّل أن بعض المدانيات أشاروا إلى أنو رغؼ وجؾد الشّص كسؾضؾع لداني 
(، و 3قابل لمّجراسة فإنو ال يسكؽ أن يعتبخ مؾضؾعا شكميا و إحرائيا)

ال يؾجج نص يرجر ”  François Rastier“ بحدب "فخاندؾار راستيو" 
–( فيكؾن الشص بشاء عمى ما سبق ذكخه 4مؽ نفذ الشغام الؾعيفي لمغة")

بشية كبخػ ال تجخل تحت أؼ تكؾيؽ آخخ. ثؼ إنيا مكّؾنة مؽ وحجات دنيا 
أصغخ مشيا تتسغيخ في شكل متؾاليات متخابظة مذّكمة البشية الكبخػ التي 

ي المدانيات بيؽ الشص و الخظاب ىي الشّص. فالتسييد الدابق السدتعسل ف
ىؾ تمػ  -يسيل في أيامشا ىحه نحؾ التالشي و سبب ذلػ حدب كاتخ



الّتؾسعة التي أحجثت في حقل المدانيات الشّرية "فالتحميل عبخ الجسمي  ) 
inter phrastique مؽ مشغؾر سياقي ال يسكشو إغفال عخوف اإلنتاج و  )
ؾضؾع شكمي و الخظاب كسسارسة (، ثؼ إن الشّص كس5ال حالة السخاطب")

اجتساعية يتكامالن فيسا بيشيسا، و بالتالي ال مجال إلحجاث  قظيعة قج 
 تعيق الّجراسات الشّرشية.

و ال شػ  أن إعسال تمػ السعاييخ الدبعة في تحجيج مابو يكؾن نرا  
إنسا يعجل مؽ التقابل بيؽ مفيؾمي الجسمة و الشص، إذ لؼ يعج التسييد 

خا في الكؼ أو البشية الشحؾية و إنسا في تؾافخ ىحه السعاييخ بيشيسا مشحر
 الدبعة. 

و انظالقا مؽ تحجيجنا لسفيؾم الشّرانية فإنشا سشحاول تؾضيح مفيؾم  
”  cohésion“ السعياريؽ السختكديؽ عمى الشص. و ىسا: "االتداق" و  

 Cohérence ” . (6)“ "االندجام"  

قعا مخكديا في األبحاث و الجراسات و يحتل اتداق الشص و اندجامو مؾ 
 التي تشجرج ضسؽ مجاالت تحميل الخظاب و لدانيات الشص.

(  اىتساما كبيخا مؽ عمساء الشص، بجاية 1): Cohésionاالتداق  -1
 بتؾضيح مفيؾمو، و بيان أدواتو أو وسائمو و إبخاز عؾاممو و شخوطو.

في المغة لجعل أجداء و يعّخف االتداق "بكؾنو مجسؾع االمكانيات الستاحة 
 (.2الشص متساسكة بعزيا ببعض")



فاالتداق ىؾ ذلػ التساسػ بيؽ األجداء السذكمة لشص ما، و ييتؼ فيو 
( كسا 3بالؾسائل المغؾية الذكمية التي ترل بيؽ العشاصخ السكّؾنة لمشص)

أنو يعشي العالقات الشحؾية أو السعجسية بيؽ العشاصخ الشختمفة في تانص، 
 يتعمق بالخوابط الذكمية. Cohésionتداق" فسعشى "اال

و يتحدؼ السعشى العام لالتداق حدب ىاليجاؼ و رقية حدؽ في  
مفيؾم الشّص، فجور االتداق في نذأة الشص إنسا ىؾ تؾفيخ عشاصخ 
االلتحام، و تحقيق التخابط بيؽ بجاية الشص و آخخه دون الفرل بيؽ 

شري ىؾ الحؼ يخمق بشية الشص، السدتؾيات المغؾية السختمفة، فالتخابط ال
ىحه البشية التي ال يسكؽ أن تكؾن مجخد تتابعات لمعالمات و لكشيا تسمػ 

 تشغيسا خاصا مؽ داخميا و رؤية داللية مؽ ذاتيا. 

و مؽ أجل تحقيق ذلػ التخابط الشري البج مؽ تؾفيخ مجسؾعة مؽ الغؾاىخ 
الؾسائل ىي: التي تعسل عمى تحقيق االتياق في مدتؾػ الشص، و ىحه 

 اإلحالة، الزسائخ، االستبجال و الححف الخبط و االتداق السعجسي.

: يقؾل جؾن اليشد في سياق حجيثة عؽ مفيؾم  Référenceاإلحالة   -أ
(   فيي تعشي 1اإلحالة ""إنيا العالقة القائسة بيؽ األسساء و السدسيات"")
ة متقّجمة عمييا، العسمية التي بسقتزاىا تحيل المفغة السدتعسمة عمى لفغ

فالعشاصخ السحيمة كيفسا كان نؾعيا ال تكتفي بحاتيا مؽ حيث التأويل، إذ 
األزىخ الدناد : ""عمى قدؼ مؽ  -كسا يعخفيا–البج مؽ العؾدة إلى حالية 



األلفاظ ال تسمػ داللة مدتقمة بل تعؾد عمى عشرخ أو عشاصخ أخخػ 
 (.2مرّؾرة في أجداء أخخػ مؽ الخظاب"")

خ اإلحالة عالقة داللية، و مؽ ثؼ فيي ال تخزع لقيؾد نحؾية و تعتب 
بل تخزع ليؾد داللية، ىؾ وجؾب تظابق الخرائص الجاللية بيؽ العشرخ 

 السحيل و العشرخ السحال إليو.

و تتؾفخ كل لغة طبيعية عمى عشاصخ تسمػ خاصة اإلحالة و ىي: 
 لسقارنة. الزسائخ و أسساء اإلشارة و األسساء السؾصؾلة و أدوات ا

"  : تكتدب الزسائخ أىسية برفتيا LES PRENONSالسقارنة  " -ب
نائبة عؽ األسساء و العبارات و الجسل الستتالية، و ال تقف بيؽ أىسيتيا 

عشج ىحا الحج، بل تتعجاه إلى كؾنيا تخبط بيؽ أجداء الشص السختمفة شكال و 
رىا، كل حدب بيئتو داللة. و ليحه األىسية لؼ يغفل القجماء و السحجثؾن دو 

 و ما ييجف إليو مؽ التحميل.

و قج تعجدت إسيامات عمساء الشص السعاصخيؽ بخرؾص أىسية  
الزسائخ في تحقيق التساسػ الذكمي و الجاللي. فتذكيل السعشى و إبخازه 

يعتسج عمى وضع الزسائخ داخل الشص، و ثؼ أكج عمساء الشص أن 
خ سبق ذكخىا في الشص... و لمزسيخ أىسية في كؾنو: "يحيل إلى عشاص

 أن الزسيخ لو ميدتان، 



األولى: الغياب عؽ الجائخة الخظابية، و الثانية: القجرة عمى إسشاد أشياء 
معيشة، و تجعل ىاتان السيدتان مؽ ىحا الزسيخ مؾضؾعا عمى قجر كبيخ 

 (.1مؽ األىسية في دراسة تساسػ الشرؾص")

رة مؽ صؾر التساسػ الشري ىؾ صؾ ”:  Substitution“ االستبجال   -جـ
التي تتؼ في السدتؾػ الشحؾؼ السعجسي بيؽ كمسات أو عبارات. و االستبجال 

(. 1"عسمية تتؼ داخل الشص، إنو تعؾيض عشرخ في الشص بعشرخ آخخ")
 فيؾ يعج مرجرا أساسيا مؽ مرادر اّتداق الشرؾص.

لتي (* مؽ القزايا اليامة ا2يعج الححف)”:  annulation“ الححف   -د
عالجتيا البحؾث الشحؾية و البالغية و األسمؾبية بؾصفيا انحخافا عؽ 

السدتؾػ التعبيخؼ العادؼ، و يدتسج الححف أىسيتو مؽ حيث أنو ال يؾرد 
السشتغخ مؽ األلفاظ، و مؽ ثؼ يفّجخ في ذىؽ الستمقي شحشة تؾقع ذىشو و 

 ( 3-2يجعمو يفكخ فيسا ىؾ مقرؾد.)

ق و التخابط بيؽ أجداء الشص. إذا كان و الححف ضخب آخخ مؽ التشاس
االستبجال ىؾ تعؾيض عشرخ بآخخ، فإن الححف ىؾ نديان عشرخ و 
تغيبو، و يسكؽ إرجاع ىاتيؽ الغاىختيؽ إلى عاىخة واحجة و ذلػ حتى 

( يكؾن فيو التعؾيض بانعجام العشرخ 3اعتبخ الححف ضخبا مؽ االستبجال)
ؾم عمييا كل عاىخة تختمف عؽ أو بالعشرخ الرفخ. لكؽ العسمية التي تق

 (.4األخخػ)

 ”:  cohérence“ االندجام   -2



( أعؼ مؽ االتداق كسا أنو يغجو أعسق مشو، حيث 1إن االندجام) 
يظمب بشا االندجام مؽ الستمقي صخف االىتسام جية العالقات الخفية التي 

( و قج أولى عمساء الشص عشاية قرؾػ باالندجام 2تشغؼ الشص و تّؾلجه)
فيحكخون أنو "خاصية داللية لمخظاب تعتسج عمى فيؼ كل جسمة مكّؾنة 

( و يختص االندجام 3لمشص في عالقتيا بسا يفيؼ مؽ الجسل األخخػ")
باالستسخارية الستحققة في عالؼ الشص و نعشي بيا االستسخارية الجاللية التي 

ه تتجمى في مشغؾمة السفاىيؼ و العالقات الخابظة بيشيا. و تحتاج ىح
العالقات مؽ القارغ جيجا في التفديخ و التأويل و استخجام ما في مخدونو 

مؽ معمؾمات عؽ العالؼ. كاالندجام يتؾقف عمى فيؼ الستكمسيؽ، معتسجا 
 عمى تجاربيؼ الدابقة و معارفيؼ و أىجافيؼ. 

و بسا أن االندجام يتعمق باالرتباط الجاللي، فيحا يعشي االستشاد إلى  
ساعي الحاصل أثشاء عسمية التؾاصل، ىحا التفاعل الحؼ التفاعل االجت

يشظمق مؽ السخجعية الثقافية السذتخكة بيؽ مدتعسمي المغة، لحلػ ذىب 
 "اليؾف" إلى ىشاك "قؾاعج لعسمية الفيؼ تخبط ما يقال بسا يفعل". 

 

و إذا كان االتداق يعتسج عمى مجسؾعة مؽ الؾسائل الستحققة في عاىخ 
ام يبجو أكثخ ارتباطا بإستخاتيجية القؾل الجاللية و الشص، فإن االندج

التجاولية إلقامة عالقات متساسكة بيؽ وحجات الشص. و يعتبخ الدياق و 
( إذ يؾفخ الدياق جسمة مؽ 4السعخفة بالعالؼ مؽ أىؼ مبادغ االندجام )



السعظيات و السعمؾمات الزخورية لتأويل الخظاب، و ىي معظيات ال 
لشحؾية و السعجسية لمريغة المغؾية بل تؾجج مبادغ و تؾفخىا الخرائص ا

أصؾل تشغسو، أىسيا مبجأ التأويل القائؼ عمى اعتساد السقام الحؼ يحجث فيو 
الخظاب و مبجأ التذابو القائؼ عمى ضخب مؽ الخبط بيؽ الشص الحاضخ و 

 (. 5نرؾص أخخػ و عمى السعخفة الخمفية)

ؼ( فتعشي أن القارغ حيؽ يؾاجو أما السعخفة الخمفية )السعخفة بالعال 
خظابا ما ال يؾاجيو و ىؾ خاوؼ الؾفاض و إنسا يدتعيؽ بتجاربو الدابقة. 
إن السعمؾمات التي نسمكيا عؽ العالؼ ىي أساس فيسشا ال لمخظاب فحدب 

بل رّبسا لكل جؾانب خيخاتشا الحياتية و في ذلػ يقؾل ذلػ "دوبؾجخانج": ""إن 
لسا يجخؼ داخل نّص ىي حالة خاصة مؽ مدألة  مدألة كيفية معخفة الّشاس

 (.6كيفية معخفة الّشاس بسا يجخؼ في العالؼ بأسخه"")

في سياق حجيثشا عؽ معيارؼ االتداق و االندجام، سشتشاول تحجيج  
“ مفيؾم آخخ ال يقل أىسية عؽ السعياريؽ الدابقيؽ و ىؾ "الدياق"    . 

contexte  ” 

تدايجا مشح بجاية الدبعيشات لجور الدياق في فيؼ لقج أولى المغؾيؾن اىتساما م
( “ 2( و مؽ أىؼ السجارس التي اىتست بالدياق مجرسة "فيخث"  )1الشص. )
J. Firth ” مع التأكيج أن ىحا االىتسام بالدياق و دوره في تؾضيح ،

السعشى لؼ يكؽ وليج السجارس الحجيثة وحجىا، بل اىتؼ بو عمساء العخبية 
 ( .3و السبخد و ابؽ جشي و الجاحع و الجخجاني و غيخه)بجاية بديبؾيو 



و أصبح لمدياق نغخية "الشغخية الدياقية" حجخ األساس في عمؼ  
الجاللة، و في ىحا الدياق يرخح "فيخث": ""بأن السعشى ال يشكذف إاّل مؽ 

الؾحجة المغؾية، أؼ وضعيا في سياقات مختمفة، سؾاء كانت  خالل تدييق
ىحه الدياقات لغؾية أم اجتساعية... فسعغؼ الؾحجات الجاللية تقع في 
مجاورة وحجات أخخػ، و أن معاني ىحه الؾحجات ال يسكؽ وصفيا أو 

 (.4تحجيجىا إاّل يسالحغة الؾحجات األخخػ التي تقع مجاورة ليا"")

مرظمحا نريا في األساس، ”  contexte“ و يسكؽ عّج الدياق   
لو حخكتو البشائية داخل الشص مؽ جية، و بيؽ الجسل و الكمسات مؽ جية 

أخخػ، و ىحه الحخكة تشتح مجسؾعة مؽ العالقات الؾعيفية بيؽ الدياق و 
 ( 5مكؾناتو.)

لدياق و يشقدؼ الدياق إلى نؾعيؽ: سياق "لغؾؼ" و سياق "حالي"، أما ا
المغؾؼ الحؼ تؾججه مكؾنات التخكيب و معظيات التعبيخ، فيؾ مؾجؾد في 

 الشص بؾصفو نرا واحجا متساسكا.

 و أما الدياق الحالي: فيؾ الغخوف السالبدة لمشص، السحيظة بو. 

 La“ و يختبط بيحا السرظمح )الدياق( مرظمحا آخخ ىؾ التجاولية  
pragmatique  ”ؾعة العمؾم المغؾية الحؼ ىي الفخع العمسي مؽ مجس

يختص بتحميل عسميات الكالم برفة خاصة، و وعائف األقؾل المغؾية و 
(. فالتجاولية ىي أحجث 6خرائريا خالل إجخاءات التؾاصل بذكل عام)

فخوع العمؾم المغؾية، و ىي التي تعشي بتحميل عسميات الكالم، و وصف 



التؾاصل بذكل  وعائف األقؾال المغؾية و خرائريا، خالل إجخاءات
(. فيي تعالج قيؾد صالحية أفعال كالمية و قؾاعجىا بالشدبة لدياق 1عام)

 (.2معيؽ، و بعبارة أكثخ إيجازا تجرس التجاولية العالقة بيؽ الشص و سياقو)

فيي تعشي بالذخوط و القؾاعج الالزمة بيؽ أفعال القؾل و مقتزيات  
 لدياق.السؾاقف الخاصة بو، أؼ العالقة بيؽ الشص و ا

و إذا كان الدياق ال يذسل مؽ السؾقف إاّل تمػ العشاصخ التي تحجد  
بشية الشص و تؤدؼ إلى تفديخه، فإن التجاولية ىي العمؼ الحؼ يعشي بالعالقة 

بيؽ بشية الشص و عشاصخ السؾقف التؾاصمي السختبظة بو بذكل مشغؼ. و 
ي تحميل الذخوط يخػ فان ديػ أن التجاولية يجب أن تديؼ إسياما مدتقال ف

 (3التي تجعل العبارات مقبؾلة و جائدة في مؾقف معيؽ)

و كسا أوردنا سابقا فإن التجاولية تعشي بتحميل األفعال الكالمية، و  
 Les“ أنو مؽ الزخورؼ أن نؾضح و نحجد مفيؾم "األفعال الكالمية"  

actes de langage  .  ” 

ية بيانية و أخخػ أدائية بيؽ وحجات كالم”  Austin“ مّيد "أوستؽ"   
في سياق تفخقتو بيؽ القؾل و الفعل: ""فالؾحجة الكالمية البيانية تدتخجم 
إلصجار العبارات الخبخية... أما الؾحجة الكالمية األدائية بالسقارنة فيي 

وحجات يؤدؼ الستحجث أو الكاتب بيا عسال أو فعال و ليذ مجخد 
ل بيؽ السفيؾميؽ، ففي الؾقت الحؼ ( إذ يبجو جميا الفخق الحاص4الكالم"")

ارتبط فيو القؾل بإيخاد األخبار و وصف السؾاقف. فإن الفعل يكؾن أكثخ 



التراقا بالسخسل، فيؾ في مجسمو عبارة عؽ أداء لفعل معيؽ كأن يكؾن أمخا 
بزخورة القيام بعسل ما أو وعجا بانجاز عسل آخخ، أو حكؼ لفعل معيؽ، أو 

و غيخىا مؽ األفعال السختبظة بحالة شعؾرية  حكؼ مؽ ترخفات أو سمؾكات
معيشة تجج طخيقيا إلى التجديج الّمداني عبخ مجسؾعة مؽ البشى المدانية 

 الستبايشة تبعا لخرؾصية الفعل المغؾؼ في حج ذاتو.

إن ما نعشيو عادة بقؾلشا: إنشا نفعل شيئا ما، ىؾ أنشا نقؾم بإنجاز فعل 
( . و ىحا 1ب، و نشرح و غيخ ذلػ)اجتساعي، كأن نعج وعجا ما، و نظم

ما يظمق عميو "أفعال الكالم" فالتمفع في حج ذاتو يسكؽ تعخيفو عمى أنو 
 فعل أو مسارسة أو ترخف.

و قج تأسدت نغخية األفعال الكالمية عمى يج فيمدؾفا المغة "أوستؽ"    
  “John.L. Austin ”  و سيخل “Searle  .” و أحرى أوستؽ خسدة

 (*2فعال و ىي:)أصشاف مؽ األ
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