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 عنوان األطروحة : 

بة  إسهامات المدرسة األلمانية في لسانيات النص قراءة استكشافية للدراسات األلمانية المعرَّ

 ملخص األطروحة :

للبحث اللغوي الموسع تناولت الدراسة إجماالً إبراز فلسفة البيئة اللسانية األلمانية الخاصة بإنشاء منهج      

وتطويره, وتحقيقاً لهذه الغاية انتظم عقد المقاربة عبر األدوات الوصفية في أربعة فصول تتصدرها مقدمة وتمهيد 

ص لمناقشة وضع لسانيات النص في الوسط الغربي عموماً, وتخلفها خاتمة ألهم ما تمخض من نتائج  عام ّخصِّ

ناقش موضوعات متفرقة تتعلق بتاريخ نشأة لسانيات النص األلمانية  وتوصيات ختامية. فأما الفصل األول فقد

ومفاهيمها واتجاهاتها وإجراءاتها.. وكذلك مفهوم النص والنصية ومعاييرها.. وأما الفصل ’, وروافدها المعرفية

بط النحوي الثاني فتولى معالجة أول مظهر من مظاهر النصية المتداولة في اإلسهامات األلمانية وهو مبدأ الترا

للنصوص. في حين طرق الفصل الثالث أبواب الوجه الثاني لمقومات النصية وهو عنصر الترابط الداللي 

للنصوص ووسائله. وأخيراً استهدف الفصل الرابع الكشف عن خيوط أهم مبادئ التنصيص وأشملها في فكر 

 نباطها.المدرسة األلمانية وهو مبدأ الوظيفة التواصلية للنصوص واتجاهات است
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Contribution of the German School  of Text Linguistics :  An Exploratory  Study of 

the Approaches Used in the  Arabized  German  Studies. 

Abstract of Thesis : 

In addition to the four main chapters , the study is also made of an introduction that 

discusses text linguistics in the  west , except in Germany  , conclusions to introduce 

the most important  notes and resul of the study  , an abstract , bibliography and 

appendixes. Chapter one is a theoretical review of the history of the most important 

stages t contributed to starting and developing  text linguistics in the German 

linguistic school . Chapter two is about the most important phenomena of formal 

textuality used in the Arabized  German texts. Chapter three tackles the faces of the 

second part of the textual cohesion for the German linguists . Chapter four observes 

the trends of the functional analysis of texts that draw increasing attention from the 

German researchers. 


