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الحمد هللا الذي علم بالقلم، علم اإلنسان ما لم ٌعلم، و الصـالة و       

أوال و قبل كل  .السـالم علـى معلـم البشر، و على أله و صحبه أجمعٌن

شًء نتقدم بأسمى عبارات الشكر و االمتنان و التقدٌر إلى من ٌعجـز 

سدد خطاي و أنار لسانً عن إٌجاد العبارات المناسبة لشكره، إلى من 

 طرٌقنا، إلـى واهبـنا الحٌاة، إلى ربً، رب العزة جّل جالله

 دكتورة ال التقدٌر إلىونتقدم بجزٌل الشكر واالمتنان وخالص العرفان و 

اإلشراف على هذه  انا بقبولهتشرفتً ، المباركً هاجر شرفة  الم 

ٌنة طوال القٌمة و الثم او نصائحه اتوجٌهاتهو   او على دعمه المذكرة

 .مراحل إنجازنا لهذا العمل

أساتذتنا الكرام  إلىكما ٌسرنا أن نوجه أسمى آٌات التقدٌر و العرفان 

 كل وإلى العمل هذا إنجاز فً ساهم من كل على إرشاداتهم و أرائهم وإلى

 .دعاء أو بنصٌحة خّصنا من كل المذكرة،وإلى هذه إتمام على ساعدنا من

 خًٌرا ٌجازٌهم وأن ٌحفظهم أن هللا نسأل

على قبولهما المشاركة فً الكرام كذلك نتوجه بشكر إلى األستاذ)ة(  .

 .لجنة المناقشة



 
  



 مقدمة

 

 ب
 

ٌّ انحًذ هلل ،َحًذِ َٔسزغفشِ، ٔ َسزٓذّٚ َٔؼٕد ثبهلل يٍ ششٔس أَفسُب  ٔسٛئبد  إ

ٌّ ال إنّ إالّ هللا ٔحذِ  َ٘ نّ ٔأشٓذ أ أػًبنُب ، ٔيٍ ٚٓذّٚ هللا فال يضم نّ َٔيٍ ُٚضهم فال ْبد

 ٔأشٓذ أٌ يحًَذاً ػجذِ ٔسسٕنّ أيب ثؼذ :الششٚك نّ ، 

 

ص يحٕسا  يٍ انُّ  ٚزخز ٛخ ٔكَّٕ االردبِ انز٘بَٛبد انُصّ يُز ظٕٓس يب ٚسًٗ ثبنهسّ          

حهٛم ٔانزًبسك ثُُٛبرّ  ٔنٓزا اْزى ػذدا كجٛشا يٍ انجبحثٍٛ فٙ ْزا انًدبل ػٍ ظبْشح نهزّ 

 فٙ رشكٛم انُص ٔثُُٛزّ انكهٛخ .االرسبق ٔاالَسدبو ألًَٓب انًؼٛبساٌ األسبسٛبٌ 

ك خبءد ْزِ انذساسخ يٕسٕيخ ثآنٛبد هٔلذ اخزهف  انذاسسٌٕ فٙ َظشرٓى إنّٛ ٔيٍ ْزا انًُط

فٙ  ًْب يظبْشٕف ػهٗ االرسبق ٔاالَسدبو فٙ إنٛبرح اندضائش نشبػش يفذ٘ صكشٚبء  نهٕل

 انمصٛذح .

 

برح انًحزشيخ فٙ دفؼٙ األسزنٓزا انًٕضٕع ْٕٔ سغجخ  اخزٛبسَبفدبءد ثزنك أسجبة 

 إنٗ انجحث ٔانزؼشف ػهٗ ْزا انؼهى ٔيؼبندزّ ْٔزا ألًْٛخ االرسبق ٔاالَسدبو ثبنُسجخ نهُص،

 اَطهك يٍ إشكبنٛخ رُذسج رحزٓب ػّذح  رسبإالد : حٛث 

 

  ؟يب ْٕ االرسبق* 

 ؟يب يؼُٗ االَسدبو*

 ؟يب ْٙ األدٔاد انزٙ ٚؼزًذْب االرسبق ٔاالَسدبو* 

 االرسبق ٔاالَسدبو ؟*يبانفشق ثٍٛ 

 ؟آنٛبد االَسدبو انزٙ رسبْى فٙ ثُبء ْزِ انًهحًخ  رزًثمٔفًٛب  *

 ْزِ األدٔاد ْٔم رٕصم ثٓب شبػشَب إنٗ خْٕش ْذفٓب؟. كٛف ٔظفٓب يفذٖ صكشٚبء *

 

فٙ ْزِ انذساسخ انًُٓح انٕصفٙ ألَّ أَست نٕصف ْزِ انظبْشح كًب  اػزًذدٔلذ 

 انخطخ انزبنٛخ : ارجؼُبسبػذ ػهٗ إخشاج انذساسخ فٙ شكهٓب انًطهٕة ،حٛث 

 انذساسخ إنٗ :لسًُب ْزِ 

  َظش٘ ٔخبَت رطجٛمٙ  خبَت -

 .ٔفصهٍٛيذخم : حٛث لٌِسى اندبَت انُظش٘  إنٗ 

 حًم أدٔاد االرسبق ب انفصم األٔل أيّ ثؼض انًفبْٛى ٔانًصطهحبد رضًٍ انًذخم 

 :أّيب انفصم انثبَٙ

  آنٛبد االَسدبو:  فمذ رُبٔنُب فّٛ 

يب رُبٔنُبِ يٍ أدٔاد االرسبق ٔاالَسدبو  فٙ انفصم  فّٛ  طجمُباندبَت رطجٛمٙ  فمذ ٔثبنُسجخ 

طب رحذثُب ػٍ َزبئح انزٙ األٔل ٔانثبَٙ ػهٗ لصٛذح يفذ٘ صكشٚبء ثى ٔضؼُب يهخصب ثسٛ

 .ٔإنٛبررّ  سٛشرّ  ٔ أضفُب يهحمب نهزؼشٚف ثبنشبػشخشخُب ثٓب يٍ خالل ْزا انجحث ٔلذ 



 مقدمة

 

 ج
 

 ثى رؤرٙ انخبرًخ ثى إسزؼشضُب لبئًخ انًصبدس ٔانًشاخغ ثى انفٓشسّ 

 

ٔرنك فٙ انًٛبدٍٚ انًزصهخ ٔلذ اػزًذَب فٙ ثحثُب ْزا ػهٗ يدًٕػخ يٍ انًصبدس ٔ انًشاخغ 

ثبنًٕضٕع انجحث يُٓب نسبَٛبد انُّص نًحًذ خطبثٙ ،ػهى نغخ انُص ّ ثٍٛ انُّظشٚخ ٔ 

انزّطّجٛك نصجّحٙ إثشاْٛى انفمٙ ٔغٛشْى ، كًب اسزؼُب ثجؼض انًحبضشاد ٔانًزكشاد 

 ٔانشسبئم ٔغٛشْى يٍ انًصبدس ٔ انًشاخغ .

 

 ٓب .انًزٕصم إنٛ ٔأخٛشا خزًُب ثحثُب  انًزٕاضغ ْزا ثًدًٕػخ  يٍ َزبئح 

ٔيًب صؼت ثحثُب ْٕ ضٛك انٕلذ َٔمص انزدشثخ ٔ إفزمبس انخجشح انًطهٕثخ إلسزُجبط 

انًؼهٕيبد انٓبدفخ ٔكٛفٛخ رٕظٛفٓب ،ٔنكٍ ثفضم هللا ػض ٔخم ردبٔصَب ْزِ انصؼبة ثفضم 

خجشح انذكزٕسح انًششفخ يجبسكٙ ْبخش انزٙ نى رجخم ػهُٛب ثبنذػى ٔانزٕخّٛ ٔانُصبئح انجُبءح 

نسؼبدح ثإششاف األسزبرح انفبضهخ انزٙ أَبسد نٙ انطشٚك فهٓب يُٙ خبنص ،ُْٔب أسؼذ كم ا

انشكش ٔانِؼشفبٌ كًب ال أَسٗ كم يٍ يّذ ٚذ انؼٌٕ فٙ ْزِ انزدشثخ انٓبدفخ  يٍ ٌلشٚت أٔ ثؼٛذ 

 .خبصخ ثبنظشٔف انًحٛطخ ثٙ 

 

إػدبثكى ٔ أٌ َكٌٕ ػُذ حسٍ ظُكى ٔفٙ  ُب انجسٛظ ٔأخٛشا أسؤل هللا رؼبنٗ أٌ ُٚبل انجحث

 يٍ أخم رطٕٚش ْزِ انذساسخ إنٗ األفضم َٔشكش نكى سؼخ صذسكى يالحظبركى  اَزظبس

 

كم خزبو . يسك ٔانصالح ٔانسالو ػهٗ حجٛجُب َٔجُٛب انًصطفٗ ٔػهٗ آنّ ٔصحجّ األخًؼٍٛ
 



 

 

 

 

  

          



 

 مـًذخان
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 ذؼشٚف اإلذغاق1-

 نغـــــح:  -أ        

ٔيا ػى ٔلذ ٔعك انهٛم  ٔانٕعٕق : يا دخم فّٛ انهٛم:»جاء في لسان العرب البن منظور 

،حكاِ  أنكغائٙ ،ٔاذغك انمًش: ا ٔاذغك ، ٔكم يا اَؼى ،فمذ اذغك ، ٚأذغك ٔٚرغك أ٘ ُٚظى 

«يرأل ٔاعرٕ٘...
 1
 . 

اذَّغَك ٔٚرّغُك ٔٚأذِغك انشُٙء :اًَؼى ،ٔاَرظَى.ٔاذغمد اإلتُم :اظرًؼد »وجاء في متن المغة  

 ٌُ .ٔاذّغك انمًُش: ايرألَ ٔاعرٕٖ نٛانٙ اإِلتَذاِس ،ٔانًرغَُّك يٍ أعًاء انمًش ، ٔيٍ كاليٓى: فال

 ٍُ     .2«ظًؼٓا ٔؽشدْا  ٚغٕق انٕعٛمح ،أ٘ ُٚحغ

َم ،واتساُق القمِر امتالَؤُه واجتمَ  »:قال الفراء  ليمة ثالَث  و واستواؤهُ اعُ وَما وسَق أي ما جمع وضُّ
عشر وأربعةَ عشر )...( والوسوُق ّضُم  الشيِء وقيل كل ما جمَع فقد وسَق ).....(، واالتساق 

 .«3انتظام 
ا وقٌ سْ وُ و ، َ  اقوسٌ  (سقُ َ)ت الدابةُ  ِت(سقَ وَ ) »:وفي نفس السياق جاءت الكممة في معجم الوسيط 

َب :جعمُو َوْسَقًا َوْسًقا )واتسق (الشيًء:   ضمُو وجمعُو...)ووّسقَّ( الشيءَ  حممت ،ووسقَ : اّلحَّ
 ،اجتمع ،و  الشيءُ  (قَ سَ وْ تَ سْ اْ واتسق وانظم .واتسق القمُر،استوى وامتالَء) ، مَ وانضَّ  اجتمعَ 
الماء  العينُ  ،واستوسق األمر ، انتظم، ويقال أيضا وسقتِ  اإلبلِ   استوسقتِ  قالُ يُ ِإْنَضَم 
4«:حممتوُ 

 

يتضح  لنا من خالل ما ذكرته المعاجم المغوية لمعاني االتساق ، أنه عمى الرغم من تعدد  =
التعريفات لهذا المصطمح إال أنه ال يخرج عن معنى واحد وهو الجمع و انضمام األجزاء 

 ببعضها البعض 

                                                 
1
 )و س ق (. 457، ص 2003، 1، بيروت لبنان ،ط10، دار الكتب العممية ،ج  انؼشبنغاٌ ابن منظور ، - 

2
 –ه 1380.  755، بيروت لبنان، ص  5جموسوعة لغوية حديثة  أحمد رضا ، معجم متن المغة ،دار مكتبة الحياة  - 

 م. 1920

3
. مادة )و س ق 441/ص  6، ج 1997، 1بيروت ، لبنان ط دار الصادر، نغاٌ انؼشبمكروم( ،  )محمدابن منظور - 
) 

4
. 1032م ،ص  2004-ه 1425،  4ط، مكتبة الشروق الدولية ، مصر ، معجم الوسيطجمال مراد حممي ،وآخرون ، - 

 ) وس ق ت (
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 اصطالحا:-ب
 »:محمد خطابي  هعرفّد االتساق من أهم المصطمحات في المسانيات النصية ، حيث ييع

تأَّّ رنك انرًاعك انشذٚذ تٍٛ األظضاء انًشّكهح نُض/خطاب يا ؛ ٔٚٓرّى فّٛ تانٕعائم 

َح نعضء يٍ خطاب أٔ خطاب تشّيرّ ّٕ  «انهغٕٚح )انرشكٛهٛح (انرٙ ذظم تٍٛ انؼُاطش انًك
1
 

 . 

 

يمكن تحقيقه ترابط الشكمي بين أجزاء النص،إذ ال الساق هو والمراد من هذا التعريف أن االتّ 
  بوجود مجموعة من الروابط تعمل عمى  تماسكه ،إالّ 
ذرًصم فٙ يعًٕػح يٍ انشٔاتؾ ٔانٕعائم انشكهٛح  تُٛح ذظٓش فٕق عطح انُض ،:» فهو  

" انُحٕٚح ٔانًؼعًٛح ،ذمٕو تشتؾ ٔذمٕٚح ظًم ٔيررانٛاخ انُض  حرٗ ذظثح تُاء َظٛا 

«.يرًاعكا ال َظا ػؼٛفا سخٕا 
2
  

         

 »أٔٗ :    Ruquaya Hassan ٚسل١ح حغٓ ٠ٚHallidadayشٜ وً ِٓ ٘ا١ٌذاٞ  

دالنٙ  إر ٚحٛم إنٗ انؼاللاخ انًؼُٕٚح انمائًح   داخم انُض ٔانرٙ ذحذدِ كُض ،  يفٕٓو

ٔأٌ االذغاق ٚثشص فٙ ذهك انًٕاػٛغ  ٚرؼهك فٛٓا ذأٔٚم ػُظش يٍ انؼُاطش ترأٔٚم انؼُظش 

إر ال ًٚكٍ أٌ ٚحم انصاَٙ إال تانشظٕع إنٗ األٔل، ٔػُذيا  األخش ٚفرشع كم يًُٓا يغثما ،

.......«ٚحذز ْزا ذرأعظ ػاللح اذغاق 
 
.  

ٔفُٙ ِٓ ٘زا أْ االذغاق ِشذثؾ تاٌّغرٜٛ اٌذالٌٟ ، وّا ٠غاُ٘ فٟ ذّاعه إٌض ٚتٕائٗ ، 

ح١س  ال ٠ّىٓ ٌؼٕظش ِٓ اٌؼٕاطش فٟ أٞ ٔض ِٓ إٌظٛص أْ ٠ىْٛ ٌٗ ِؼٕٝ أٚ ل١ّح 

 دْٚ االػرّاد ػٍٝ ػٕظش آخش ٠ح١ً إ١ٌٗ أٚ ٠ماتٍٗ 

ٔلائغ ٚؤد٘ انغاتك  ٚرشذة ػهٗ ٔعائم ذثذٔ تٓا انؼُاطش انغطحٛح ػهٗ طٕسج»:فٙٛ 

 «يُٓا إنٗ انالحك تحٛس ٚرحمك نٓا انرشاتؾ انٕطفٙ ، ٔتحٛس ًٚكٍ اعرؼادج ْزا انرشاتؾ
3
.                           

 

ا عثك ٔغرٕرط أ ْ االذّغاق ٘ٛ اٌرشاتؾ إٌّظُ ت١ٓ اٌعًّ اٌّشّىٍح ٌٍٕض ،أٞ أّٔٗ  =    ّّ ِٚ

ًّ ػٕظش تاٌؼٕظش اٌزٞ ١ٍ٠ٗ  ٚرٌه ِٓ اٌثذا٠ح إٌض  ٠ّصًّ اٌرّاعه اٌزٞ ال ٠رحمّك إالّ تشتؾ و

       حرٝ إٌٙا٠رح .                                                                        

                                                 
1
الدار البيضاء، المغرب ، 2،المركز الثقافي العربي ، ط  مدخل إلى االنسجام الخطابمحمد خطابي ،لسانيات الّنص،  - 
                                                                                                             5، ص  2006، 

2
 .11، مدخل إلى االنسجام الخطاب ،انغاَٛاخ انُّضمحمد خطابي ، - 

3
 300،ص  1،1998صر،طممام حسان ،دار الكتب ،القاهرة،،تجمة ،تر والخطاب واإلجراء النص، راندبرت ذي بوغرو  - 
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 االَغعاو:  - 2

 نغح:-أ

ٍُ انذيَغ ٔانغحاتحُ ، »ظاء فٟ ٌغاْ اٌؼشب التٓ ِٕظٛس ِٓ  ِادج ععُ  َععًِد انؼٛ

ا ُٔعُعًٕيا َٔعَعًاًَا  ًً ٌَ أٔ : انًاُء ذَغعًُّ ٔذغُعًُّ عع ِّ لهٛالً كا ٌَ انذْيِغ َٔعٛالَ ْٕٔ لَطشا

ٍُ  كصًٛشا، ٔكاٌ انَغاظُى يٍ انًطِش ،ٔانؼشب ذمُٕل : ديغ   عاظى  ، ٔديغ  يغعٕو  :ععًرُّ انؼٛ

ٍ  ُععٕو  َعٕا ظى   ّ  انذيغ . ٔأػٛ ًَ ُّ  ٔعّع ًَ ا، ٔلْذ أْعع ًً  «عع
1
.  

 

ا  -انذَّيُغ ٔانًطش(» َعَعىَ ٚٚسد فٟ ِؼعُ اٌٛع١ؾ فٟ ِادج  ) ا ِٔععاي   ً ا ِٔعع ععٕي 

ا:  عال لهٛال أَٔ كصٛ شا عّعَى ػٍ األَ|يش: أتْطأَ ٔاَمثَغ. ٔ ٚمال: َعَعًِد انغحاتحُ ،ٔذَْغعاي 

ٍُ انذيَغ : ععًرّ. ٔٚمال : أععًد  انًاَء.)أععًِد( انغحاتحُ :داو يطشْا.ٔععًِد انؼٛ

«انغحاتح انًاء
2
.

 
( ٠عذ أٔٙا اسذثطد تاٌؼذ٠ذ ِٓ االشرمالاخ  ط ض وٚاٌّررثغ ٌٍّادج اٌٍغ٠ٛح )

ذذٚس حٛي :  ذغعُ ،ععّا،ِٓ أتشص ِؼأٟ ٘ذٖ اٌّادج إّٔا ، ،ِٓ ت١ٕٙا :أغعُ ،ععَٛ

 اٌمطشاْ،االٔرظاب،ٚاٌظة،ٚاٌغ١الْ،ٚاٌثؾء ٚاالٔمثاع.

فمذ ٚسدفٟ ِؼعُ ذح١ًٍ اٌخطاب،ِفَٙٛ االٔغعاَ وّا  ، أِا فٟ اٌّؼاظُ اٌؼشت١ح

تاػرثاسِ يٍ لثم ذحهٛم انخطاب يشاع نعُظ انخطاب ،ٔيشيٗ انُض،ٔانًؼاسف :»٠ٍٟ

رهفظٍٛ انًشاسكٍٛ فٙ انًماو ذفاػهٙ  يؼٍٛ ًُ « انًرثادنح تٍٛ ان
3
 . 

 :اططالحاب 

 ٠ؼرثش فاْ د٠ه "أْ ذح١ًٍ االٔغعاَ ٠حراض إٌٝ ذحذ٠ذ ٔٛع اٌذالٌح اٌرٟ عرّىٕٕا ِٓ رٌه ، ٟٚ٘
ؤٚي اٌعًّ أٚ اٌمؼا٠ا تّؼضي ػٓ اٌعًّ ٚاٌمؼا٠ا اٌغاتمح ػ١ٍٙا دالٌح ٔغث١ح ،أٞ  إٔٔا ال ٔ

،فاٌؼاللح ت١ٓ اٌعًّ اٌّحذدج تاػرثاس اٌرأ٠ٚالخ إٌغث١ح 
4

 

ٚؼًٍ االَغعاو انرراتغ ٔاالَذياض » :ف١ؼشفٗ تمٌٛٗ    Jean mariأِا ظْٛ ِاسٞ   

نهًرظٕساخ انرٙ انرذسٚعٙ نهًؼاَٙ ،حٕل يٕػٕع انكالو ، ْٔذا ٚفرشع لثٕال يرثادال 

«ذحذد طٕسج ػانى انُض انًظًى تُاءا ػمهٛا 
5
. 

                                                 
1
  ص .6لإلمام العالمة أبي الفضل جمال الدين محمد بن مكروم )ط الصادر ( بيروت ج ، لسان العرب،ابن منظور - 

 المادة )سَجم(. 326

2
م مكتبة الشروق الدولية،مجمع المغة العربية 2004-ه1425، .ط418ص  الوسيطمعجم :جمال مراد حممي وآخرون  - 

حياء الثرات  مصر . مادة) َس ج َم (.   اإلدارة العامة لممعجمات وا 

3
صمود وعبد القادر المهيري ،دار سيناترا،المركز  حمادي  ،ترجمة معجم تحميل الخطابباتريك شارود ودو منيك مانقنو، -

  . م 2008الوطني لمترجمة،تونس 
4

 2006، الدار البيضاء المغرب  2،مدخل إلى انسجام الخطاب ،المركز الثقافي ط لسانيات النصمحمد خطابي ، -

5
،وعمم النص،ترجمة، منذر العياشين،المركز الثقافي العربي ،دار  النص كتابي العمماتيةجون ماري ستشايفر،  - 

 2004،  1المغرب ط‘البيضاء
                                                                  .                                                                                                                            13ص   صبحي
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أٌ االَغعاو أػّى ٔأػًك يٍ اذّغاق فٕٓ ٚرطهة يٍ انًرهمٙ » :٠ٚشٜ اٌذورٛس ِحّذ خطاتٟ

....«طشف اْرًاو ػٍ ظٓح انؼاللاخ انخفٛح انرٙ ذُظى انُض ٔذٕنذِ 
 1
.                 

يعًٕع انؼاللاخ  انرٙ ذشتؾ يؼاَٙ األلٕال  »:ٚػّشف أ٠ؼا فٟ وراب إتشا١ُ٘ اٌفمٟٙ تأٔٗ 

فٙ انخطاب أٔ يؼاَٙ انعًم فٙ انُض ،ٔتظفح ػايح ٚظثح انُض يرًاعكا إرا ٔظذخ 

«عهغهح يٍ انعًم ذطٕس انفكشج األعاعٛح 
2
. 

 

 

إٌظٛص ٚذشاتؾ ٌزا ، فاالٔغعاَ فاٌماسئ أٚ اٌّرٍمٟ ٌٗ دٚس فؼاي فٟ اٌحىُ ػً أغعاَ  =   

٠رظً تؼٛاًِ اٌذالٌح ٚاٌغ١اق ٚاٌرذا١ٌٚح ، ٌٙذف اٌماسئ ٘ٛ اٌّرّشوض األعاعٟ اٌزٞ ٠ؼرّذ 

ػ١ٍٗ فٟ ذحم١ك االٔغعاَ إٌظٟ ِٓ خالي فؼً اٌمشاءج اٌّشاػٟ ١ٌ٢اخ االٔغعاَ واٌغ١اق ٚ 

 اٌّؼشفح اٌخٍف١ح ٚاألفؼاي اٌىال١ِح ٚوً ِٓ اٌّرىٍُ ٚاٌماسئ

 

 ذؼشٚف انُض نغح ٔاططالحا   -3

 ذؼشٚف انُض نغح: -1

ذفاع ٔاَرٓاء فٙ انٌُٕ ٔانظاد أطم طحٛح ٚذل ػهٗ سفغ ٔاس » اٌٍغح : ظٚسد فٟ ِما١٠

انشظم :اعرمظٛد يغأنرّ ػٍ انشٙء حرٗ ذغرخشض يا ػُذِ. ْٕٔ انشٙء.....َٔظظد 

«انمٛاط ،ألَك  ذثرغٙ تهٕؽ انُٓاٚح.
3
  

ِء ٔغاٚرّ  »: ٠ٚمٛي اتٓ ِٕظٛس     ْٙ «انُض:َسفؼَُك انشَّ
4
. 

َٓاسِ  :سفؼك نهشٙءِ  ض  انَُ  مِ أطْ »ذاض اٌؼشٚط ٚفٟ  فٕٓ يٍ انشفغ ٔانظٕٓس ٔيُّ ٔإظ

 «انًُظح......َضَّ انشٙء )ًَُُٚظًّ( َََظاً:َحَشَكُّ 
5
. 

ٍُ : ضً ًُّ .ٔانَّ  ٛفُ رٕلِ :انَّ  ُض  ش .ٔانّ األكثَ  ئٛظِ ٗ انشَّ د إنَ اُ َُ اإلعْ  »:٠ٚمٛي أ٠ؼا إٌض ػهٗ  انرؼٛ

 «ٕسِ ظٓ  ٔان   غِ شفْ انَّ تًؼُٗ  ضِ اص يٍ انَُّ ا ،ٔكم رنك يعَ يَ  شٙء  
6
. 

ٚ٘ىزا ٠ظٙش ٌٕا أْ إٌض ٌٗ دالالخ وص١شج فٟ اٌٍغح اٌؼشت١ح ،واٌغا٠ح ٚإٌّرٙٝ        

ٚاٌرحش٠ه ٚاٌرؼ١ٓ ٚاٌرٛلف .إال أْ ٘زٖ اٌّؼأٟ اٌّرٕٛػح ٚاٌّخرٍفح ِاٟ٘ إال ِعاصاخ 

 أٚ األطٍٟ ٘ٛ اٌشفغ اٌظٙٛس. ،فاٌّؼٕٝ اٌحم١مٟ

                                                 
1
 .5، مدخل إلى انسجام الخطاب صلسانيات النصمحمد خطابي ، - 

2
،  1، دار قباء لمطباعة والنشر والتوزيع ،ط1، ج عمم المغة النهي بين النظرية و التطبيق إبراهيم الفقي ،صبحي  - 

 . 144ص ،مصر 9القاهرة 
3

،ص 5َ،ض1979، ذحم١ك ػثذ اٌغالَ ٘اسْٚ داس اٌفىش ، دْٚ ؽثؼح ، انهغح ظيؼعى يماٖٚٛ( 395:اتٓ فاسط )اٌّرٛفٝ: 

357. 
4
 .357ض ،ص  5 1414، ت١شٚخ اٌطثؼح :اٌصاٌصح ،،داس اٌظادس  نغاٌ انؼشب: أتٛ اٌفؼً،ظّاي اٌذ٠ٓ اتٓ ِٕظٛس ،  
5

ذ تٓ ػثذ  اٌشصاق اٌحغ١ٕٟ ،اٌضت١١ذٞ ،  ّّ داس اٌطثؼح  ،ِعّٛػح ِٓ اٌّحمم١ٓ ، داس اٌٙذا٠ح، ذاض انؼشٔط:أتٛ اٌف١غ ،ِح

 .180، ص  18،ض 
6
 .180،ص  18: اٌّشظغ ٔفغٗ ض 
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 : ذؼشٚف انُض اططالحا  – 2

تً لذ ٠خرٍف اٌثاحس اٌٛاحذ فٟ ثاحص١ٓ أساء ٚذٛظ١ٙاخ اٌّؼشف١ح ٚإٌظش٠ح ٌٍ ذخرٍف 

 ذؼش٠فاذٗ ٔعذ ِصال :

 :ػُذ انؼشب 1. 2

«أٌ انُض  ٔحذاخ نغٕٚح ؽثٛؼٛح يُؼذج يرغهمح يُغعًح »:٠شٜ ِحّذ ِفراغ 
1

. ٠ٚؼشفٗ 

َحذْز ذٛاطٍٟ ،ٚذفاػٍٟ  َٚ أ٠ؼا ِٓ خالي اٌّمِٛاخ األعاع١ح ، فإٌض ػٕذٖ ِذٚٔح وال١ِح ،

يرٕنذ يٍ أحذاز  »ات١ا ، ٌىٕٗ ذٛاٌذٞ ِؼ٠ٕٛا ألٔٗ: ور، ٌٚٗ تذا٠ح ٚٔٙا٠ح ،أٞ أٔٗ ِغٍك 

«ٔنغٕٚح .....ٔذرُاعم يُّ أحذاز نغٕٚح أخشٖ الحمح نّ  ذاسٚخٛح َٔفغاَٛح 
2
. 

ػّذج ِمٛالخ ذح١ً ػٍٝ إٌض حغة إٌظش٠ح اٌغ١ّ١ائ١ح ،فإٌض سٞ وش أحّذ ا١ٌثٛ ر 

ٔانُض  ».اٌٍّفٛظ،أٞ أٔٗ ٠رؼاسع ِغ اٌخطاب سغُ أْ ٕ٘ان ِٓ ٠عؼٍّٙا ِرشادف١ٓ 

.«انهغٕٚح  انال يحذٔدج تغثة إَراظٛح انًُظٕيح  انغهغهح يعًٕػح
3
 وّا أْ إٌض تاٌّؼٕٝ 

انٕشائك انًؼشٔفح أٔ انشٓاداخ انرٙ ذى ظًؼٓا ػًم كاذة أٔ يعًٕػح يٍ »اٌؼ١ك لذ ٠طثك 

«،ٔفٙ ْزِ انحانح ٚكٌٕ انُض يشادفا نهًرٍ
4
. 

 

 : ػُذ انغشب -2.2 

ٌمذ تحس فٟ إٌض ِعّٛػح ِٓ  إٌمذ ٚاٌثاحص١ٓ ِٓ ِخرٍف االذعا٘اخ ُِٕٚٙ اٌثاحس 

شالشح. ِىٛٔاخ :اٌرؼث١ش أٞ زٞ ٠شٜ أْ إٌض ٠ؼرّذ ػٍٝ اٌ LOTMAN   ٌْٛذّااٌشٚعٟ 

فٕٓ ٚحمك دالنح شمافٛح  »اٌعأة اٌٍغٛٞ ، ٚاٌرحذ٠ذ :أٞ أْ ٌٍٕض دالٌح ال ذمثً اٌرعضئح .

.«يحذدج ،ُٔٚمم دالنرٓا انكايهح 
5
 

االذغاق أوذا فٟ وراتّٙا ) فمذ R.HASSAN ٚسل١ح حغٓ M.HALLIDAY ١ذاٞأِا ٘اٌ

ال ٚرؼهك تانعًم  ْٕٔفٙ ؽٕس االعرؼًال ،ٔحذج نغٕٚح  »أْ إٌض  1976فٟ االٔع١ٍض٠ح( 

،ٔإًَا ٚرحمك تٕاعطرٓا .ًْٔا ٚشكضاٌ ػهٗ انٕحذج ٔاالَغعاو فٙ انُّض يٍ خالل اإلشاسج 

.« ٔحذج دالنٛح إنٗ كَّٕ
6
  

 

 ٛح : انُظّ  -4

                                                 
1
 .15، ص  1996 1اٌذاس اٌث١ؼاء / ت١شٚخ ؽاٌؼشتٟ ، اٌصمافٟ،اٌّشوض  انرشاتّ ٔ االخرالف: ِحّذ ِفراغ ، 
2

، 1992، 3:إعرشاذع١ح اٌرٕاص ، اٌّشوض اٌصمافٟ اٌؼشتٟ ، داساٌث١ؼاء /ت١شٚخ، ؽ ذحهٛم انخطاب انشؼش٘:ِحّذ ِفراغ ، 

 . 120ص 
3
 . 14، ص 1993، 1:ِٕشٛساخ اذحاد وراب اٌّغشب،ؽ دُٚايٛح انُض انشٔائٙ:أحّذ ا١ٌثٛسٞ ،  
4
  : اٌّشظغ ٔفغٗ  ٔفظ ص  

5
، :دساعح ذطث١م١ح ػٍٝ اٌغٛس اٌّى١ح ،داس لثاءػهى انهغح انُظٙ تٍٛ انُظشٚح ٔانرطثٛك طثحٟ ِحّذ اتشا١ُ٘ اٌفمٟ ،:  

  . 29،ص 2000اٌما٘شج،
6
 .28 -29: اٌّشظغ ٔفغٗ ص  
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١ح ٠مَٛ ػٕذ ِفىشٞ ٌغا١ٔاخ إٌّض ػٍٝ أعاط ِفَٙٛ إٌّض تّخرٍف ظٛأثٗ فَٙٛ إٌظّ إْ ِ

ٙا ِعّٛػح ِؼا١٠ش ذحذدٖ ا ،ألّٔ ا ، ف١ر١ّض ػّا ١ٌظ ٔظّ ػ١ٍٗ وٛٔٗ ٔظّ  ،فٟٙ خاط١ح ذطٍك

 ؽاٌّا واْ وزٌه .

 »:وّا أْ إٌّظ١ح أُ٘ ِثحس فٟ ٌغا١ٔاخ إٌّض، ٚلذ خظد إٌّض تاٌذساعح ِٓ ح١س ٘ٛ 

تُٛح يعشدج ذرٕنذ تٓا ظًٛغ يا َغًؼّ ،ٔ َطهك ػهّٛ نفع  َّض ٔٚكٌٕ رنك تشّطذ انؼُاطش 

. «انُّظٕص انًُعضج يًٓا كاَد يماياذٓا ٔ ذٕاسٚخٓا ٔياػٛٓا  انماسج فٙ ظًٛغ
1
 

ّْ   Hertmanٜ ٘اسذّاْ ٠ٚش  انًٕػٕع انشئٛظ فٙ انرحهٛم ٔ انٕطف  »:إٌض ٘ٛ أ

كٛفٛاخ االعرخذاو ، انهغٕ٘ ،ٔ أٌ ذحهٛم انُظٕص يا ْٕ إالّ ذحهٛم ترعأص انُظاو إنٗ 

ٔذفغٛش انُّظٕص ػُذِ ٚمٕو ػهٗ ػُاطش داخهٛح ٔأخشٖ خاسظٛح "خاسض انُّض"،إَّ 

«تئٚعاص انثحس ػًا ٚعؼم يٍ انُّض َّظا "دساعح ٔعائم انُض " 
2
. 

 

 

 

 

 :انفشق تٍٛ االذغاق ٔ االَغعاو  -

 

ٚػٍٝ  تؼذ اٌررثغ اٌذل١ك ٌّٛػٛع االذغاق ٚاالٔغعاَ ٚدٚسّ٘ا فٟ اٌرّاعه إٌظٟ

ّْ و١ٍّٙا ٠غاّ٘اْ فٟ ػ١ٍّح تٕاء ٚستؾ ٚذّاعه ت١ٓ اٌؼٕاطش اٌّشىٍح ٌٍٕض إالّ  اٌشغُ ِٓ أ

 أّٔٙا ٠خرٍفاْ فٟ ٔٛع ٘زا اٌرّاعه فىً ِّٕٙا ٌٗ ١ِضج خاطح فٟ ظٛ٘شٖ .

فاالذغاق ٠رحمك ػٓ ؽش٠ك ِعّٛػح ِٓ األدٚاخ اٌشى١ٍح اٌرٟ ذغاُ٘ فٟ اٌشتؾ ت١ٓ اٌٛحذاخ 

 ٌٍٕض واإلحاٌح ٚاالعرثذاي  ٚاٌرىشاس....ٚاٌؼٕاطش اٌّشىٍح 

ا االٔغعاَ  فٙٛ ػثاسج ػٓ ِعّٛػح ِٓ اٌؼاللاخ اٌخف١ح اٌرٟ تٛاعطرٙا ٠رحمك اٌرّاعه  ِّ أ

 اٌذالٌٟ ٌٍٕض واالذغاق ِٚٛػٛػٗ اٌخطاب ٚاٌرؼش٠ف ٚغ١ش٘ا .

 

 

 

 

 

 

 
                                                 

1
 1اٌث١ؼاء اٌّغشب ؽ ذاس، اٌّشوض اٌصمافٟ اٌؼشتٟ ،ا٠ٌىْٛ تٗ اٌٍّفٛظ ٔظا تحس  ف١ّا َغٛط انُض، ش اٌضٔاد: األص٘ 

 18، ص 1993ت١شٚخ،
2

 . 103 -102،ص  ػهى نغح انُضعؼ١ذ حغٓ تح١شٞ ،  - 
 



 
 

  
 

         
 

 
 
 

 
 االتساق أدواث 

 

 

 اإلحانت .1

 االستبدال .2

 انحذف .3

 انىصم .4

 االتساق انًعجًي .5
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 : لالتساق خمس أدوات وىي :                                                                                                      أدوات االتساق                            

 اإلحالة   (référence) 
  االستبدال( substitution) 

 (     الحذف   ellipse ) 

 (       الوصلconjonction ) 

 االت(  ساق المعجميlexical cohérence) 
 

 : والمخطط التالي يوضح ىذه األدوات الخمس
 

 

 

 

    

  

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

 أدواث االتساق

 االحالة االستبدال الحذف االتساق الوصل

 يقاييت

)إحانت 

 خارج

 اننص(

 اننصيت

) إحانت  

داخم            

 اننص(

 

 انتكزار

 

 انتضاو
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 اإلحالة:-1
 تعريفيا:  .1.1
الضمائر وأسماء اإلشارة وأدوات »:يعرفيا الباحثان ىاليداي ورقية حسن بأّنيا  

لقيد  المقارنة ،تعتبر االحالة عالقة داللية ،ومن ثم ال تخضع لقيود نحوية ،إال أنيا تخضع
 .1«داللي وىي وجوب تطابق الخصائص الداللية بين العنصر المحيل والعنصر المحال إليو

  
العالقة بين العبارات واألشياء واألحداث و  »: ياعرفّ   دي بوجراندروبرت  ا مّ أّ 

المواقف في العالم الذي يدل عميو بالعبارات و األشياء واألحداث والمواقف في العالم الذي 
إذ يشير إلى شيء ينتمي إليو نفس  ،بارات ذات طابع بدائي في النص مابالع يدل عميو

 .2«عالم النص أمكن أن يقال أنيا العبارات ذات إحالة مشتركة 
تعمل عمى التحام النصوص وىذا يعني أن اإلحالة تعتمد عمى روابط  ووسائل  

كيفما  العناصر المحميةوتتميز بعالقات تطابقية ال استبدالية ، وتتمثل في أّن  ».وتماسكيا
كان نوعيا ،ال تكتفي في ذاتيا من حيث التأويل إذ البّد من العودة إلى ما تشير إليو من 

  3«أجل تأويميا 
فال يمكن فيم المقصود في أّي نص من النصوص إاّل بالرجوع إلى العناصر أو  

فيي ال تممك داللية مستقمة بل تعود   ،ل إليو سواء كانت قبمية أو بعديةالوحدات التي تحي
فشرط وجودىا ىو  ،مذكورة في أجزاء أخرى من الخطاب عمى عنصر أو عناصر أخرى

                                                           
، 2003، الدار البيضاء المغرب  2المركز الثقافي ط ، لسانيات النص ، مدخل إلى انسجام الخطاب محمد خطابي ،  - 1

 .74ص 
،ص   757622،دار  الكتب القاىرة،مصر،ط: تمام  حسان جمة ، تر   واإلجراء ، النص والخطابروبرت دي بوجراند  - 2

020. 

في قصيدة قميصنا البالي لمشاعر سميح  االتساق واالنسجام ،ثنائية  ومحمود سميمان اليواوشة ،ٌقبيالت نزار مسند   - 3
 .726ص . 2072، 7 العدد 06القاسم، دراسات العموم االجتماعية  المجمد 
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ل بين ما سبق ذكره في مقام ما وبين ما ىو مذكور تقوم عمى مبدأ التماث »:وىي ،النص
        1"«بعد ذلك في مقام آخر

  :أنواع اإلحالة : 1-2
      تنقسم  اإلحالة إلى نوعين :

 خارج النص (  إحالة مقاميو ) -
حالة إحالة نصية ) داخل النص ( -  :بعديةوتتفرع إلى إحالة   قبمية وا 
 :      .اإلحالة المقاميةأ

لكونيا تربط المغة بسياق  تساىم في خمق النص، »يرى ىاليداي ورقية حسن أنيا
فيذا النوع من اإلحالة يقوم بربط  ،2 «، إال أّنيا ال تساىم....في اتساقو بشكل مباشرالمقام

 » :العناصر المغوية بما ىو موجود خارج النص ويعمل عمى إفيام النص وتأويمو  فيي
 غير مذكور في النص مطمقا  غير أنو يمكن التعرفُ  رلمداللة عمى أمر بالضميِ  اإلتيانُ 

 .3 «الموقف عميو من السياقِ 
نستنتج من ىذا أن الضمير يستخدم لمشيء الغير المذكور في النص بحيت يفيم =       

 .المعنى من خالل التأويل 

 :الداخمية (  ( اإلحالة النصية-ب
إحالة عمى العناصر المغوية الواردة في الممفوظ  «:أي داخل النص أو داخل المغة وىي 

4سابقة كانت أو الحقة 
تعمل عمى اتساق النص بشكل مباشر وربط أجزائو بعضيا   »

داخل النص وتعمل اإلحالة النصية عمى  ) المفسر (ببعض وىي عودة العنصر االشاري 
                                                           

،  7نصا ،المركز الثقافي العربي، الدار البيضاء المغرب   ط  األزىر الزناد ، نسيج النص، بحث فيما يكون بو الممفوظ  - 1
 .  775،ص 7660

، الدار البيضاء المغرب  2المركز الثقافي العربي  ط ، محمد خطابي ،لسانيات النص ، مدخل إلى انسجام الخطاب  - 2
 775ص  7660

      ..60، ص  2007أحمد عفيفي ، نحو النص اتجاه جديد في الدرس النحوي، مكتبة الزىراء الشرق ط ،  - 3

 

  57الدار العزبية للعلوم ناشزون بيزوت لبنان ط ويجاالته تطبيقيت، يدخم إنى عهى اننص محمد األخضز صبيحي  -

. 56ص  52005 4  
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إحاالت قبمية نمطية ربط النص باتجاىين  السابق و الالحق ألن الضمائر التي تعمل تحيل 
زائو ويتدرج ضمنيا ضمائر الغيبية أو بعدية ، وىي التي تعمل عمى اتساق النص وربط أج

 هي ،هى،هن،هًا(  ، :)هى،أفرادا أو تثنية أو جمعا 
نتحدث عن الوظيفة االتساقية إلحالة الشخص ،فإن صيغة الغائب ىي التي نقصد عمى 

محمية إلى الشخص عمى الضمائر الممكية الخصوص ويصدق كل ما قيل عن الضمائر ال
واإلحالة النصية إن لم نذىب خارج النص فيي ضرورية التساق النص بشكل مباشر ،كما 
تزيد فاعمية الترابط الداللي داخل النص ، و تؤدي إلى ترابط أجزاء النص لسانيا أكثر من 

، وتطابقو في عدد  شاريتحمل صفات العنصر اإلالمقامية ، والعناصر اإلحالية  النصية 
اإلحالي ما لم يتوفر في  من السمات ، وىي حاممة ألشياء جديدة إذ يتوفر في العنصر

عاقل مذكر مفرد والضمير »فرجل  ،)ىو(والضمير المحيل  )رجل(اإلشاري نحو العنصر 
 ،1 « يحمل الصفات نفسيا ويزيد بأنو معرفة )ىو(

النص وتحقق مثالية التعبير التي بأنيا تعاقب فاإلحالة النصية الداخمية تؤدي إلى ترابط  
أفقي متناسق لوحدات لغوية مترابطة تقوم عمى أسس محددة من حيث التسمسل فضمائر 

العنصر العنصر المحيل و  اإلحالة النصية شكل داخل النص معناه إّن طرفي اإلحالة ،
                            : المحال إليو كالميا موجود في النص وىي بدورىا تنقسم إلى

 (                                                                                                  Référence Anofhique) :إحالة قبمية*
المحال »أو إحالة بالعودة وفييا يسبق العنصر اإلشاري إحالة عمى السابق يطمق عمييا و 

لفظ  ق التمفظ بو وفيما يجري تعويُض بتعود عمى مفسر سَ  »العنصر اإلحالي  «إليو
وليس األمر كما استقر في  يرد المضمر ثظير حيالمفروض أن يْ  المفسر الذي كان منَ 

الدرس المغوي،إذ يعتقد أَن المضمر يعوض لفظ المفسر المذكور قبمو،فتكون  اإلحالة بناء 

                                                           
–لبنان )دار البيضاء–محمد خطابي، لسانيات النص مدخل إلى انسجام الخطا ب،المركز الثقافي العربي ،بيروت   - 1

                                                                                                                                                                            74، ص7663ط 7المغرب (،
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تحيل جديد لو  فيين من المفروض أن يكون عمييا  النص عمى صورتو التامة التي كا
  1 . «من حيث ىي بناء جديد لو 

ىو نوع من اإلضمار بعد الذكر »ا النوع من اإلحالة في بعض الدراسات : ذويطمق عمى ى
كما أنيا ال تقتصر عمى أداة  .2 «....اإلحالة المشتركة يأتي الضمير بعد مرجعو في النص 

تعدى ذلك إلى وسائل و أدوات ولكن يمكنيا أن ت القيام بوظيفتيا ،في  واحدة "الضمائر"
فتشمل اإلحالة بالعودة عمى نوع أخر من جمل النص قصد التأكد وىو اإلحالة  ،أخرى

مثال قولو . «أكثر أنواع اإلحالة دورانا في الكالم  »وتمثل اإلحالة القبمية :.التكرارية 
 :عزوجل

ذِ  يَِّتي َوِمنْ  َقالَ  ِإَماًما ِلمنَّاسِ  َجاِعُمكَ  ِإنِّي َقالَ  َفَأَتمَُّينَّ  ِبَكِمَماٍت  َربُّوُ  ِإْبَراِىيمَ  اْبَتَمى )َواِ   اَل  َقالَ  ُذرِّ
 ،  [124 : ]البقرة  . الظَّاِلِميَن(.. َعْيِدي َيَنالُ 

يعىد أو يحيم إنى إبزاهيى وكذنك انضًيز  فانضًيز انًتصم بهفظ "ربه"، "انهاء" »

«"،"هن"يحيم إنى نفظ "كهًاث" انسابك انذكزأتى انًتصم بانفعم "
3

 . 

 (Référence Cataphorique): بعدية إحالة*
تعود عمى عنصر إشاري مذكور بعدىا في النص والحق  »:الالحق  ىوىي إحالة عم

 . 4«عمييا
ىو استعمال فيذا النوع من اإلحالة  "*"ضمير الشأنوأبرز أبواب النحو العربي توضيحا ليا  

عنصر )المفظ المحيل( أي يشير إلى عنصر أخر )المحال عميو ( سوف يستعمل في النص 
  الحقا .

                                                           
 .                                                                                                                         700األزىر الزناد ، نسيج النص ، نفس المرجع ص   - 1

جمي ، جامعة الممك ديتر  فييفيجر، مدخل إلى عمم المغة النصي ،تر:فالح بن شيب الع-نج  ىانيو من ينظر :فولفا  - 2
 . 22524م ص 7666 –ه 7176سعود 

                                                                                      . 776، 775، ص  الزناد،نسيج النص األزىر - 3

                                                                                                          . 776،  775ص  السابق،، المرجع  4
*
 هو ضمير يتقدم الجملة لتفسيرها ويسميه الكوفيون الضمير المجهول.  
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(، فالضمير "ىو"  7) سورة اإلخالص   «ُقْل ُىَو اهللُ َأَحدْ  »ومن أمثمة ىذا قولو تعالى : 
فسر جممة أو ومن أمثمتيا أيضا الجمل  التفسيرية التي ت ، 1يحيل عمى لفظ  الجاللة "اهلُل" 

عبارة كما في أسماء السور والجمل األولى منيا، بل أحيانا الكممة األولى منيا فيذا كمو 
"اآلتي" مثال بديل الصيغة الدالة ،التعبير "ما يأتي "  »يحيل لما سوف يأتي في النص ويعد 

 عمى اإلحالة إلى مذكور الحق )...( ولكن يمكن أيضا أن نستعمل  بعض البدائل الصيغ
 مثال  عند سماع نشرة األخبار نجد ىذا النوع من اإلحالة فغالبا  «2الدالة إلى مذكور الحق 

 أو قول مذيع: «نقدم لكم نشرة األخبار وىذا عناوينيا... »المذيعون  يستعمل ما
،«تطىرث األحداث بانجزائز خالل أسبىع عهى اننحى األتي ... »

فاإلحالة البعدية ال  3 
كما قد تكون أسماء اإلشارة أو  فقد تكون ضمائر محمية معينة ، تقتصر عمى عناصر

 عبارات أخرى.
ا تعددت أنواع اإلحالة فإنيا تقوم أساسا عمى مبدأ واحد ىو االتفاق بين ميم نستنتج:             

 العنصر المحيل والعنصر المحال إليو سواء كانت قبمية أو بعدية ، داخل النص أو خارجو 
 

   الضمائر:                                                                                             
 تكتسب الضمائر أىميتيا بصفة نائبة عن األسماء واألفعال والعبارات والجمل المتتالية، »

أىميتيا عند وات تتوقف  فقد يحل الضمير محل كممة أو عبارة أو جممة أو عّدة جمل ،
، فيي 4«ىدا الحد فقط بل تتعداه عمى كونيا ترتبط بين أجزاء النص المختمفة  شكال وداللة

االتساق الداخمي لمنص حيث تختمف »تساىم بشكل كبير في تحقيق  التماسك النصي وبناء 

                                                           
10،ص 7،عمم النص بين النظرية و التطبيق ،ج  لفقيأصبحي إبراىيم  - 1

                  . 

 .10ص  7،جالمرجع نفسو ، صبحي إبراىيم ألفقي  - 2

كالوس برينكر ،تر:سعيد حسن بحيرى ، التحميل المغوي لمنص ، مدخل إلى المفاىيم األساسية والمناىج األساسية  - 3
 10م ،ص 2002-ه 7122، 7والمناىج ، مؤسسة المختار لمنشر والتوزيع ،ط

واية سمرقند ألمين معموف، بترجمتيا إلى العربية ،دراسة تحميمية ونقدية  ، لمياء شنوف ،االتساق و االنسجام في ر    - 4
            .                                                                                                                             26، ص 2006- 2005مذكرة ماجستير ،جامعة منتوري ، قسنطينة 
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شبكة خطية من اإلحاالت المرتبطة سابقيا يالحقيا ، وكثرة ىذه الضمائر المرجعية ماىو 
 .1«دليل عمى وجود طابع  النصية  إال

          
ومن  خالل ما سبق يتضح لنا أن لمضمائر دورا فعال في اتساق =               

 النص،فيي تربط السوابق بالمواحق ،كما تنوب عن األسماء واألفعال والجمل والعبارات .
تتفرع ضمائر ضمائر الحضور وضمائر الغياب ،ثم »وتتفرع الضمائر إلى فرعين ىما 

الحضور إلى متكمم....وىو الباث وعمى مخاطب يقابمو في ذلك المقام ويشارك فيو ،وىو 
ا أن ضمائر ذومعنى ى، 2«المتقبل وكل مجموعة منيا تنقسم بدورىا حسب الجنس والعدد

 الحضور أكثر تفضيال من الغياب.
أسماء اإلشارة : 

ما وضع ليدّل عمى  وىو »اإلحالة  وسائل االتساق يمكن إدراجيا تحت نوع وىي وسيمة من 
مسّمى مشار إليو بعيد أو قريب وفي اإلشارة إلى المشار إليو إحالة عميو الحالة 

أّن ىناك عّدة إمكانيات لتضيفيا  ىإل »، ويذىب الباحثان ىاليداي ورقية حسين 3«مباشرة
)اآلن ، غدا .... ( والمكان )ىنا وىناك...( أو  لزمانأسماء اإلشارة :إما حسب الظرفية :ا

حسب اإلشارة المحايدة وتكون بما يوقف أداة أو االنتقاء  )ىذا ،ىؤالء .....( أو حسب 
فقد قام الباحثان بتصنيف أسماء اإلشارة  ،4 البعد )ذاك ،تمك......( أو القرب )ىذا ،ىذه ...(

                                                           
 01،02المرجع نفسو ، ص   - 1

 . 74المرجع السابق األزىر الزناد ، نسيج النص،  ص    - 2

لمياء شنوف ،االتساق و االنسجام في رواية سمر قند ألمين معموف بترجمتيا غمى العربية ،دراسة تحميمية ونقدية.     - 3
                                                                                                                                    02ص 

، الدار البيضاء المغرب 2، المركز الثقافي ط محمد خطابي  ،لسانيات النص ،مدخل إلى انسجام الخطاب   - - 4
   .76ص  ،م2003
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، أي أن 1«ىي خبر عنو كوسيمة لربط الجمل بمااسم اإلشارة »إلى أربعة أصناف وتستعمل 
   .أسماء اإلشارة أصنافيا وأنواعيا تقوم بالربط بين أجزاء وعناصر النص قبميا وبعديا 

يا ىذا الرجل »ابن يعيش "أن يتوصل بيذا إلى نداء ما فيو األلف والالم فتقول: "ويرى      
                            أي أن اسم االشارة يقوم بتعريف الشيء الذي تتكمم عنو                                                                            ،2«، يا أييا الرجل

  المقارنة:                                                                                                
وتعّد"بناءا لغويا معبرا »وىي الوسيمة الثالثة من وسائل اإلحالة بعد الضمائر وأسماء اإلشارة 

عن قيمة عالية عند المبدع لتقديم رأياه وتشكيميا اعتمادا عمى عالمين ، يصنعيا بداتو 
  3«المكشوفالمعنى  ويقدميا لممتمقي، بعيدا عن لغة
تساعد عمى اإلبداع والتعبير عن اآلراء إليصال الرسالة إلى وبالتالي فإن أدوات المقارنة 

عامة يتفرع منيا التطابق »المتمقي في أحسن صورة وأكمل وجو ، وتنقسم المقارنة إلى 
لى خاصة تتفرع إل كمية ......وكيفية   4«واالختالف ،وا 

 االستبدال: -2

يستبدَل المتحدُث لفًظا بمفظ آخر وذلك أن »ويعتُبر وسيمة أساسية تْعتمد في اتساِق النص  
» وىو أيضا  ،5«لو المدلوَل نفسو وىو ركيزة مِيمة  في أيَ نص عل المستوى الّمّساِني

 .6«عممية تتّم داخل النص ، إّن تعويض عنصر في النص  بعنصر آخر 
  

                                                           
محمد عرباوي ، دور الروابط  في االتساق واننسجام الحديث القدسي ، مذكرة الماجستير ، مخطوطة جامعة باتنة    - 1
 .                                                                                                             720، ص2070-2077،

                                                                                                                    .   720المرجع نفسو ، ص    - 2

 ،عمان األردن،7األزمنة لمنشر والتوزيع طر دا،ثنائية االتساق واالنسجام،تحميل الخطاب الشعري  ،فتحي رزقي خوالدة   - 3
   . 33، ص 2003

                                                                                                                                        شنوف ،االتساق و االنسجام في رواية سمر قند ألمين معموف بترجمتيا غمى العربية ،دراسة تحميمية ونقدية.لمياء   - 4

، 7،تحميل الخطاب الشعري ،ثنائية االتساق واالنسجام دار األزمنة لمنشروالتوزيع طفتحي رزقي خوالدة    - 5
 .33ص   2003عمان،األردن،

، الدار البيضاء المغرب 2، المركز الثقافي ط محمد خطابي  ،لسانيات النص ،مدخل إلى انسجام الخطاب نقال عن ،   - 6
 55،ىص 2003المغرب 
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حيث يمكن  يا؛ومنو فاالستبدال مصدر أساسي في تماسك النصوص وترابط =         
          مكان اآلخر ويضمن استمرار الجمل  ويقوم بالربط بينيا .                                                                          لعنصر أو لفظ أن يحلّ 
العالقة بين العنصرين : المستبدل منو ، وىي عالقة قبمية بين » وذلك من خالل مالحظة

 .1« في النص وعنصر الحق فيو عنصرين سابق
 

 :. أنواع االستبدال1.2
 وقد قسمو عمماء المغة النصيين إلى ثالثة أنواع ىي :

 :سمياإلاالستبدال .1
 ،ONE)و أخرى، مؤديا وظيفتو التركيبية ومنو:آخر آخراسم  سم محل  وىو أن يحّل اإِل  

ONES)  ونفس(same.) 
 :االستبدال الفعمي .2

َياَأيَُّيا الَِّذيَن  »: نحو قولو تعالىحمول الفعل مكان اآلخر مع تأدية وظيفتو التركيبية وىو   .3
ُكْم َأْوِلَياَء ُتْمُقوَن ِإَلْيِيْم ِباْلَمَودَِّة . َجاَئٌكْم ِمَن ِبَما وَقْد َكفروا آَمُنوا اَل َتتَِّخُذوا َعُدوِّي َوَعُدوَّ

ّيَاُكْم َأْن تؤَ الَحقِّ ُيْخِرُجوَن الرٌَّسوَل  وا ِباهلِل َريَُّكم إْن ٌكْنُتْم َخَرْجُتْم ِجَياَدا في َسِبيِمي َمنْ وا 
وَن ِإلْيِيْم  َيْفَعْمُو ِمْنُكْم ِبالَمودَّة وأَنا َأْعَمٌم بما أْخفيُتْم وما أعمنتم ومنواْبِتَغاَء َمْرضَاِتي ُتِسرٌّ

 .(الممتحنة ):«َفَقْد َضلَّ َسَواَء السَِّبيلِ 
  "تتخدوا"استبدل مكان الفعل   
 
 
 
 

                                                           
، القاىرة  7دار قباء لمطباعة و النشر ن ط 7النصي بين النظرية والتطبيق  ج  صبحي إبراىيم الفقي ، عمم المغة   - 1

                  .735ص 2000مصر  
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 :االستبدال القولي.3
فمما جاء الّسَحَرُة :» مثل قولو تعالى . 1 وىو استبدال قول مكان آخر مع تأدية  وظيفتو 

ْنْكْم إذا لمَن الُمقربينَ و قال َنعْم  *ُكَنَا نحُن الغالبين قالوا لِفْرعوَن َأِئَن لنَا ألجًرًا إن  «ا 
 .(707)يوسف

 نعم بالقول السابق . فقد استبدل  
بشكل كبير في تحيق الترابط النص ،ألن  ساىم= وعميو فالستبدال عمى اختالف أنواعو  ي

عممية االستبدال تتضمن استمرارية العنصر المستبدل فال يفيم  المبدل من دون العود إلى 
 الموجود قبمو في النص ما ىو متعمق بو 

 الحذف: -3
الكالم،  المكررة في تحذف بعض العناصر بحيث ظاىرة لغوية اشتركت فييا جميع المغات،  

 ويفيم من خالل المعنى.
استبعاد العبارات السطحية التي يمكن لمحتواىا المفيومي أن »دي بوجراند  أنو  يرى  

 .2 ........«يقوم في الذىن أو أن يعدل بواسطة العبارات الناقصة 
وذلك ال يتم إال إذا كان  الباقي في بناء الجممة »...: عفيفي  عن ىذه الظاىرةويقول أحمد 

 .3«بعد الحذف معينا في الداللة كافيا في أداء المعنى
،ويحدده ىاليداي أن يكون إال إذا كان ذلك عمى المعنى أو الداللة  ال يمكنالحذف  كما أنّ 

ثمة يوجد العنصر المفترض في عالقة داخل النص نوفي معظم األم»و ورقية حسن بأنّ 
 .4«النص السابق ، وىدا يعني أن الحذف عادة عالقة قبمية 

                                                           
ينظر : محمد سميمان اليواوشة ، أثر عناصر االتساق في التماسك النص دراسة نصية من خالل سورة يوسف ص    - 1

707 
 001،ص7662، 7مام حسان  دار الكتب القاىرة مصر،طدوبوجراند ،النص والخطاب واإلجراء ،تر: ت   - 2

 . 721.722ص ،2007، 7أحمد عفيفي ، نحو النص اّتجاه جديد في الدرس النحوي،الزىراء،الشرق ط  - 3
 .27ص  2003،الدار البيضاء2محمد خطابي ،لسانيات النص مدخل ،إلى االنسجام الخطاب،المركزالثقافي ط  - 4
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إني قد »وقد إشترط النحاة والبالغيون لمحذف وجود دليل عمى المحذوف قال ابن الجني 
حذفت العرب الجممة ،والمفرد والحرف والحركة، وليس لشيء من ذلك إال عن دليل عميو 

ال كان فيو ضرب من  ، ومعنى ىذا أن الحذف عنده 1 ...«التكميف عمم الغيب في معرفتو وا 
 :2والحذف عند ىاليداي ورقية حسن ثالثة أنواع  ال يكون إال بتوفير الدليل ،

  الحذف االسمي: .7

 داخل المركب االسمي ويقصد بو حذف

 الحذف الفعمي : .2

 ولغويا .وىو الحذف داخل مجموعة الفعمية أي أن المحذوف يكون عنصرا فعميا 
 حذف داخل شبو جممة: .0

ىذا ؟  خمس جنييات والتقدير : ثمن من جممة مثل: كم ثمن ىذا القميص وقد تحذف أكثر  
 القميص خمس جنييات .        

 الوصل :.4
تؤكد عمى اتساق النصوص وتماسكيا، ويعرفو "ىاليداي" ورقية  التيالمظاىر  من أىمّ  يعدّ 

وعميو  ،3«بيا الالحق مع السابق بشكل منتظم يترابطتحديد لمطريقة التي  »حسن بأنو: 
الوصل يقوم بربط السوابق بالمواحق داخل النصوص من أدوات رابطة كأسماء اإلشارة  فإن

يصل وصال مباشرا بين جممتين أو مقطعين في النص  »فيو والموصولة وحروف العطف ،
ساق أساسية عالقة اتّ »ويعتبر  ، كوحدة متماسكة ظيار النص، كما لو أىمية كبيرة في إ4«

                                                           
                    .                                                                                                                            710،ص 2002، 2ابن الجني ، الخصائص ،تر ، عبد الحميد الينداوي ،دار الكتب العممية ، بيروت ط    - 1

 .  22لسانيات النص  ، مدخل إلى انسجام الخطاب ،ص  ينظر محمد خطابي ،   - 2
 
 .22المرجع السابق ، ص    - 3

 61محمد األخضر الصبيحي ،مدخل إلى عمم النص ومجاالت تطبيقية ،ص    - 4
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وجعميا ين متواليات الجمل المشكمة لمنص و يعمل عمى تقوية األسباب بفي النص ألنّ 
 .1« متماسكة 

أن الوصل يتضمن وسائل متعددة لربط المتواليات السطحية » :ا دي بوجراند فيرىأمّ  
بين مجموعة من معرفة العالم بعضيا ببعض بطريقة تسمح باإلشارة إلى العالقات 

نص  ، فكلّ 2«المفيومي لمنص كالجمع بينيما واستبدال البعض في النص وتقابل السببية 
ال يخمو من أدوات الربط التي تساىم في تماسكو وترابطو ، والوصل يختمف عن اإلحالة 

دم أو ال يتضمن إشارة موجية نحو البحث عن المفترض فيما تق»واالستبدال والحذف ألنو 
 .3«ما سيمحق 

 :. أنواع الوصل 1. 4
 :                                                                       4وقد قسم "ىاليداي" و"رقية حسن" الوصل إلى أربعة أ قسام  
 :الوصل اإلضافي أ .
نحو ،  ، أعني ،بالمثل واو " و "أو" ويشمل صيغ أخرى مثل:ويتم بواسطة األداتين "ال 

 وىذه األدوات تحقق الربط بين الجمل . .....ربتعبير آخ
 :الوضع العكسيب.
مع  رغم ، ،لمتعارضة في النص ومن أدواتو لكنا يتحقق عن طريق الربط بين األجزاء 

 إال أن. ذلك،
 :الوصل  السببيج.

عمى ذلك نتيجة وأدواتو : ألن ،ىكذا ،ليذا السبب ،ومن ثم ، بناء  باألسبابىو ربط النتائج 
 لذلك.

 
                                                           

 .220 ،ص2000 ، 0سماح رواشدة قصيدة الوقت إلندونيسيا) ثنائية االّتساق( مجمة دراسات الجامعة األردنية ،مج    - 1

 .002، 007دوبوجراند ، النص والخطاب واإلجراء ،تر :تمام حسان ،ص    - 2

 .22محمد خطابي ،لسانيات النص ، مدخل إلى انسجام الخطاب ، ص    - 3

                     .                                      20ينظر :المرجع نفسو ،ص    - 4
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 :الوصل الزمنيد.

يتمثل في ربط العالقة الزمنية بين األحداث من خالل عالقة التتابع الزمني ويعني ذلك      
 ،عمى ،اة )ثم،بعد( وبعض التعبيرات )بعد،ذلكالتتابع في محتوى ما قيل من خالل األد»

الوقت،لفي ذات الوقت حاال،في نحو(، وقد تشير العالقة الزمنية إلى ما يحدث )في ذات 
 1«قيل ىذا، سابقا ىذه المحظة(،أو يشير إلى سابق مبكرا،

 
 

   :ساق المعجمياالتّ  -5
النصي ويعرفو ىاليداي ورقية حسن بأنو االتساق  المعجمي مظيرا من مظاىريعّد االتساق 

، 2  «ذلك يتحقق من خالل اختيار المفردات عن طريق إحالة عنصر إلى آخر »:
والعناصر المعجمية المرتبطة ببعضيا البعض تضمن الفيم المتواصل لمنص أثناء قراءتو 

ال تفيم إال بالتفطن إلى صمتيا بما تخيل عميو والمحال عميو يعطييا :»وىذه العناصر
وىي في العربية عديدة تدخل فييا الضمائر و أسماء اإلشارة وبعض العناصر  مدلوليا ،

   .3 ...«المعجمية األخرى 
 

أي أن العناصر المعجمية تفيم من خالل العناصر المحال إلييا التي تتمثل في الضمائر 
وينقسم االتساق المعجمي إلى قسمين ىما: التكرار  وأسماء اإلشارة وغيرىا من العناصر،

 والتضام .
  

                                                           
 . 701، ص  2النظرية والتطبيق ، مكتبة األداب ،القاىرة ،ط عزة شبل محمد ، عمم لغة النص ،    - 1

 .701المرجع نفسو ، ص    - 2

 702المرجع نفسو ،ص .   - 3
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 .التكرار:1.5
 لغة: . أ

 ،رىبعد أخْ  اده مرةً ،أعَ هُ ررَ كَ  الشيءُ  رَ رِ وكُ  ،فُ طْ ا: عَ ارً ،الكر وىو الرجوع وكر كرورا تكرَ َكررَ  »
ظ ل الغميُ :الجبُ رُ ،والكّ  بعد الفناءِ  قِ د الخمْ ديُ ث وتجْ عْ البَ  :،الكرةوُ تُ رددْ : َ الحديث تُ ررْ وكَ 

  .1«ابينيمَ 

 اصطالحا:

شكل من أشكال التماسك المعجمي التي تتطمب وجود مرادف أو إعادة عنصر :» ىو
شكل من »: .  وبنفس السياق جاء مفيوم التكرار عند محمد خطابي فعرفو بأنو 2« معجمي

ويتطمب إعادة عنصر معجمي أو ورود مرادف لو أو عنصر  أشكال االتساق المعجمي 
  .3«مطمق أو اسما عاما 
إعادة المفظ في العبارة السطحية التي :»ويرى أن (   récurrence ويسميو ،دي بوجراند)

وعرفو  ،4«العادية في المترجل من الكالم المفيومية واحتالليا من األمور  محتوياتياتحدد 
،أي أنو ال يقتصر في جزء  5«التعبير الذي يكرر في الكل والجزء :» بأنو  "دايفد كريستال"

 من النص بل نجده في بداية كل عنصر أو في وسطو .   
عبارة أو جممة أو فقرة وذلك بالمفظ نفسو إعادة ذكر لفظ أو :» بأنووعرّف التكرار أيضا  

 .   6« التماسك النصي بين عناصر النص المتباعدة لتحقيق أو الترادف وذلك

                                                           
                   ،المركز الثقافي ، الدار  األزىر الزناد ،نسيج النص ، بحث فيما يكون بو الممفوظ نصاد ،نسيج النص،  األزىار الزنا   - 1

 .25ص  7المغرب  ط ءالبيضا

 .703 النحوي، صاتجاه جديد في الدرس  النص، المرجع السابق، عفيفي، نحوأحمد    - 2

 .                                                              21،لسانيات النص ،مدخل إلى انسجام  الخطاب ص  المرجع السابق ،  محمد خطابي   - 3

 .000األجزاء ، تر :تمام حسان ،ص النص والخطاب و  المرجع السابق ، ، بوغرانددو   - 4
، دراسة تطبيقية عمى السور   2000،مصر 7،ط7ج عمم المغة النصي بين النظرية والتطبيق إبراىيم، الفقيصبحي    - 5

                                                                          .                                                                           76المكية ،ص 
طينة ن،ألمين معموف ،مذكرة الماجستير جامعة منتوري قسلمياء شنوف ، االتساق واالنسجام في رواية سمرقند   - 6

 .16، ص  م 2005-2006



 االتساق أدوات                                                   :          األول الفصل

 

27 

يعمل عمى تحقيق و باالسم العام أو الكممة ذاتيا ولذلك نجد التكرار سواء كان بالترادف أ 
 التماسك النصي ويسيم في الترابط بين أجزاء وعناصر النص . 
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درجات يصورىا  تكرار وتمثل سمما يتكون من أربعىاليداي ورقية حسن أربعة أنواع لموقدم 
 : 1المخطط األتي 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
  إعادة العنصر المعجمي: 

 وىو تكرار الكممة في النص أكثر من مرة.                                 

 الترادف أو شبو الترادف  -
 أي تكرار المعنى والمفظ يكون مختمف .                                      

 تكرار االسم الشامل :  -
 وىو اسم يحمل معن مشتركا بين عّدة أسماء .                                     

 العامة :تكرار الكممات -
                                               ىي مجموعة صغيرة من الكممات ليا إحالة عامة .                                                                                                                   

 
 
 

                                                           
التراث النقدي عند العرب ، مذكرة ماجستير ، جامعة الكوفة ، عبد الخالق فرحان شاىين ، أصول المعاير النصية في    - 1

 .20، ص  2072

 إعادة عنصز

 انًعجًي

 انتزادف أو 

 شبه انتزادف

 االسى انشايم

 

 

 

 

 

 

 انكهًاث انعايت
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 :.التضام2.5 
توارد زوج من الكممات بالفعل أو »  االتساق المعجمي ويقصد بووىوالنوع الثاني من أنواع  

 .1 «بالقوة نظرا الرتباطيا بحكم ىذه العالقة أو تمك
 

وعمى ىذا األساس فالتضام تحكمو أزواج  من الكممات قد يكون إما بعالقة تنافر والتعارض 
يداي  ورقبة حسن أو بعالقات أخرى  كعالقة الجزء بالكل أو  الكل بالجزء ، وقد ضرب ىال

 مثال في ىدا الشأن وىو كاألتي:   
لماذا يمتوي الولد طوال الوقت ؟ البنات ال تتموى ،فكممة بنات في الجممة الثانية  وكممة »

)الولد( في الجممة األولى ليس بينيا عالقة تكرار معجمي ، ومع ىذا تبدو الجممتان 
و وجود عالقة معجمية بين لفظتي منسجمتين ، فما الفاعل في ىذا السبك ؟ الفاعل ى

 . 2«البنات ( وىذه العالقة تضاد  ≠ )ولد
وىذا يدل عمى وجود أزواج  من األلفاظ متصاحبة دوما حيث ال يمكن ذكر لفظ دون ذكر 

استعمال »:األخر وىذا ما يسمى بالمصاحبة المعجمية ويعرفيا الباحثين الغربيين بأنيا 
 ، 3«استعماليما مادة مرتبطين الواحدة باألخروحدثين معجمين منفصمين 

   
 :  4 وفي ضوء ما سبق يمكن تقسيم التضام المعجمي إلى  =  
 
  ولد أو بنت.           مثل:التضاد 
  األربعاء.، الثالثاء، ثنيناال مثل:الدخول في سمسمة مرتبة..... 

                                                           
 . 22محمد خطابي،  لسانيات النص ، مدخل إلى انسجام الخطاب ، ص     - 1
 .22المرجع نفسو ، ص    - 2

 . 41ص  ، 2003أحمد مختار عمر ،عمم الداللة ،عمم الكتب ،القاىرة ،ط،    - 3
 الثقافي العربي ، عبد الكريم ،إشكاالت النص ،دراسة لسانية نصية ،نادي األدبي بالرياض والمركزينظر ، جمعان بن   - 4

 . 033، ص  2000، 7ط  بيروت ، لبنان ،
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  نافذة. باب،بيت،  :أو الجزء بالجزء مثل لكل، جزء،اعالقة   

 كرسي  ، طاولة مثل:االندراج في قسم عام 
 



 
 
 
 
 

 
 

االنسجام آليات 
 

 انسياق .1

 انتغزيض مبدأ .2
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 انتشابه مبدأ .4
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     :السياق   

                                                                                                                                            

مجموعة العناصر » :يعتبر من أىم الوسائل المعتمدة عمييا في دراسة النصوص ويقصد بو
و تنشيط التفاعل بين المرسل والمتمقي ،فكل الخارجية التي تساعد في نقل المعمومات أ

جممة ميما كانت تحتاج دائما إلى سياق بسند لمجمل التي نجدىا في كتب النحو 
والمؤلفات المسانية سياقات تأويمية مبنية عمى قوالب المغوية التي تساىم في بناء التأويمي 

 ،1« لو

 

و المتمقي ، فمو أىمية كبيرة في ويتضح لنا أن السياق يتشكل من عالقة النص بالقارئ أ 
تحقيق االنسجام في النص كما يساىم في إحداث التماسك بين أجزاء النص، فوجدوه 

أن »ضروري وبدونو ال يمكن لمجمل أو النصوص أن تكون مترابطة أو متماسكة،لذلك قيل 
تي الجمل وأشكال القول يتماسك بعضيا مع البعض اآلخر دالليا  من خالل المعمومات ال

 ، 2«يقدميا النص، ولكن إدا فقدت الجمل السياق تكون غير متماسكة األجزاء 

 

إلى أن محمل الخطاب ينبغي أن يأخذ بعين االعتبار السياق الذي »ويذىب  "براون  ويول " 
يظير فيو الخطاب ، والسياق لدييما يتشكل من المتكمم / الكاتب والمستمع / والقارئ ، 

يؤدي دورا فعاال في تأويل الخطاب بل كثير ما يؤدي إلى ظيور قول  والزمان والمكان ألنو
 ، 3«واحد في سياقين مختمفين إلى تأويمين مختمفين 

 

والمقصود من ىذا أن السياق يتشكل من متكمم وكاتب يربط بينيما نفس الزمان والمكان  
ويجب عمى محمل الخطاب أن يكون عل عمم بالسياق ألنو يمعب دورا ميما في اكتشاف 

وكل .»الغموض في النصوص ، وتحديد المعنى العام ليا،مما يساىم في تأويل الخطاب 
                                                           

1 -  
 

، مقاربت نسانيت نظيت ،مذكزة االتساق واالنسجام في قصيذة "هذيح الظل العالي لوحوود درويش غنيت نىطيف ، 

 . 33- 34ننيم شهادة انماجستيز ص 
2
 .201ص علن اللغت النصي بين النظريت والتطبيق طبحي إبزاهيم انفقي ،  - 

3
 .41، ص 2991،تز، محمد نطفي انزنيطي ومنيز انتزيكي ،نشز انعهمي ،انسعىديت ، تحليل الخطاببزاون ويىل ،   - 
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،لذلك يسعى  الدارسون ، 1«سجم والعكس صحيح نص قابل لمفيم والتأويل نص من
ويؤكد براون ويول أن فيم  والمحممون في تأويل النصوص بما ينسجم مع مقاصد المتكمم .

منا عل األقل معرفة ىوية المتكمم المتمقي واإلطار الزماني  والمكاني »السياق يستوجب 
 .2«لمحد يث  المغوي

 : 3خصائص  السياق  أ.
 وىو المتكمم أو الكاتب .لمرسل : ا  -

 
 المستمع أو القارئ. المتمقي :  -

 
 اإلطار الزماني لوقوع الحادث.الزمان والمكان : -

 
 مستمعون آخرون حضورىم يساعد في فيم الحدث الكالمي  الحضور: -

 
 أي الفكرة التي يدور حوليا الحدث الكالمي الموضوع : -

 
 كيفتم التواصل بين المشتركين في الحدث الكالمي  القناة : -

 
 يكون إما لغة أو ليجة أو أسموب. النظام : -

 
 شكميا ،جدال ، موعظة . شكل الرسالة : -

 
                                                           

1
  .21ص  هذخل إلى انسجام الخطاب محمد خطابي ،نسانياث اننض ،  - 
2

-  
 

 .     42،تز ، محمد نطفي انزنيطي ومنيز انتزيكي ، ص  تحليل الخطاببزاون ويىل ، 
3
 .31،34ص ينظز إنى انمزجع نفسه  - 
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 ويتضمن التقويم ىل الرسالة شرحا مثير أو موعظة حسنة . المفتاح : -

 
 نتيجة لمحدثأي القصد من الرسالة التي ينقميا المشاركون يجب أن يكون :الغرض -

 . التواصمي

 
 : . مبدأ التغريض2

 
عرفو براون وي ويعتبر الوسيمة األساسية المعتمدة عمييا في اكتساب خاصية االنسجام في ، 

كل »وبنفس المفيوم جاء تعريفا آخر لمتغريض ىو  ،1«نقطة بداية قول ما » ويول بأنو :
عنصر خاص يتخذ كنقطة ،كل جممة ،كل فقرة ،كل حمقة وكل خطاب منظم حول قول
 .2«بداية

ونفيم من ىذين التعريفين أن التغريض ىو كل ما وقع في الصدارة الكالم وكل ما قيل في  
،فالعنوان عنصر تمكن في عنوانو أو الجممة األولىنص  أينقطة بداية » ،أولو لذلك فإن

  . 3«األدبي ميم في سيميولوجيا النص ففيو تتجمى مجموعة من الدالالت المركزية لمنص 
 

موض الموجود داخل النص أو الغ كبير في توضيح النصوص وفك   فالعنوان لو دور
عات قوية حول موضوع الخطاب أو النص ، ويتمكن ، ويمنح لمقارئ أو المتمقي توق  الخطاب

في ،والعنصر المرض في البداية بذلك من تفسيره وتأويمو، فيو وسيمة تعبيرية عن الموضوع 
قضية أو حادثة ما ،أما طرق التغريض تكون بتكرير  الدارسون يكون اسم شخص أونظر 

اسم أو جزء من اسمو أو باإلحالة إليو بالضمائر أو بذكر بعضا أدواره وصفاتو في الفترة 
 .زمنية

                                                           
 . 29ص  مدخل إلى انسجام الخطابمحمد خطابي ،لسانيات النص ،    - 1
  29،ص 2، بحث فيما يكون بو الممفوظ نصا ،المركز الثقافي ، الدار البيضاء المغرب  ط نسيج النصاألزىر الزناد ، - 2
 .29ص  ، المرجع نفسو - 3
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 :. مبدأ التأويل المحمي3

 
التأويمية بما يمكن أن يعتبر تقييد لمطاقة »يرى محمد خطابي أن ىذا المبدأ يرتبط 

لدى المتمقي باعتماده عمى خصائص السياق ،كما أّنو مبدأ متعمق أيضا بكيفية تحديد 
 .1 .....«الفترة الزمنية في تأويل مؤشر زماني مثل اآلن 

 

ىو الذي يعتمد فيو القارئ عمى إعمال فكرة ،بحيث »:ويعرفو أحمد عرابي بقولو  
خارج النص أو ضمنو ليتوصل إلى الداللة يستعين عمى ما عنده من آليات لغوية ولغوية 

  .2«المرادة 
يتبين لنا من خالل ىذين التعريفين أن مبدأ التأويل المحمي يجعل المتمقي مقيدا 

  بالمفيوم الذي بني عميو النص أو الخطاب ، وال عن نطاقو ،كما يجب أن يتقيد بسياق.
قصد  »يكون بمتناولو ، وال يكون أكبر مما يحتاجو من أجل الوصول إلى تأويل ما ، فيكون 

   3«تمكين المحمل من تحديد تأويل مالئم ومعقول
  

والقارئ في جميع األحوال  »كما يجب استبعاد كل تأويل غير منسجم مع أفكار النص ،    
حيث أصبح ىذا التأويل  ،4«مجبر عمى االنطالق من معطيات النص لبناء تأويمو المتسق 

                                                           
 1002، الدار البيضاء المغرب  1،المركز الثقافي ط مدخل إلى انسجام الخطاب،  ، لسانيات النصمحمد خطابي   - 1

 22ص 
 ، 1020،تيارت ،الجزائر ،2، ديوان المطبوعات الجماعية ،طيات الداللية في الخطاب القرآنيالتحرّ  أثرأحمد عرابي،  - 2

 .  22ص 
النقد العربي الحديت ، تحميل الخطاب الشعري والسردي ،ج دراسة في األسموبية وتحميل الخطاب ،نور الدين السد،    - 3
 .21،دارىومة لمطباعة والنشر والتوزيع،الجزائر ، ص 1

) الداللة تغير عادتنا في قراءة النص األدبي( ،  المركز الثقافي العربي ، الدار  القراءة والتوليدحميد لحمداني ،   - 4
                                                                                                                                .223 ،1004، 2البيضاء، المغرب ، بيروت،لبنان،ط
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تمنح المفسر اآلليات الضرورية الكتشاف المعاني الخبيثة والمبيمة في  »نظرية 
   . 1«النصوص، فيي تباشر عمميا انطالقا من الصعوبات الموجودة داخل النص

 
 :.مبدأ التشابو 4

 
حيث يتعامل المتمقي مع النصوص من خالل  ؛ذلك عبر تشابو نص مع نصوص أخرى يتم  

استخالص الخصائص والمميزات النوعية »ي إلى ؤد  وي   ،التجربة التي اكتسبيا بفعل  القراءة
الفيُم » وىذه الخصائص تمكنو من قياس بعضيا عمى بعض من أجل  ،2«من الخطابات

ي الموجود أَمامو ،ولَكن بناءا أيًضا عمى الفيِم والتأوِيل والتأويل ب ناًء عمى الُمعطى النصِّ
في ضِوء التْجرَبة الَسابقِة؛ أي الَنِظر في الخطاِب الحالي في عالقتو مع الخطابِات سابقة 

والمشابية أداة تساعد عمى الفيم ،كما تساعد عمى الفيم ،كما تساىم في تحقيق  ،3«تشبيو 
االستكشافات األساسية التي يتبناىا »ىذا المبدأ أحد  عد  تأويل  منسجم ومتماسك ،وي  

 .4«المستمعون والُمحّممون في تحديد تأويالت في السياق 
د القارئ عمى تحميل النصوص كما يعتمد ىذا المبدأ عمى التجربة  السابقة التي تساع

وتتجمى أىمية التجربة السابقة في المساىمة في إدراك المتمقي لالطرادات عن طريق »
التعميم ولن يتأّتى لو ذلك إال بعد ممارسة طويمة نسبيا ،ويعّد مواجية الخطابات تنتمي 

و يمكن إلى أصناف متنوعة مما ُيؤّىمو الكتشاف الثوابت والمتغّيرات، وعمى ىذا النح

                                                           
 1002 ، ماي ،محاولة لتحديد المصطمح،مجمة الخطاب،ىرمنيوطيقا النص أو فمسفة التأويل النصوص:دحمانية مميكة  -1

 .42ص،
،ص 1002، الدار البيضاء المغرب  1، مدخل إلى انسجام الخطاب ،المركز الثقافي ط لسانيات النصخطابي ،محمد  - 2

24. 
 .24المرجع السابق ،ص   - 3
 .24المرجع نفسو، ص   -4
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الوصول إلى تحديد الخصائص النوعية لخطاب ُمعّين ومن ضمن التجربة السابقة لممتمقي 
 .1«القدرة عمى التوقع ،أي ما يكون الالحق بناء عمى وقوفو عل السابق 

 
القارئ  اعد المتمقي أوويتضح لنا مما سبق أن مبدأ التشابو من الوسائل التي تس=          

في نياية الخطاب أو  أن يكون  والتنبؤ بما يمكن واكتشاف خصائصيا ، في تأويل النص،
 النص.         

 
 

                                                           
 .21ص ‘المرجع نفسو   - 1
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 وسائل االّتساق اإلحالية: 
 
  الضمائر: .أ

 

ات القصيدة بعضيا ببعض حتى ىنا وسيمة لغوية، تكرارىا يساىم في ربط آلي الضمائر
 تبدو قصيدة واحدة أو كاّل واحدا ال يتجزأ ومن ىذه الضمائر :  

 
 :1لممتكمم في قول الشاعر مفدي زكرياء   " أنا "ضمير مستتر

 
ٌٌٌٌٌٌٌٌٌٌٌٌٌٌٌٌٌٌٌخزائشٌ  ٌٓ ٌٌٌٌٌٌٌٌٌََٚاٌاٌسىاٌحٌَزثًِّ ٌالٌٌَمٍثًٌٌٌٌٌٌٌٌٌٌٌٌٌٌٌٌٌٌٌٌٌاٌضٌ ٌٍّدٌ زٌٌَاٌِ

ًٌٌٌٌٌٌٌٌٌٌٌٌٌىآٌٌِصٌٌٌََٚ ز  ٌٌٚآٌٌِأشعدٌاٌضٍاءٌتذستًٌٌٌٌٌٌٌٌٌٌٌٌٌٌٌٌٌٌٌٌٌٌٌٌٌٌٌٌٌٌٌٌٌٌٌٌث دٌاٌدّاَيٌت ش 

رٌدٌٕ ًٌٌٌٌٌٌٌٌٌٌٌٌ ٌِاٌص  ٌٌٌٌٌٌٌٌٌٌٌٌٌٌٌٌٌٌٌٌٌٌٌ!ً..ٌشتٌٌِّاٌطشٌكٌٌٌَْعشفدٌ أٌ ٌِٚاًٌٌٌٌٌٌٌٌفٍٛالًٌخّاٌه 

ٌٌٌٌٌٌٌٌٌٌٌٌٌ شٌلٍثً   ّ ذجٌذغ اٌوَٕدٌأٚ ٌٌٌٌٌٌٌٌٌٚٛالٌاٌعمٍ  َّ ٌٌٌٌٌٌٌٌٌٌٌٌٌٌٌٌٌٌٌٌٌٌٌٌ!ٌثًشعٌ ٌٌَٓإاّلٌٌِ ٌ

ٌَّ ًٌٌِذخٌ اٌتع ٌِٚٙ ٌَّٚ ٌِ ٌٌٌٌٌٌشبٌٌٌٌٌٌٌٌٌٌٌٌٌٌاٌلٌ ٙ ٌٌٌٌٌٌٌٌٌٌٌٌٌٌٌٌٌٌٌٌٌٌٌٌٌٌٌٌٌٌٌٌٌٌٌٌٌثًًٌٌٌَٚظٕٛٔ ٌٌهٌفٛقٌَغشا

ًٌٌٌٌٌٌٌٌٌٌٌٌٌٌٌٌٌٌٌٌٌٌٌٌٌٌٌٌٍَِارذ ٌفٍٙاٌتإٌٌٌَذٕثأخٌ  ًٌٌَّ،ٌٚت ٌٌٓت ٌفأ  !!ٌثًرٕ ٌٙاٌاٌ
    

  ضمير المستتر لممخاطب في قولو  
2: 

 
ٌِ سٌَاٌضًٌٌٌَِّات ٌاٌتٌٌٌٌٌٌٌٌٌٌٌٌٌََٚ َٙاٌش، ٍ ٌازشٌٌٌٌٌٌٌٌٌٌٌٌٌٌٌٌٌٌٌٌٌٌٌٌٌٌٌٌٌٌتاٌضٌ ٌ٘اسٚخٌٌَذٍمةٌٌٌٌٌٌٌٌٌٌٌٌٌٌٌٌٌَٓٚز 

ٌِ غٌٌَحٌٌََٕاٌخٌٌٌََٚ ٌَٙاسٌ ًٌٌَْٕاٌاٌدٌ ٕ ٌٌٌٌٌٌٌٌٌٌٌٌٌٌٌٌٌٌٌٌٌٌٌٌٌٌٌٌٌٌٌشٌ اضٌ اٌسٌَت ٌٌٍةٌَاٌغٌٌَٗ ٌٌٍَعٌَأشٌ ٌٌٌٌٌٌٌٌٌٌٌٌٌٌٌٌٌٌٌٌَٚا

ٌَِرٌف ٌضثٌٌٌٌََٚيٌ ٌٌٌٌاٌدّاٌٌٌٌٌٌٌٌٌٌٌٌٌٌٌٌٌٌٌٌٌٌٛ حٌٌضرسٌ دٌ اٌٌٌٌٌََٚ ٙاٌاٌىافشٌ ٛخٌ ًٌ
*

ٌٌٌٌٌٌٌٌٌٌٌٌٌٌٌٌٌٌٌٌٌٌٌٌٌٌ

ٌٌََٙٙث ٌعٌ ًٌشٌٌٌٌٌٌٌٌٌٌٌٌٌٌٌٌٌٌٌٌَْٚف ٌِا ٌسٌفٍٙاٌاٌزٌَاٌَجٌزٌَٛسٌَاٌثٌٌٌََٚ  ٌٌٌٌٌٌٌٌٌٌٌٌٌٌٌٌٌٌٌٌٌٌٌٌٌٌٌٌٌٌٌٌٌٌشٌ ئ ٌئٌاٌثأادٌ اٌاٌ
                                                           

1
انُششإٌٍارجٌاٌدزائشٌ-  انشغاٌح2393/87انًؤصضحانىطٍُحنهكتابانجزائش،سقى نهفُىٌوحذج ،طانًؤصضحانىطٍُح

 21،صو1987
2
 20َفشانًشجغص - 

*
ىانضاتشويُهقىنهتؼانىانزساعنغثظتهى،وٌقىل:إياوانهاشًٍٍٍػًشاتٍاالنفاسضٌخاطةانحثٍةهُا:تًؼُاٌىافشٌ: 

 20صَفشانًشجغٌٌٌٌٌٌٌٌإٌْصرٌاٌْاًٌٌٍٍوافشٌٌٌٌٌ:"ًٌٌفٍهٌأخشٌِدا٘ذٌوانهٍم
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 22صفحة   :1ضمير المخاطب "أنت" في قولو


ٌَّاصٌٌَٕهٌ ٌِ ٌٌٌٌٌٌٌٌٌَٚاٌٌٌٌٌٌٌٌٌٌٌٌٌٌٌٌٌٌٌٌٌٌٌٌٌٌٌذٌَٔاٌ ٌٌشٚسٌ عٌٌَٔدٌ شٌأزائ ٌخٌٌٌٌٌَ ٌاٌضٌَٕاٌٌٌَاذٌ ثٌَاٌصٌٌَذر

ٌْ اٌدٌ ٌدٌ ٌٔ ٚأٌٌٌٌ ٌَٚاٌزٌ ٌٕا ٌ!ٌٕىٌَّاٌ ٌٌطٍةٌ اٌت ٌٌَٛٔشغٍ ٌٌْ ٚإ ٌٌٌٌ                     ٌٌٌٌٌٌٌٌٌٚاعذٌ يٌ

ٌَْاٌسٌَدٌٚأٌٌٌٌٌَٔ ٌَّاٌٌٌَٚأٔدٌ ٌٕا ٌَّدٌاٌ ٌ،ٚأٔ ٌذًٌٌٌٌٌٌٌاٌٌٌٌٌٌٌٌٌٌٌٌٌٌٌٌٌٌٌٌٌٌٌٌٌٌٌٌض ٌاٌ،ٚأٔدٌإٌٌَٙاذٌ ط

 
 :  73الصفحة  : 2ضمير الغائب المتصل  
 

٘ٛاٌتّسّاِٙاٌٌٌٌٌٌَٚ حٌذز  َّ ٌِ أزٌٌَضٛيٌ ِعٌ ٌٙذ٘ذًٌٌ ٌٌٌٌٌٌٌٌٌٌٌٌٌٌٌٌٌٌٌٌٌٌٌٌٌٌٌٌٌٌٌٌٌٌٌٌٌٌٌٌٌلاٌ                                        اٌٌٌٌٌٌٌٌٌٌٌٌٌٌٌٌٌٌٌٌٌٌٌٌٌٌٌٌٌٌٌٌٌٌَٙال
 

 . 25المقاطع : صفحة من 


َلٍثً  عشاثًعٌ شٌَ،وثٛسجٚثََٛسجٌ  ٌش  د  أًٌفَأَتذع  َّ َٙ  ٌ ٌّ٘اٌأَ
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 22َفشانًشجغ:إنٍارجانجزائش،صفحح 

 73نفس المرجع ص       - 2
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 العائد  الضمير  الكممة
ُاغه ش -



ايألَ -







ه َشته -



ًحث  -



ًقهث -



ًسوح -



ًدست -



ًدٌُ -

اَ 



اَ 







 ٌ اء/انه انُى



اءانٍ 



اءانٍ 



اءانٍ 



اءانٍ 



اءانٍ 

 ٍ َح



 ٍ َح



نشؼشانُىٌتؼىدػهىَحٍوانهاءٌؼىدػهىا



َاأ 



اأَ 



اأَ 



اأَ 



اأَ 



اأَ 
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ًست -

ًقهث -

ثًشؼ -

ًَكٍا -

ًأنث -

إنٍادتً-

اوحٍه -

ُهاغاسي -

ايىجه -

هاحاسفٍ -

ستػشو أَ -

ٌأَتانجُا -

ٌأَتانحُا -

هاالي ىتأح تزه -

ًًاَ هًاأنه -





اءانٍ 

اءانٍ 

اءانٍ 

اءانٍ 

اءانٍ 

اءانٍ 

اءانه 

اءانه 

اءانه 

اءانه 

أَت 

أَت 

أَت 

ءانها 

هًا 



اأَ 

اأَ 

اأَ 

أَا

اأَ 

اأَ 

مدػهىتات هاءتؼى ان 

حانهاءتؼىدػهىجُ 

حانهاءتؼىدػهىنج 

جانهاءتؼىدػهىثىس 

تؼىدأَتػهىانجزائش

تؼىدأَتػهىانجزائش

تؼىدأَتػهىانجزائش

 ً حانهاءتؼىدػهىقان

ةشؼ تؼىدػهىثىسجانقهةوثىسجان 
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 :ب. أسماء اإلشارة 
 

   36يقول الشاعر : صفحة 
 

ٌَِأاَلٌٌٌٌٌ ٌٌّايٌ زاٌاٌدٌٌٌََ٘ثعٌ ...ٌٌَٔئٕاٌَشاًٌسٌ ٌٚصًٌٌٌٌٌٌٌٌٌٍَ؟ٌٌٌٌٌٌٌٌٌٌٌٌٌٌٌٌٌٌٌٌٌَاٌَِ...ٚضابٌ اٌاٌسٌ اٌٌٙزٌَ...

ٌٌٌٌٌَِ ًٌ اٌٌٌَايٌَ،ٌزٌٍَخٌ ٌٌٌٌٌٌٌٌٌٌٌٌٌٌٌٌٌٌاٌٌٌٌٌٌٌٌٌٌٌٌٌٌٌٌٌئٌَٕىا ًٌٌٌٌٍَاٌّٛزٌ ٌثظ ٌٌٙ ٘زاٌ ٌَِ...ٚتٌٍٓإٌٌّخٍ ٌٌايٌ ش

ٌّ ٌٕاٌاٌعثمشٌاخٌ ٘ ٌٌٌٌٌ ٌٌاٌدالٌ يٌٚعشطٌٛشٌ شّاٌ ٌٌشذٌ ،ٌٚصٌَخٌ ٌٌٌٌٌٌٌٌٌٌٌٌٌٌٌٌٌٌٌٌٌٌٌٌٌٌٌدزاٌٌٌٌٌٌعٌٚاٌ

 
 105ويقول الشاعر أيضا : صفحة 

 
ٌٌٌٌٌٌ ٌٌَٓ ٌّ أتٌ ٌعٍحٌ ٚتاٌ ٌٌٌٌٌٌٌٌٌٌٌٌٌٌٌٌٌٌٌٌٌٌٌٌٌٌٌٌٌٌٌاٌٌٌٌٌٌٌٌٌٌٍَٙعر ٌت ٌٌازٛاءٌٌَٔى ٌَّذٌدٌاٌ ٌاٌٌٌٌٌٌٌٌضٍ

ٌَْاٌزغاسٌ ٌغذاٌتٌٌٌ ٌَِضٌَٕفًٌأسٌ ٌٔزٌٚهٌٌٌٌٌٌٌٌٌٌٌٌٌٌٌٌٌٌٌٌٌٌٌٌٌٌٌٌٌٌٌٌٌٌَذٌٌضرمثٍٛ ٌا...ا...تعذ

ٌْ شعةٌ دجٌاٌٌَٚلاٌٌٌٌٌَ ٌّ ٌ.............................زاداٌٌَ٘...إ ٌَِىٌ ٍىٌشعث ٌٛاٌعٌَألٍ ٌٌٌ!ٌا...ٌَّذٌَأ ٌٌُ

  
 : 104ويقول أيضا في الصفحة 

 
ٌَٚ٘زاٌٌٌٌٌٌٌٌٌٌٌٌٌٌٌٌٌٌٌٌٌٌٌٌٌٌٌٌٌٌٌٌٚرانٌٌَشالصٌ ًٌٌٚذ ٌشالصٕ ٌذ ٌٌٌٌٌٌٌٌ ٌٌحٌ ٌٍَضٌٓٔ ٌٌٓزٌ ثٌعٌَتعٌ ...

ٌٌٌٌٌٌٌَٚ ٌْ ٌٌَِٔزيٌٌَإ ٌٗ اٌ،ذ ٌٌٛ ٛتٍىٌ ٌٕادٌ
*

ٌٛ ٌزضةٌ فأ ٌٌٌٌٌٌٌٌٌٌٌٌٌٌٌٌٌٌٌٌٌٌٌٌٌٌٌٌٌٌٌٌٌ ٌٌَٓتٍى ٌٌ اٌث ٌٌِ ٗىٛ
*
ٌ!ٌ

 
 
 
 

                                                           

 140فتشجاصتؼًاسهىنهجزائش.َفشانًشجغانضاتقصسهىنفظحفشَضٍحتضتؼًمنشتىانًضهًٍٍوإحتقا:ٌثٍىٌٌٛاٌ: * 

 هزاػهىاألثشٌاءوأصحابانًشاكزانهايح.ٌوٌطهقٌ""ٌتٍٗهىتششٌففًيصشوصاحثهاٌضًى:ٌاٌثٍىٌٌٌٛٗ *
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عنى أنيا تربط جزء نجد أسماء اإلشارة بكل أصنافيا والتي تسعى إلى الربط بين األجزاء بم   =

الحق بجزء سابق ومن ثم تساىم في اتساق النص كما عرفت لنا األشياء التي أشار إلييا 
 حوائنا(.و يا قادة  ،وتحدت عنيا الشاعر مثل  )ىذا وذاك وىنا 

 :ج. المقارنة  
 

 :27قول مفدي زكريا ء صفحة ي
   : 98صفحة ويقول أيضا 

  
 ا .اي  ب  الصّ  مثل   ، القالئد   مل  ، وح   ى  س الحم  ب  ول ر،ل الش عو  وجد          

 

 : من  أدوات المقارنة الموجودة هنا 
 

والمتان تساىمان في ربط "الكاف "واألداة  التي تدّل عمى التشبيو واالفتراض ، "كان "أداة 
 وىذه األدوات  تسعى إلى جعل اإللياذة متناسقة في أبياتيا. "مثل "،ت، وكذلك األداة األبيا

 .الوصل 2
 

  22يقول الشاعر مفدي زكرياء :صفحة 
 

ن شغمونا  بطيب  الم نى وا       و أن ت الجنان  الذي وع د           ! وا 
م أنت  الس مو ، ريح  الذي ل م  ي خ ن عــــــوأنت  ال ض   هد ناي ر الص 

د أسا س البن اـــــــــــــــــــو منك  است مد  الب ناة ال بق مو  فكان  الخ   اء ،  
ًناً  ان  ،ــــــــــــــــــــــــوأله مت  إنسان  هذا الزم  فكان بأخالقها م وم 

ه ر مث    *وع بدت  درب  النجاح  لشع ب    ! من اـــــــذبي ح فمم ينص 
                                                           

*
المؤسسة الوطنية  نظر :إلياذة الجزائر مفدي زكرياءومعاناتيا من العدو  المحتل ،يفمسطين  ىنا  يقصد ذبيحالشعب :    

 . 1987الجزائر  2393/87الجزائر رقم النشر –لمكتاب 
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وت عّد من األسماء  ،"الذي"األدوات التي ساىمت في اّتساق ىذه األبيات منيا األداة 

بشكل كبير في تماسك وترابط أبيات  الذي أسيم ،"الواو "الموصولة  ، وأيضا حرف 
التي تقوم بربط ما بعدىا من الجمل، بما  ،التي ت عّد من أدوات الوصل "الفاء"القصيدة وأيضا 

 قبميا ربطا م حكًما .
 :104ويقول الشاعر أيضا  من الصفحة 

  
ر    ر ها غيرت ي  وانح  ب ح هيه  ثم ...أن ا ف ت غ د و         في نح   ! أص 

 
 التي تعد من أدوات الربط  . ثم" "ونجد ىنا االداة  =                 

 . الحذف:3
لنزل   نوع من مدار اإليجاز قائم عمى الحذف كما يقوا الطراز لو ظير المحذوف بإعتباره 

يكون عفو  فالحذف ال قدر الكالم  عن عمو بالغتو لصار إلى شيء مشترك مسترذل ،
  دليل عميو مثال: خاطر بل البد من وجود

 
 1 114من الصفحة  أ. حذف االسم :

 
ب  إليك  بإلياذت ـــــي                عسا ه ا ت كفِّر  ٌكّل ذٌنوبي . أتو 

 
 فتقدير الكالم أن تقول :

 
تي         ع سى إلياذت ي ت كّفرأتوب إليك رّبي بإ   ك ّل ذنوب ي. لياذ 

 
 ح ذف في الشطر األّول اسم رّبي، والدليل عمى الحذف ىو ضمير "الكاف" 

                                                           

.  114ص 2003 ،10ج  1طنية دار الكتب العممية طلمفدي زكرياء المؤسسة الو إليادة الجزائر  - 1  
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 من نفس الصفحة : أّما في الشطر الثاني
        

 عصيت ك عمًما بأّنك تعف و....عم ى المسرف ين  فهانت  ٌخط وب ي
 

 ىو الضمير الياء الذي يعود عمى اإللياذة  ح ذف اسم اإللياذة والدليل عمى ذلك
"، وي عدٌّ الفعل عصَّيت  وبعد "أن" وتقدير الكالم أن  والمالحظ ىنا أّنو تّم حذف  اسم "الربِّ

  تقول :
 عّصي ت "ربِّي " عمما بأنك أنت ربي. 

 
ك ر يوقوله:...... دك  ف ي ال ك ون  ذ  مد  م ج   . ف خ 

 
 مجد "بالِدي" في الكون ذكري . وتقدير الكالم أن نقول: فخّمد

 وتم حذف  اسم "بالدي" والدليل عمى الحذف ىو ضمير "الَكاف" الذي يعود غمى "بالدي"
 

 :112صفحة  994وفي المقطع 
 
م  أذ ان  قوم  يوق ر                        ف ت فجعهم  صر خاٌت الحياة     د   وي ص 
 

 "ه و".ِرك  ما يدل  عميو وىو الضمير  في الشطر الثاني، وت "القو م "تم حذف اسم 
 
 42قولو صفحة حذف الفعل:  ب.

 
رحا                      بح  ج  تك ى                        فات خذن  بأي نا م في الص  ك م  م ن جريح  الفؤاد  اش   و 

 فتقدير الكالم أن تقول :
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تك   ك م  م ن جريح  الفؤاد  اش  رًحا اشتك ى   فا   ى               و  بح  ج   ت خذن  بأي نا م في الص 
                   

 "اشتكى"ح ذف في الشطر الثاني فعل 
 

ار  فيها الزم ان                           وف ي ش عب ها اله ادي الث ائ ر    وي ا ث ورًة ح 
 

 في الشطر الثاني من ىذا البيت وتقدير الكالم أن تقول : "حار"تم حذف فعل
 

 :20قولو في الصفحة 
 

"حا ر" في شعبها الهادي. ار  فيها الزمان                            و   وي ا ث ورة  ح 
 
 . التكرار:4
 

بيات بعضيا ببعض وكأنيا بيت وىذا التكرار أسيم في ربط األ "يا"تكرار حرف النداء 
 19ونجد ذلك في قول الشاعر:من الصفحة  واحد

 

ًٌ دٌٌَٚاٌزٌ ٌٌٌٌٌٌٌٌٌٌٌٌزاخٌ اٌّعدٌ عٌِطٌٌٍَشٌاٌَخزائ ٌٌٌٌ ٌٌٌٌٌٌٌٌٌٌٌٌٌٌٌٌٌٌٌٌٌٌٌٌٌٌٌٌٌٌٌٌٌٌٌٌٌٌٌٌٌٌٌٌٌٌٌٌٌٌٌٌٌٌٌٌٌٌٌٌٌٌٌٌٌٌٌٌٌٌٌٌٌٌاخٌ ٌَٕائ ٌاٌىٌٌَحٌهللاٌف

ٌٌخٌا ٌٌَّازهٌاٌمضٌَاٌضٌ ٌٌَٙٗاٌٚخٌ ًٌٌٌٌٌٌٌٌٌٌٌٌٌٌٌَٚٗأسضٌ ف ٌٌشبٌ اٌٌٌّّحٌٌَٚاٌتضٌ 

ٌَّسٌاٌٌٌَٛ تٙاٌاٌصٌ ٌٛجٌ ًٌّّذٌٌَدٌ ٌٌٌٌٌٌٌٌٌٛخٍ ٌاٌ ًٌٌٌ دٌ فًٌصٌ ٌحًٌٛزٌٌَاٌٌٌٌٌٌٌٌٌٌٌٌٌٌٌََٚ ٌٌٌٌاخٌ ساٌ

ٌٚ ٌّّٛدٌٌٌٌٌٌٌٌٌٌٌٌٌٌٌٌِعأًٌاٌضٌ فٍٙاٌاٌٛخٌ ٌتثٌ ٌحٌَصٌَل ٌٌٌَاٚ ٌٌاجٌ ٌٍَاٌسٌٌَعٌ ٌٛتش

 
ت مِثل صرخة عميقة، نقمت إلينا ما يحممو الشاعر من  "يا"فتكرار الشاعر ألداة النداء 

ّب الجزائر والتعمُّق بيا.  مشاعر وأحاسيس تتمّثل  في ح 
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 25شاعر لكممة " القمب"في قولو: من الصفحة تكرار ال -
 

م ا          ب ه ا ذ اب  قم بي، ك ذوب  الرص   ، ف أوق د  ق مبي  وش عب ي ج   ر ا ـــــص 
ثورة  قمب ي ،ك ثورة  شع  عر ا ـــــــــــفأبدعت  ش ه ما ألهم ان ي ، ي          ب  ـــــــو 

لم  يب ل في الحب  حــــــــــــــــــــــــــــــــــــإذ ا القمب  لم ينتفض  ل مجم         ًرا                                    ـمًوا ومـال  ، و 
ن صدق  العهد             و حرب  القموب  ك حرب  الشعو ، وم  را                   ،ب   أحرز  نص 

يش هد ل ي فيه واد ي قري        ن ي أد ر ى ، ش  سمو ا قمبهــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــو   فهو م 
كأنو الخيط أو الحمقة الرابطة بين أبيات القصيدة التي تبدو كصورة  "القمب "فتكرار كممة -

 واحدة منّسقة.
 : 29التي تدل عمى ترتيب األبيات ويقول مفدي زكرياء في الصفحة "الفاء"تكرار الحرف  -
 

اله     م  ف ي ال ثائرين  و وغاضت  به ثورا ت     اى                     ف ف جرت  الع ز 
 

 29الفاء ىنا دلت عمى السببية الصفحة 
 

ب ح  د رًبا يال ق ي المنونا   وق د  عاش  درًبا لحم و األم ان ي                     ف أص 
 

 دلت الفاء ىنا عمى التعقيب 
 

خب ث  النفوس    ين  ٌهدى الن فوس ا                 لئ ن  حارب  الدين    ف مم  يغم ط الد 
 

 ارتبطت ىنا الفاء بجواب الشرط 
 

نظمت    طي ر و  بير الخ   جيًشا وأّسست  باًلًدا                    فك نت  األمير الخ 
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 دّلت الفاء عمى االستئناف 
 

او فاألبيات والذي ييدف إلى ربط أبيات القصيدة،فدون الو  "الواو "،تكرار حرف  -
 :   20متناثرة ؛أي غير مترابطة ويقول  الشاعر من الصفحة 

 
ار  من ه نان  ـــــــوي ا جّنة غ  عمه  الغ يب بالح                  ا الج   اضر  ــــــــو أش 

ري              اط  ة  الح ب في خ  ي لمش     وي ا موض  شراق ة الوح   اعر  ـــــــــــوا 
ها الك اف ر    ـــــــــــا               مة يستحو الججويا  ل   ل ، ويسبح  في موج 

 
والذي أسيم في ترابط األبيات، وبحذفو ي صبح كّل بيت  "أنت"تكرار الضمير  -

 : 20مستقّل عن غيره، ومثال ذلك في قولو الصفحة 
 
ٌِ أٔدٌعشٚسٌاٌذٌٌَٔشًٌزائ ٌخٌَ ٌضٕاٌٌٌَاٌاذٌ ثٌَاٌصٌ ٌذٌٌََّرٌَاصٌ ٌٕهٌَاٌٌٌٌٌٌٌٌٌٌٌٌٌٌٌٌٌٌٌٌٌٚ

ٌْ دٌاٌدٌ ٚأٔ ٌٌٌ ٌَٚاٌزًٌٌٕا ٌْ ٌٌٌٌٌٌٌٌٌٌٌٌٌٌٌٌٌٌذٚاٌعٌَيٌ ٌّ ٌطٍةٌ شغٍٛٔاٌت ٌٌٚإ ٌٌ!ٌىٌَٕاٌ

ٌْ اٌسٌٌَٚأٔدٌ ٌٌٌٌٌٌٌٌٌٌ ٌَّدٌاٌ ٌ،ٚأٔ ٌٌّاٌٌٌٌٌٌٌٌٌٌٌٌٌٌٌٌٌٌٌٌٌذٌ اٌضٌٌَٚأٔدٌ ٌٕا ٌاٌإٌٌٌَٙ،ٌٚأٔدٌ ٌاذٌ ط

 
يا تكرارىا ىو الذي صنع النّصية، ولو استغنى عن،"هل"  "كيف"تكرار أداة االستفيام 

 ، يقول مفدي زكرياء:النّصيةالشاعر لكانت األبيات غير مترابطة، وبالتالي تفتقر إلى 
 

ٌ!!ٌاعٌَضاٌَشٌفٌٍَّ ٌعٌاٌضٌٍٍَذٌأضاٌَتًٌٌٌٌٌٌٌٌٌٌٌٌٌٌٌَغثٌٌَثالدٌ ٌ ٌاٌٛسٌ ٛصٌ ٌ ٌٌٍفٌَٚوٌٌٌٌٌٌَ

ٌٛ ٚوٌٌٌٌٌٌٌٍَ ٌٌٌٌٌٌٌٌٌٌٌٌٌٌٌٌٌٌٌٌٌَِٗأ ٌٌٌٍََٕتٌَفٌٌم ٌاٌ؟ٌطاعٌَاٌاصرٌَٚذمٌَٛأخاللٌٗ

؟ااعٌَشعٌَفٌٍٗاٌ ٌٌشٌ شخٌ شٌاٌ ٌٌَّطٌٌَٚلذٌ ٌٌٌٌٌٌٌٌٌٌٌٌٌٌٌٌكٌاٌشثابٌٍَٕشٌطشفًٌٌٌٚوٌٍَ

91وٌقىلأٌضافًانصفحح:
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فدٌفٍٍةٌ ٌٙ ٌٌٌََٚ
1
اٌمضاٚصحٌٌِٓشإٌٔٔاٌ؟ٌٌٌٌٌٌٌٌٌٌٌٌٌٌٌٌٌٌٌٌٌٌٌٌٌعزِٙا؟ٌفًٌ ٌٚزظٌ 

ًٌٚ٘ٔاتٌٌٌٍٍْٛ
2

ٌٌذاٌٖاصرٙاٌْتإصشاسٔاٌٌٌٌٌٌٌٌٌٌٌٌٌٌٌٌٌٌٌٌٌٌٌِٚٓصّرٌٗ

ا المروق  بأطفال نا ؟ 3وهل ال فيجر ي  وطول  السني ن استطاع 
 
  .التضام:5
 

ظرا الرتباطيما بحكم ىذه التضام  ىو توارد  زوج من الكممات بالفعل أو القوة ن
،  كما تمنح النص استمرارية وتكوين الجمل الم ّتسقة المترابطة في عّدة أبيات وليس العالقة

 : التنافر واحد، وقد يتخذ التضام شكل التضاد أو شكل
 

  أ.التضاد :
بط كان أكثر قدرة عمى الر  "حيث أنو كمما كان حاد )غير متدرج( التضام "أول أنواع وىو    

 :مثل /أحمد مختار بكممات ،النصي)...( وقد مثمو الدكتور
 متزوج ≠ أعزب، حيٌ≠ٌميت

 في قول الشاعر :
 

نان   ا ر م نها الج  ي ا جّنة غ  عم ه                و  ر   و أش  اض   الغ يب  بالح 
 

 بالحاضر ىنا تضاد) تقابل في تقرير المصير ( ≠ الغيب 
 

ار  فيها الزمان                 وفي ش عبه ا اله ادئ الثائر   وي ا ثور ة  ح 
 

 الثأثر ) تقابل في سياسة الشعب ( ≠ اليادئ
                                                           

1
  وخاصحاٌٍّهٌٌٌٛشٌفٍٍٍةٌ: انثىسج انشؼةانجزائشيإتاٌ أديغح تغضم نكًٌقىو انثىسج إتاٌ انقضاوصح انزيػٍٍ

 .91األطفالانًشجغانضاتقص
2
 91صُحصاحةكتابانحضاسجص15سئٍشفشَضاانزيػٍٍَفضهكاسدٌُالالفٍجشيوتقىفٍهأاتٌٍٍْٛاٌثاٌث: 

 91َفشانًشجغص:ٌ 3
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 قربت              غرامك ظنوني وبي ومهما بعدت ومهما
 

 تضاد  =قربت  ≠بعدت 
 

ٌة من  سالم  وحرب    وفي كّل شِّر لن ا قصٌة                   مجّنح 
 

 ) تقابل في سياسة الشعب (=   حرب ≠سالم
  

لم يبل  في الحب  حمًوا ومًرا             إذ ا  القم ٌب ل م ينتفض  لمجمال    و 
 

 تضاد  =مرا  ≠حموا
      

 صالتي مع الميل سرا وجهرا.                  وديري الذي كنت أتموبه  
 

 تضاد  =جيرا   ≠ِسّرا
 

 التنافر: -ب
 قط فرس، ، نوع الثاني من التضام مرتبط بفكرة نفي مثل التضاد مثل كممات خروف ىو

وأيضا مرتبط بالرتبة مثل : رائد، مقدم عقيد أو  كمب......بالنسبة لكممة حيوان. ،
ذلك مرتبطا باأللوان مثل : أحمر، أصفر أخضر.....، عميد...، ويمكن أن يكون ك

 وكذلك بالزمان مثل: فصول ، شيور أعوام .
 

 بوجود أداة النفي )ال(: 
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را  !! فال  تتقن  به  في النضال                   واًلتعتمد  في المهمات  صخ 

ومن  ل م ي ه م  لي س  .وال يكتم  السرَّ إال الم شو                 ق   ر  ت م س   ي ك 
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 ىو لدراسة موضوع االتساق و االنسجام وآليات بعد ىذه الجولة العممية التي كانت محاولة
 لشاعر الثورة مفدي زكرياء  إلياذة الجزائر في ذلك بتطبيقو 

التي ساىمت في ترابط القصيدة حيث ثم الكشف عن  و االنسجام  ساقاالت   تزخر  بعناصر 
بعالقات التماسك  ةاألخير  هيتم ىذت، حيث ذلك التالحم بشكل واضح من خالل آليتيما 

وما يحيط بو إذ يعد االتساق واالنسجام الحجر األساسي  بين أجزاء النصوالشكمية الداللية 
المصطمحين األساسين في النصوص وجوىرىا وبالرغم من أن ىنالك خمط بين  في بناء

لسانيات النص "االتساق "و"االنسجام" إال أنو  يتفق الباحثون عمى أن االتساق يتحقق في 
ظاىر النص بالنظر في أدوات الشكمية والروابط النصية التي تساىم في تعالق األجزاء و 

التماسك الوحدات المختمفة لمنص ،أما االنسجام فيو مجموع العالقات الخفية التي تحقق 
فال خالل ىدا نكاد نستنتج أن العالقة بينيما تكاد تكون جدلية فمسفية ، الداللي لمنص ومن

يمكن أن يتحقق االتساق دون االنسجام  أو االنسجام دون اتساق فيما عنصران متكامالن 
وىذا ما جعل أبياتيا متماسكة ومترابطة ، ومن النتائج التي  فكل واحد منيما يكمل األخر،

 نياية رحمة البحث اآلتي:منا إلييا في ص  تو 
 يتميز االتساق بعدة فروع وأقسام . مظاهر االتساق هي : -

حالة نصية وتتفرع ىذه األخيرة إلى قبمية  اإلحالة وتنقسم إلى نوعين : حالة مقامية وا 
وبعدية ، وتبرز اإلحالة الضميرية بأنواعيا ) ضمائر المتكمم ، المخاطب ، وضمائر الغائب 
،كذلك الضمائر المتصمة ، وتعد ىذه الضمائر من أىم الوسائل التي ساىمت في ابيات 

 اإللياذة  وتحقيق الترابط بين أجزائيا.
فقد أسيم مساىمة فعالة في ربط الجمل ببعضيا كما ساىم في اتساق اإللياذة  الوصل :
 بأكمميا.

العناصر المكررة يساىم  أسيم الحذف أيضا في تحقيق االتساق اإللياذة ، فحذف الحذف :
في اتساق اإللياذة بأكمميا ، فالحذف يجعل القارئ ينتبو إلى ما حذف فيحاول البحث عن 

 تقدير المحذوف ومرجعيتو.
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وقسم إلى ثالثة أقسام :القولي ، الحرفي ،اإلسمي وىذه األنواع الثالثة لالستبدال اإلستبدال : 
 ساىمت في ربط بين أجزاء اإللياذة .

 م باستبدال وحده لغوية بشيء ليما نفس الداللية أو المعنى .حيث قا
 ويحقق من خالل وسيمتين ىما التكرار والتضام. االتساق المعجمي:

فالشاعر قد استخدم في إلياذتو التكرار بكثرة وىذا ما ساىم في تحقيق وحدة التماسك 
 اىم أيضا في نسق اإللياذة . والترابط بين أجزائيا، وتنوع التضام بنوعيو : التضاد والتنافر س

وبما أن االتساق عنصر مكمل لالنسجام فإن ىذا األخيرال يتحقق إال بوجودآليات 
 تساعده عمى ذلك وىي :

فيو يكشف الغموض والمبس الموجود  ،ص بالقارئل من عالقة الن  الذي يتشك  مبدأ السياق :
 في النص.

ويعتبر مبدأ أساسيا في اكتساب النص  ،مما وقع في صدارتو الكال وىو كل   مبدأ التغريض :
 لخاصية االنسجام .

ي  ال يخرج عن نطاق المفيوم الذي بني عميو يجعل القارئ أو المتمق  مبدأ التأويل المحلي :
 النص. 

ما  كل   ي في تحميل النصوص تحميال منطقيا وفك  : وىذا المبدأ يساعد المتمق   مبدأ التشابه
 ىو غامض وممتبس.

كاتب وبفضل تحقيقو لجوىر االتساق واالنسجام واالنتضام المعجمي راعة الفضل بب    
والسبك النصي نرى أن مفدي زكرياء قد  حقق  من خالليا  المعاير الفنية والجمالية والداللية 
وحتى الشكمية وىذا من خالل شموليتيا ودليل ىذا أن ىذه الممحمة الزالت حتى اليوم  تعتبر 

 ية الخرافة حققت التماسك النصي و االتساق واالنسجامكاألسطورة أو الحكا
في  البحث إضافة  أكاديمية طي بة، كون يأن  نتمنى في نياية ىذه التجربة البحثية الثرية ،

 .و االنسجام في الجزائر لشاعر الثورة مفدي زكرياءساق االت   ردراستو مظاى
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 الماجستير .
 والدوريات د.المجالت

 
يت في قاعة المحاضرات كمية الشريعة والقانون لجامع .مصطفى صالح باحو ، محاضرة ألق1

 م.14/05/2005السمطان األكبر في مسقط مساء السبت 
ىرمنيوطيقا النصر أو الفمسفة التأويل النصوص ، محاولة لتحديد المصطمح  . مميكة دحمانية2
 .2006مجمة الخطاب ماي  ،
االّتساق واالنسجام في قصيدة قميصنا . نزار مسند قبيالت ومحمود سميمان المواصفة ثنائية 3

ن 1. العدد39البالي لمشاعر سميح القاسم ، دراسات العموم اإلنسانية االجتماعية ، المجمد 
2012. 

. سماح رواشدة ، قصيدة  الوقت ألدونيس االّتساق واالنسجام ، مجمة دراسة الجامعة األردنية 4
 .2003 -3-3مج ،
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 :ِفذٜ صوش٠بء  -1

 ٌِٛذٖ : *

 ٚعٍّٗ دىّخ والِٗ وبْ ئغ٠خ،ااٌجؼ األصث١خ اٌـبدخ فٟ اٌٛجٖٛ أٌّع ِٓ ػوغ٠ب ِفضٜ ٠عض       

 إٌٝ ثٙب ٠جعش اٌغصبص، ِٓ ألٜٛ ثىٍّبد اٌذغ٠خ أجً ِٓ ٌٚـبٔٗ ثمٍّٗ ٔبضً ٚوفبح، جٙبص

 ."اٌجضائش رح١ب أْ اٌعضَ ٚعمذٔب" صٕب٠ب٘ب  فٟ رذًّ عؿبٌخ إل٠صبي األعوبْ وً

     

 أٚ اٌش١ز  ٌٚمجٗ ؿ١ٍّبْ، اٌذبط اٌش١ز ثٓ ٠ذٟ ثٓ ؿ١ٍّبْ ثٓ اٌذم١مٟ اؿّٗ ػوغ٠بء  ِفضٞ      

ٖ ٚعٓ اٌش١ز، آي  ش١ٛر أدض وبْ فمض اٌش١ز آي ٌمت اٌعبئٍخ ٚعصذ ٘ظا ؿ١ٍّبْ، اٌش١ز جض 

 اٌعضّب١ٔخ ثبٌـٍطخ رغثطٗ  ١ِؼاة ٚاصٞ وبْ أ٠بَ ، ا١ٌّؼاثٟ اإلرذبص  ٠زغأؽ ٠ؼلٓ ثٕٟ ِض٠ٕخ

 اٌعبئٍخ ٘ظٖ دضٓ ففٟ اٌظارٟ، ثبؿزمالٌٗ اٌجبلٟ فٟ ٠ٚزّزع دّب٠خ ِعب٘ضح اٌّغوؼ٠خ

ِفذٜ صوش٠بء"اشزٙغ ثبؿّٗ اٌّعغٚف  "اٌّبجضح،
1
  . 

ٕٚ٘بن أؿّبء ِـزعبعح ، اٌفزٝ اٌٛطٕٟ ،أثٛ فبعؽ اٌذّضأٟ ، اثٓ رِٛغد ، ٌٚمجٗ أدض     

 فأصجخ ٠عغف ثٗ . ثّفذٞػِالء اٌجعضخ ا١ٌّؼاث١خ 

 

جٛاْ  11ي اٌّٛافك ٖ 1326 سٕخ ِٓ األٚي جّبدٜ فٟ ٠11َٛ اٌجّعخ » : ػوغ٠بء ٌٚض   

ثجٍذ٠خ ثٕٟ ٠ضلٓ ِٕطمخ ثٕٟ ١ِضاة أٚ ِب٠عشف حب١ٌب ثٛال٠خ غشدا٠خ   َ 1091
2
« . 

 

الرشاٖ إالّ  ٚ٘ٛ ٠شرذٞ ثزٌخ أٚسٚث١خ فبخشح ،ثشثطخ عٕك ٚل١ّص »أ١ٔمب جضَّا د١ش  وبْ

٠ْٛزبٚجبْ ِعٙب  فٟ اٌٍّ 
3
 .»  

     

ب       ِ  ٚاٌجسبطخ، ثبٌزفزح أّٔٙب رّزبص عٕٙب ٠ّش١ع فىّب »،اٌعّاللخ األؿ طٛعح ٘ظٖ ششص١خ عٓ أ

 إٌٝ ا١ًٌّ وث١ش اٌّعشش، ٌط١ف اٌطجع، سّح األخالق، دِث وبْ فمذ ٚاٌزعمذ، االٔطٛاء ٚعذَ

 سش٠ع اٌظشٚف، أحٍه فٟ حزٝ ِح١بٖ اٌجسّخ رفبسق ال اٌزجسُ دائُ ٚاٌذعبثخ، اٌزٕى١ذ

 حذّ  إٌٝ وش٠ُ ٚاٌزىٍف، اٌزصٕع عٓ ثب٢خش٠ٓ عاللبرٗ فٟ ثع١ذ ...ثب٢خش٠ٓ االٔسجبَ

 «رحزف... دْٚ ألصذلبئٗ اٌّسبعذح ٠ذ ٠ّذ اٌزٙٛس،
4

 

                                                           

 .                             38ص 1989ٌّفضٜ ػوغ٠بء ،ث١ٍذ١ً اٌطب٘غ ، اٌّؤؿـخ اٌٛط١ٕخ ٌٍىزبة اٌجؼائغ ،ص.ط ، رأِالد فٟ إ١ٌبرح اٌجضائش:1

2
 .8، جّع١خ اٌزغاس ،غغا٠خ ص 2ِذّض ٔبصغ ، ِفضٞ ػوغ٠بء ، شبعغ إٌضبي ٚاٌضٛعح ،ط -

3
              432ص2007،عجض اٌّبٌه ِغربض صاعِ٘ٛخ ٌٍطجبعخ ٚإٌشغٚاٌزٛػ٠ع،اٌجؼائغ 20فٟ ق ِعجُ اٌشعشاءاٌجضائش٠ٓ: 
4
 .49اٌّغجع اٌـبثك ، ص  - 
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'ر١بسد رٕذضع أؿغرٗ ِٓ ثٕٟ عؿزُ ، اٌ ظ٠ٓ أؿـٛ ا ِض٠ٕخ ر١ٙغد فٟ اٌمغْ اٌضبٟٔ ِٓ اٌٙجغح 

حب١ٌّب'
1
. 

      

 :ٔشأرٗ  *

ب ِٓ وز بة  اٌجٍضح د١ش دفع ٠ؼلٓ( عأؿٗ  )ثٕٟ ِـمظ فٟثضأ ِفضٞ ػوغ٠بء ِـبعٖ         َّ ،ِزَعٍِّ

 ؿٓ ثٍغ ٚعٕضِب ،دزٝ ٔظُ صعاؿزٗ ٚ اٌفمٗ  ِٓ اٌمغآْ اٌىغ٠ُ ِٚجبصا اٌٍغخ اٌعغث١خجؼءاً 

 ،ٚأرُ دفع اٌمغآْ اٌىغ٠ُ  صعاؿزٗ ٚاصً أ٠ٓ ثبصطذبة ٚاٌضٖ  عٕبثخ ِض٠ٕخ إٌٝ أزمً اٌـبثعخ

ح ؿٕز١ٓ اٌـالَ ثّضعؿخ صعاؿزٗ فؼاٚي رٛٔؾ إٌٝ غبصع 1922 عبَ ٚفٟ  صُ ،اٌمغآ١ٔخ ِض 

 جبِعصُ رذٛي إٌٝ ،د١ش صعؽ ِٛاص ع١ٍّخ وبٌذـبة ٚاٌججغ ٚ اٌجغغاف١ب اٌشٍض١ٔٚخ ثبٌّضعؿخ

،إٔىت عٍٝ اٌض عؽ ٚاٌزذص١ً ٚاٌّطبٌعخ اٌّـزّغح ٚدضٛع  ِـبِغاد األص٠ت  اٌؼ٠زٛٔخ

عِضبْ  اٌزٛٔـٟ اٌعغثٟ اٌىجبصٞ وّب اعرجظ ثصضالخ د١ّّخ ِز١ٕخ ِع اٌشبعغ اٌجؼائغٞ 

 .دّٛص

ْ  اٌ    ( ٟ٘ اٌزٟ وٛٔزٗ ٘ظا  1922- 1926اٌزٟ لضب٘ب شبعغٔب ثزٛٔؾ )ـٕٛاد اٌشّؾ إ

 اٌزى٠ٛٓ األص١ً ٚٚجٙذ د١برٗ ٘ظا اٌزٛج١ٗ األصثٟ ٚ اٌـ١بؿٟ .

 

 إذ جدارة، عن المقب ىذا عمى حصل وقد الجزائریة، الثورة بشاعر زكریاء مفدى عرفوقد         

 الرسمي النشید صاحب وىو ال كیف إخالص، بكل وطنو عن الغزیر رهوبحب   اىرالط   بقمبو دافع

 التحریر جیش نشید وصاحب الجزائري، لمعمم الرسمیة حیةالت   وصاحب ا(سم)ق   الجزائریة لمثورة

 المحكوم إلى 1956سنة  التحریر جبية في األمر صدر الذي الشيداء نشید وصاحب الجزائري،

الصیغة الرسمیة لفترة تاریخیة الصعود إلى المقصمة مما یكسبو  قبل یرددوه أن باإلعدام عمیيم
معینة ،وىو صاحب نشید بربروس وصاحب نشید بنت الجزائر وصاحب النشید الرسمي 
لمطالب الجزائریین ، والنشید الرسمي لالتحاد العام لمشغالین الجزائریین ،ونشید االنطالقة 

 الوطنیة األولى...
2. 

 

 : عٛاًِ ٔجٛغٗ* 

                                                           
1

،صعاؿخ ِعج١ّخ صال١ٌخ ،ِذّض اٌع١ض آي س١ٍفخ ،ِفضٞ ػوغ٠بء ، أدّض اٌّعجُ اٌشعشٞ عٕذ شعشاء اٌثٛسح اٌجضائش٠خ : 

شٙبصح اٌضوزٛعا٘فٟ اٌٍغ٠ٛبد اٌعغث١خ اٌمض٠ّخ ، ٔٛلش ف١ٟ ؿجزّجغ ؿذْٕٛ )ّٔبطط( ١٘ٚجخ ١٘ٚت ، عؿبٌخ ١ًٌٕ 

 .29،ص2015
2
 . 182 ،٠181ب ، ص شعش اٌثٛسح عٓ صوش٠ذٟ اٌش١ز صبٌخ  ،  - 
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ٚجٙزٗ اٌزٛج١ٗ األصثٟ ٚاٌـ١بؿٟ ،وّب فزغح ِىٛصٗ ثزٛٔؾ ِغدٍخ اٌزى٠ٛٓ األص١ً اٌزٟ رعض 

وبْ ٌٍج١ئخ اإلؿال١ِخ اٌزٟ ٔشأ ثٙب ٌّٚصبصع صمبف١خ اٌض١ٕ٠خ ٌّٚب عبٔبٖ ِٓ اؿزجضاص االؿزعّبع 

اٌفغٔـٟ أصغا ٔفـ١ب فٟ رشى١ً ششص١خ اٌشعغ٠خ اٌّزذض٠خ اٌزٟ طجعذ إٔزبجٗ األصثٟ ،ٌٚظٌه 

 فٟ صالس  عٛاًِ ِّٙخ وبٌزبٌٟ : ؿٕضعجٙب

 

  اٌعبًِ األٚي :

ٛ  اٌجعضخ ، فئْ  إٌشأح اٌعغث١خ اإلؿال١ِخ األص١ٍخ اٌزٟ ٔشأ٘ب ، لض رغوذ فٟ ٔفـٗ ٠ٚ زّضً فٟ ج

ثعض األصبع ، ٚأٚلعذ فٟ أعّبلٗ دت اإلؿالَ ٚاٌعغث١خ ٚ اٌٛطٓ فٌىِغٖ إ١ٌٗ وً ِٓ ٠ذبٚي 

ظ ٚأْ أٌٚئه اٌّشب٠ز وبٔٛا ٠مضِْٛ إٌّٛطط اٌعٍّٟ ٌٍزال١ِاٌّؾ  ثٙظٖ اٌّمضؿبد أ٠ب وبْ الؿ١ّب 

ج١ّعُٙ أعضبء ِٕبض١ٍٓ ، ِٕشغط١ٓ فٟ صفٛف اٌذؼة اٌذغ  اٌضؿزٛعٞ رذش ُ٘ فمض وبٔٛا 

 ػعبِخ اٌش١ز عجض اٌعؼ٠ؼ اٌضعبٌجٟ .

ٚٔظغا ٌال٘زّبَ ِفضٞ ٚفطٕزٗ ٌّب ٠ضٚع ِٓ دٌٛٗ ٚطٌه ِٓ سالي ِشب٘ضرٗ ألعّبي اٌؼعّبء 

أِضبي اٌضعبٌجٟ ٚاٌجبعٚصٞ ٚاٌغ٠بدٟ  ُٚ٘ ٠فضْٚ عٍٝ صاع اٌجعضخ  ٚاؿزمجبٌُٙ اٌطٍجخ اٌىجبع ِٓ 

ثذفبٚح ٠ٚجٍـْٛ إ١ٌُٙ فٟ اٌّذبضغاد  أٚإٌضٚاد  رضٚع وٍٙب دٛي رغؿ١ز ِعبٟٔ اإلعزؼاػ 

دسسذ عٍٝ  »:ثبٌض٠ٓ ٚاٌششص١خ ٚ اٌعًّ عٍٝ رذغ٠غ اٌٛطٓ ِٓ أعضائٗ ٚفٟ ٘ظا ٠مٛي 

شٜ فٟ اٌٛط١ٕخ ٚاٌزضح١خ فٟ سج١ً اٌٛطٓ اٌعض٠ض ٚ األِخ ٘ؤالء دسٚسب د١ٕ٠خ ٚأخ

«اٌّج١ذح
1
. 

ظٖ اٌفزغح ٔغٜ صأرغ ِفضٞ ثؼعّبء ِٚشب٠ز اٌجعضخ اٌع١ٍّخ ٚأصجخ فٟ ٘ظٖ األصٕبء ٠مغأ ٚفٟ ٘

اٌّجالد ٚ اٌصذف اٌشغل١خ اٌزٟ رجعش إٌشٛح ٚ اٌٛط١ٕخ ف١زشغثٙب ٠ٚزشض ِٛاضعٙب ِجبال 

 ٔضغا ٚشعغا.ٌٍزضع٠ت عٍٝ اإلٔشبء ٚاٌىزبثخ 

 :اٌعبًِ اٌثبٟٔ 

 

إدزىبن اٌشبعغ ثعضص ِٓ اٌزٛٔـ١١ٓ ُِٕٙ اٌش١ز عجض اٌعؼ٠ؼ اٌضعبٌجٟ ِؤؿؾ اٌذؼة 

ض االؿزعّبع.فضً ٠ـزّع ِفضٜ إٌٝ  اٌضؿزٛعٞ ،ٚاٌٛطٕٟ اٌّشٙٛع ثّٛالفٗ اٌشجبعخ ض 

ٌجٟ طٌه لٛي اٌضعب ِٚٓ ٚضً ٠غصص٘ب فٟ ِٕبؿجبد عض٠ضح ٚألٛاٌٗ ٔصبئذٗ ٚٚص١بٖ  ٚأدبص٠ضٗ 

وفبٔب أْ ٔحزفع ِٓ ِبض١ٕب ثبٌذ٠ٓ ٚ األخالق ،ِٚب عذا٘ب فئْ اٌذِبس إٌٝ   » اٌّشٙٛع :

.«اٌجٛاس 
2
    

 

 :اٌعبًِ اٌثبٌذ 

                                                           
1
شبعغ إٌضبي ٚ اٌضٛعح "صعاؿخ ٚٔصٛص "، ِذّض ٔبضغ ، جّع١خ اٌضغاد "اٌعطف غغصا٠خ ٠ٕظغ ِفضٞ ػوغ٠بء   : 

 9-8،ص  2،اٌجؼائغ ط 

 . 24: ٠ٕظغ اٌّغجع ٔفـٗ ص  2
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فٟ اٌجٛ اٌٛطٕٟ اٌذبع اٌظٞ وبٔذ رع١شٗ رٛٔؾ فٟ اٌعشغ٠ٕبد ٚالؿ١ّب ثعض اٌذغة  ٠ٚزجـض

اٌعب١ٌّخ األٌٚٝ. فمض عغفذ ٘ظٖ اٌفزغح ثطبثع اٌّجبثٙخ، فٟ اٌمٜٛ اٌٛط١ٕخ ٚؿٍطبد 

االؿزعّبع إضبفخ إٌٝ األجٛاء اٌضمبف١خ اٌّزفزذخ عٍٝ اٌغٚافض اٌشغل١خ، فّٓ اٌّعغٚف أْ 

فٟ رٛٔؾ، وبٔذ أٚي اؿزذىبِب ِٕٙب فٟ اٌجؼائغ . اٌغلبثخ عٍٝ ٘ظٖ اٌغٚافض
1
 

      

إْ ٘ظٖ اٌعٛاًِ ِجزّعخ لض رضبفغد عٍٝ ٔشأح اٌشبعغ ٔشأح ٚط١ٕخ ،ٚأصغد ف١ٗ رأص١غا ل٠ٛب   

، ثضا ٚاضذب أْ د١برٗ األصث١خ ارصٍذ ارصبال 1925د١ٓ ٚاجٙزٗ ٘ظٖ اٌٛجٙخ اٌشعغ٠خ ِٕظ 

 ٚص١مب ثٕشبطٗ اٌـ١بؿٟ اٌٛطٕٟ.  

      

   

 دٚا٠ٕٚٗ اٌشعش٠خ :   *

 ا١ٌٍٙت اٌّمضؽ  -

 أطاللخ  -

 ِٓ ٚدٟ االطٍؾ  -

 رذذ ظالي اٌؼ٠زْٛ  -

 اٌشبفك اٌّعظة  -

 إ١ٌبطح اٌجؼائغ -

 

 وفاته:*   

 
 وستون یناىز تسعة عمر عن م، 1977 أوت 17 األربعاء یوم اهلل رحمو توفي فقد وفاتو، وعن  

  یزقن ببني رأسو بمسقط دفن حیث بالده، إلى جثمانو ونقل بتونس، عاما،
2 . 

 
ت أعمال ىذا العمالق الفن خالدة عبر التاریخ مكتوبة بحروف من لقد ظم                   

ذىب ، كل حرف یيز كیان كل  الشعب الجزائري ، ویشعره بالعز و الفخر بانتمائو إلى بمد 

                                                           
1
 .  13: اٌّغجع اٌـبثك ،ص   

 8ص  2007ٌٍٕشغ ، ِٕزضٜ ؿٛع األػ٠ىخ ،اٌجؼائغ ،  ، ِٛفُ  ، رحذ ظالي اٌض٠زْٛػوغ٠بء  ِفض٠ٜٕظغ :  - 2
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الممیون ونصف ممیون شيید ، فكمماتو ستبقى محفورة بقمب ووجدان الجزائریین كبیرىم و 
 ن وطنيم من أدنى األخطار المحدقة بو. صغیرىم، وتحفزىم طول الدىر عمى النور ع

 
 : إلياذة الجزائر  -1
  

 مفهوم اإللياذة :
  ْ وٍّخ إ١ٌبطح وعٕٛاْ  رعض وعزجخ أٌٚٝ ِزّظٙغح رذ١ٍٕب عٍٝ ِفَٙٛ اٌٍّذّخ ٚاٌزٟ ٟ٘ فٓ  إ

أصثٟ ٠ىْٛ لص١ضح ؿغص٠خ ثط١ٌٛخ سبعلخ ٌٍّأٌٛف رعزّض عٍٝ ِش١ٍخ إغغائ١خ ٠شٍمٙب عبٌُ 

أٚؿع ٚأوجغ ِٓ اٌعبٌُ اٌّعغٚف 
1

  . 

ٟ رجٍغ ِٓ اٌطٛي لص١ذح رمَٛ عٍٝ اٌسشد اٌمصص »:ثأٔٙب  عٍٟ جٛاد اٌطب٘شوّب عغفٙب  

أٌف األث١بد ، ٚرزضّٓ حبدثخ ثط١ٌٛخ خبسلخ ٚلعذ فعال فٟ اٌزبس٠خ سبثك عٍٝ إٌظُ 

فذخٍذ فٟ  رمب١ٌذ اٌشعت ٚأِجبدٖ  ٚأٔبش١ذ شعشائٗ ٚحىب٠برٗ ٚأسبط١شٖ  ٚألصٝ خ١بٌٗ 

،رشسُ اٌّثً األعٍٝ ٌٍشعٛس اٌمِٟٛ ، ٚ ثزٕبلٍٙب  ج١ً  عٓ ج١ً ألٔٙب رسزح١ً سِٛص 

 «اٌجّبع١خ اٌضخّخ ِٓ ٚط١ٕخ ٚ إٔسب١ٔخ ٚ د١ٕ٠خ .اٌعٛاطف 
2

 

 

إٌٝ ربع٠ز عغ٠ك ٌّب ٠زجٍٝ فٟ ا١ٌٛٔب١ٔخ رذض٠ضا إ١ٌبطح ١ِٛ٘غٚؽ اٌزٟ طح رذ١ٍٕب بفىٍّخ إ١ٌ

صاعد أدضارٙب دٛي دغة طغٚاصح ، رٍه اٌذبصصخ اٌٛالع١خ اٌٍّفٛفخ فٟ ٌجبؽ األؿطٛعح 

ي ٚاٌش١بي ٚ٘ظا ِب ٠مبي  عٕٗ اٌٍّذّخ اٌجضائ١خ أٚ  ٚ اٌص١ٕعخ أٞ ِٓ صٕع اإلٔـبْ األ 
3
 . 

    

 في مفهوم إلياذة الجزائر وتاريخها : *

 
یة مرسومة بالكممات ، تحكي قصة شعب صنع أروع تاریخ لمشاعر أجمل لوحة فن     

 ا.  ذیومنا ىالجزائري مفدي زكریاء في إلیاذة تعتبر أحسن سجل لتاریخ الجزائر حتى 
  

                                                           

 ص .264، 1984، ٠ٕب٠غ  2دجٛع عجض إٌّعُ ،صاع اٌعبٌُ  اٌّال١٠ٓ  ث١غٚد  ٌجٕبْ ،ط  اٌّعجُ األدثٟ،:   1 

 . 203عٕض ِفضٜ ػوغ٠بء ٠ذٟ اٌش١ز صبٌخ ص شعش اٌثٛسح :  2

 . 264ص   :  اٌّعجُ األدثٟ 3
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ل مرة في جمسات الممتقى السادس لمفكر الجزائرية إلياذته ألو  شاعر الثورة ى قأل
م و  1091جويمية  24اإلسالمي، المنعقد في قصر األمم بالجزائر العاصمة في شهر

( مقسمة إلى مائة مقطوعة شعرية كتبها الخطاط األستاذ 1991تحتوي ألف بيت و بيت) 
 1 .م األستاذ مولود قاسم نايت بمقاس"عبد المجيد غالب  " أما تقديمها فقد كتبها  المرحو 

 

ُِ ٘زٖ : » الذي يقول في مقدمة الطبعة الثانية   َس ِفذٜ صوش٠بء   ٌفىشِح ٔظ َّ ْٚلْذ رح

ٖ( ، ٚعجّش عٓ اسزعذادٖ 1091ٖ( ٚثذء ) 1901اإل١ٌبرح ثّجّشِد أْ رٍمّٝ سسبٌزٟ، فٟ ثذء) 

ٚعثّبْ اٌعىبن ،ٚوبرت  صوش٠بء،اٌّطٍك ٌزٕف١ِز٘ب، ٚرعبَٚٔب ٔحٓ اٌثالثخ اٌّشح١ِٛٓ ِفذٜ 

ٚ٘زٖ اٌسطٛس فٟ ٚضع اٌّمبطع اٌزبس٠خ١خ، فىٕبّ ٔزٙبرف ١ٌال ،خبصخ، ٚوبٔذ اٌجبدسح فٟ 

٘زا اٌٙبرف ا١ٌٍٍٟ، رعٛد غبٌجب إٌٝ ِفذٞ اٌزٞ وبْ ٠ٌٕظُ اإل١ٌبرح  ١ٌالً ،ٚعٕذِب ٠زٛلّف عٕذ 

 ٔمطخ ربس٠خ١خ ِب،٠ّٛد اٌزأّوذ ٚاالطّئٕبْ ،٠ٙزف ِٓ اٌشثبط "
2
. » 

 

ٕٚ٘ب ٔفُٙ أْ اٌىزبثخ اٌشعغ٠خ ٌإل١ٌبطح لبَ ثٙب ُ٘ صالصخ : ِفضٞ ػوغ٠بء ،ٌِٚٛٛص لبؿُ 

 ٔب٠ذ ثٍمبؿُ ٚ عضّبْ اٌعىبن .

 

ٟ٘ اٌز بع٠ز ٚاٌجطٌٛخ إٌّشٛصاْ ٚاٌفعً اٌضائُ ٌٍٕ بؽ ُٚ٘ ػوغ٠بء  فىبٔذ ٘ظٖ اإل١ٌبطح عٕض -

 د١برُٙ :فٟ صٚع٠ٓ أؿبؿ١ٓ ِٓ أصٚاع 

 

ي   -   ّٚ   :اٌّذٚس األ

                         ً ٛع ٚاٌش جبعخ إٌ بصعح ٘ٛ ِٛاجٙخ اٌّذز َ  اٌطٙ   ثبألعٚاح اٌؼو١خ ٚاٌض 

      
  الثاني: الد ور -  

بدایات العمران األولى وحت ى یوم الن اس  الد ائم منذالبناء األزلي ىو                    
 الراىن 

 
                                                           

و١ٍخ اٌشغ٠عخ ٚاٌمبْٔٛ ،ٌجبِع اٌـٍطبْ   ِحبضشح أٌم١ذ فٟ لبعخ اٌّحبضشاد٠ٕظغ :ِصطف ثٓ صبٌخ ٠ب جٛ ،- - 1

 َ.14/05/2005األوجغ فٟ ِـمظ ِـبء اٌـجذ 

 2393/8إٌشغ  -11،ص 1987،اٌجؼائغ 2ٌّؤؿـخ اٌٛط١ٕخ ٌٍىزبة ،طِفضٞ ػوغ٠بء ،إ١ٌبطح اٌجؼائغ ،ا  -2
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 :جزئیینإلیاذتو إلى  وقد قًسم مفدي زكریاء
 . قسم الجمال، أي الجمال الطبیعي  لمبالد 
ن تداخل القسمان أحیانا .  لمبالد،قسم الجالل أي المجد التاریخي    وا 
 
من وسطرت تاریخ ووقائع وأحداث ىي  حقیقیة،ًا د اإللیاذة الجزائریة قد خمدت أمجادجن  

ولكنو من صنع الجزائري في  ،من خمق الجن وال من اصطناع شاعر ال الدىر،روائع 
 المیدان.

أحسن كتاب فیو وعنو ولو وحتى إذا  الیوم، أياإللیاذة أحسن سجل لتاریخ الجزائر حتى  و
إلیاذة الجزائر أروع تاریخ لمجزائر  كاممة، شاممة، فستبقىما كتب ىذا التاریخ یوما ما بصفة 

 1واالستشيادوأكثره وقعا في النفوس وأسيمو عمى الحفظ والتذكر 
 

                                                           
 12المرجع نفسو ،ص  - 1
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 سم اهلل الرحمن الرحيم والصالة والسالم عمى أشرف المرسمين ب

من المعروف أن المسانيات تعتبر من أىم الفروع التي إىتمت بدراسة النصوص  وذلك      
ألن لسانيات الجممة اقتصرت عمى وصف ظواىر الجمل الجزئية أما لسانيات النص فقد 
عممت عمى تفكيكيا والبحث في ُبناىا التركيبية وتماسكيا وذلك لموصول إلى المعاني المراد 

ون قفزة نوعية في ىذا المجال وذلك من خالل الكثير من األعمال ايصاليا وقد حقق الباحث
النحوية والداللية و المعجمية لتعرف عمى مدى اتساقيا وانسجاميا وقد حاولنا تطبيق تقنيات 

نحو النص والعالقات التي تنظم لمنص من خالل مختارات من ديوان إلياذة الجزائر لمفدي €
تنا مرسومة بآليات االتساق واالنسجام  في إلياذة الجزائر زكرياء وليذا فضمنا أن تكون دراس

 لمفدي زكرياء أنموجيا مقاربة نصية وذلك لإلجابة عن التساؤوالت التالية :
االنسجام؟ وىل  آليات تتمثل وفيما االتساق، أدوات ىي وما واالنسجام، االتساق معنى ما - 

 حقق مفدي زكرياء التماسك النصي ؟  ومنو :
 بمقدمة البحث ويتصدر التطبيقي( والفصل النظري وفصمين)الفصل مدخل إلى بحثنا قسمنا

 من لكل واالصطالحية المغوية التعريفات من مجموعة المدخل في قدمنا ، بخاتمة وينتيي
 .االنسجام وآليات االتساق أدوات تناولنا النظري الفصل حيث في  ، واالنسجام االتساق

أو تطرقنا فيو إلى أدوات  استخرجنا التطبيقي مكمال لما سبق ذكره  وجاء الفصل     
 والتماسك وضبط نظام ىذه الممحمة  الترابط تحقيق في إسياميا مدى وبينا االتساق واالنسجام

 التاريخية .
 آليات وتتبع االتساق أدوات بمالحظة التحميمي الوصفي المنيج عمى اعتمدنا وقد        

 .المدروسة لمقصائد النصي االنسجام تحقيق في أىميتيا وبيان ، االنسجام
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