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 مقدمة:

ألن رابطة اللغة أقوى من أي رابطة و  حديثا،و  الزالت ىي ؿبور الدراسات اللغوية قديباو  لطاؼبا كانت اللغة 
الدراسيُت فظهرت و  اجتماعية أخرى لكوهنا ربمل وظيفة أظبى ىي التواصل، فقد حظيت اللغة ابىتمام الباحثُت

إىل الوجود علم حديث  بتطور األحباث ظهرو  اليت تتخذ منها حجر األساس لبحوثها،بذلك اؼبدارس اللسانية 
مث تعداىا إىل النص ابعتباره الوحدة  ،يعرف بلسانيات النص الذي انصب اىتمامو يف بداية األمر على اعبملة

السبعينات، وقبد  النصف األول منو  اللغوية الكربى، فقد كان ميالد ىذا العلم يف النصف الثاين من الستينات
ابعبانب  االنسجام، فاألول يعٌتو  من بُت أىم اؼبصطلحات اليت جاءت هبا لسانيات النص مصطلحي االتساق

 ابعبانب الداليل للنص. الثاين يعٌتو  الشكلي للنص،

القضااي اليت لقيت و  من أىم اؼبسائلو  االنسجام أنبية ابلغة ابلنسبة للنصو  ظاىريت االتساق كتسيتو  
 ايظلذلك حو  العلماء ألهنما معياران أساسيان يف تشكيل البنية الكلية للنصوصو  اىتمام الكثَت من الباحثُت

 سباسك النصوص كما اختلفو  ىذا لكوهنما يسانبان يف ترابطو  الباحثُت يف لسانيات النص،و  ابىتمام الدراسُت
ا على الدور الكبَت اليت تؤديو ىذه اؼبظاىر يف اتفقو و  حىت يف تقسيماهتماو  ،اماللسانيون يف ربديد نظرهتم إليه

 ربقيق النصية.

االنسجام النصي يف الشعر العريب اؼبعاصر: و  و من ىذا اؼبنطلق جاءت ىذه الدراسة اؼبوسومة ابالتساق 
االنسجام يف ىذه و  مبوذج قصيدة حالة حصار" للشاعر فلسطيٍت ؿبمود درويش رغبة يف معرفة ذبليات االتساق

ربقيق سباسك النصي بغية الكشف عما ربتويو من و  ، وبيان أىم األدوات اليت سانبت يف ربط أجزائهاالقصيدة
ىو رغبيت و  دافعُت احدنبا ذايتٍت أعبأ إىل اختيار ىذا اؼبوضوع ثنااي تلك وسائل، أما من بُت األسباب اليت جعلت

ز ـبتلف جوانبها اؼبشحونة بكثَت من ابر إو  يدةأيضا هبدف دراسة القصو  معاعبتوو  اؼبلحة يف التعرف على ىذا العلم
 ،اآلالم الشعب الفلسطيٍت خالل حصار الصهيوينو  معاانةو  ما توحي إليو من مآسيو  التارىبيةو  الرموز الثقافية

ما مدى إسهامها يف ربقيق التماسك يف مقطوعات حالة و  االنسجامو  عناصر االتساقو  كذلك بيان أىم آلياتو 
ذا األساس طرحنا اإلشكالية على ىو  االنسجام النصو  فهو موضوعي يعود إىل أنبية االتساقحصار أما اآلخر 

 مفادىا:  يتال

 اؼبؤشرات اليت تثبت أنبية الدراسة؟و  ما ىي الدالئل
 و يندرج ربت ىذا اإلشكال التساؤالت التالية: 
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 االنسجام النصي؟ و  ما معٌت االتساق -
 ؟توقصيدلقصيدة؟ وكيف وظفهما الشاعر يف االنسجام يف اآليات و  أدوات االتساق يما ى -
 االنسجام يف ترابط النصي؟و  ما ىو دور االتساق -
 فيما يكمن الفرق بينهما؟و  االنسجام؟و  عالقة اليت ذبمع بُت االتساقالما و  -

 إىل أي مدى ربققت النصية يف القصيدة؟و 
زاوجنا فيهما بُت النظري لبحث اىل فصلُت اسة قسم اشكالية اؼبطروحة يف ىذه الدر اإل على إلجابة ول 

 اسبةخ خلصنا إىل و  عام تطرقنا فيو للمفاىيم األساسية اليت ؽبا صلة ابؼبوضوع مدخلو  يسبقهما مقدمة  والتطبيقي 
 عرضنا فيها أىم ما توصلنا إليو، فكانت خطتنا يف الدراسة كاآليت: 

سبهيد عام للموضوع تطرق فيو إىل ربديد بعض من ىو عبارة عن و  :ربديد اؼبصطلحات : اؼبدخلأوال  
 اؼبصطلحات اليت تصب يف نشأة الشعر العريب اؼبعاصر مع ذكر السَتة الذاتية للشاعر الفلسطيٍت ؿبمود درويش.

اصطالحا كما و  شتمل على مفهوم االتساق لغةا،  : االتساق يف قصدية حالة حصار:  للفصل األولنيااث 
التضام"( كما و  "التكرار ق )اإلحالة، االستبدال، اغبذف، الوصل، التساق اؼبعجميأدوات االتسا وظف فيو

نماذج التطبيقية حول أدوات االتساق من القصيدة الاحتوى على دراسة تطبيقية سبثلت يف استخراج بعض من 
 ما مدى دور االتساق يف ربقيق الًتابط النصي.و  أنبية بيانمع اؼبتناولة 

 أىم النقاط أال وىي مفهوم لغة إىل  فيو االنسجام يف قصيدة حالة حصار، تطرقتين: : الفصل الثااثلثا 
فيما تكمن و  اصطالحا مع ذكر آلياتو ضف إىل ذلك ذكر بعض مباذج من القصيدة مث صرحت بدور االنسجامو 

 .الفرق بينهماو  العالقة

 إليها من خالل ىذه الدراسة كحوصلة للموضوع. على أىم النتائج اؼبتوصل حتوتخاسبة فقد ا رابعا:  

تتبع آليات و  دبالحظة أدوات االتساق واؼبنهج اإلحصائي  و قد اعتمدت على اؼبنهج الوصفي التحليلي 
ىذا راجع إىل طبيعة الدراسة اليت و  االنسجام، وبيان أنبيتها يف ربقيق التماسك النصي ؼبقاطع القصيدة اؼبدروسة

 ن اؼبناىج.اقتضت ىذا النوع م

 أنبها: و  اؼبراجعو  وقد ساعدتٍت يف حبثي ىذا ؾبموعة من اؼبصادر  
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كبو النص، اذباه جديد يف الدرس النحوي ألضبد و  لسانيات النص، مدخل إىل انسجام اػبطاب حملمد خطايب
النثر للدكتور و  الًتابط النصي بُت الشعرو  التطبيقو  عفيفي، وصبحي إبراىيم الفقي علم اللغة النصي بُت النظرية

 .اؼبراجعغَتىا من اؼبصادر و ض اجملالت و كما استعنت ببع  ،زاىر بن مرىون الداودي

اعًتضتٍت و  من أبرز اغبواجز اليت واجهتٍتو  دراسة مل ىبلو طريقي من صعوابتو  كأي حبثو  بطبيعة اغبالو   
صعوبة يف و بسبب الظرف الذي تعاين منو البالد بسبب الوابء،   اؼبراجعو  نقص إهباد اؼبصادرو  ىي ضيق الوقت

جل عونو و  ىذا بفضل هللا  عزو  لكن برغم من العناء استطعت ذباوزهو  التطبيق كوين مل أتدرب عليو دبا فيو كفاية
ران عزيز سلطانو، كما ال أنسى أستاذتنا الفاضلة بن سكو  يل إبسبام البحث فاغبمد هلل كما ينبغي عبالل وجهو

نصائح القيمة فال أخبل و  إرشاداتو  توجيهاتو  بتقدًن رأي سليمو  سديد رأيو  حفيظة  اليت القتٍت برحابة صدر
مساعدهتا يل و  جزاىا هللا خَتا إكراما لوقفتهاو  ترضىو  احًتام ووفقها هللا ؼبا رببو  العرفانو  عليها خبالص الشكر

 ميدانيا.

أسأل هللا ت الضوء على مسائل اؼبتعلقة بو و ألقيو  ة ىذا العلميف هناية أملي أن أكون قد كشفت عن قيمو   
  هبعل ىذا اعبهد خالصا لوجهو الكرًن.أن و  السدادو  التوفيق
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 نبذة عن الشعر ادلعاصر:

إذا قلنا: إن الشعر اؼبعاصر ىو ف  زمنيا إىل ىذا النوع من الشعر ن النص الذي كبن بصدد دراستو ينتميإ 
الذي ينبغي أن ربدد أبعاده أمام اؼبد إنو اؼبوقف و  الصياغة الفنية لروح اغبضارة اليت مشلت جوانب اغبياة اؼبختلفة

ائو اؼبتطور هبرده من دعامة بنو  صية ىبرجو من دائرة الشعر،افافتقار بعض الشعر إىل ىذه اػب ،اغبضاري اؼبتنوع
االجتماعي، دبعٌت أنو يفقد عنصرا ىاما من عناصره الفنية وىو )اؼبضمون( الذي يتحدد من و  على الصعيدين الفٍت

 .1يربز موفقو الذي يبنحو القيمة اغبقيقيةو  رخاللو رؤى الشاع

يف مقال نشرتو يف و  رماد(و  اؼبالئكة قررت يف مقدمة ديواهنا )شظااي فنازكأما عن نشأة القصيدة اؼبعاصرة،  
 ديث الذي يتحرر من القالب العروضيم أهنا ىي أول من ابتكر ىذا الشعر اغب 1962ؾبلة )األدب( سنة 

 27كانت قد نظمتها يف و  واحد يتكرر من مطلع القصيدة من ىذا الشعر در و  القائمة على من القوايفو  اؼبسبق
 .2نشرهتا يف ؾبلة ) العروبة( بَتوت قبل أن تنشر مرة اثنية يف الديوانو  1947أكتوبر 

تضمن قصيدة و  يف النصف الثاين من الشهر نفسو ظهر ديوان )أهنار ذابلة( للشاعر العراقي بدر شاكرو  
صدر ديوان انزك )شظااي ورماد( ليضيف إىل  -1949إي عام  –بعد ذلك بسنتُت و  ان ) ىل كان حبا (،بعنو 

شياطُت( و  ؿباولتو األوىل عددا من القصائد اليت يطرد فيها ىذا النسق اعبديد، وبعده بعام صدر ديوان )مالئكة
روضي التقليدي، تاله "شادل طاقة" )مساء عفاة من القالب العاؼب"لعبد الوىاب البيايت " ليضم ىو اآلخر قصائده 
ديوان السياب ) أساطَت ( نشر و  ريقة الوزن القائم على البحر،طاألخَت(، ومل ىبل ىذا من قصائد ربرر فيها من 

ظروف نفسها كان الشاعر "بلند اغبيدري" يكتب قصائد ديوانو األول )خفقة طُت(، اليف و  1950يف السنة ذاهتا 
قد انفتح ابب الشعر اؼبعاصر على مصراعيو بعد ىذه و  ىذا الذي يشبو قصيدة )الكولَتا(. وقد ضمنو قصائد من

شعراء جلهم إن مل نقل كلهم وباولون نظم قصائدىم على ىذا اؼبنوال، فتألق عدد من الشعراء الاحملاوالت فراح 
معُت و  الطرقان، فدوىو  خليل حاوي،و  أدونيس،و  منهم: )أضبد عبد اؼبعطي حجازي، وصالح عبد الصبور،

 .3بسيسو...(

                                                             

 .159م ص  1984ه 1404، 1إبراىيم اغباوي، حركة النقد اغبديث واؼبعاصر يف الشعر العريب، مؤسسة الرسالة، بَتوت، ط - 1
 .26م ص 2003ه/ 1424 ، 1إبراىيم خليل مدخل لدراسة الشعر العريب اغبديث، دار اؼبيسرة للطباعة والنشر والتوزيع، عمان، ط - 2
 . 270نفسو، ص  - 3
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الوزن و  قافية،و  كما أن الشعر العريب ىو أي شعر قد كتب ابللغة العربية، بشرط أن يكون ىذا الشعر بوزن 
يستثٍت من ذلك النثر و  شرط أساسي عبميع أنواع الشعر، سواء الشعر القدًن أو اغبديث اؼبعروف ابلشعر اؼبعاصر،

لكن الشعر اؼبعاصر قلص من دور القافية بشكل  و  فية شرط لكل أنواع الشعر،لكن القاو  فهو ال يشًتط الوزن،
 الذي ألغى بعض الشروط اليت نصها الشعر القدًن. ينا ما يعرف ابلشعر اؼبرسل أو شعر التفعيلةكبَت ليربز لد

 .1يف فن الشعر معاصرةو  انتقل ؼبرحلة أخرى ـبتلفة سباما عما عرفو الناس عن الشعر نظرا ؼبا جاء بو من ذبديدو 

االنتشار منذ عام و  إن الشعر اغبديث أو كما يعرف ابلشعر اؼبعاصر، ىو نوع الشعر الذي بدء ابلظهور 
 من أىم ما يبيزه انو خرج عن الوزن الشعري اؼبعروف، كما ألنو بدأ يتحول لشعر الغنائي،و  ميالداي. 1950

الشاعر أضبد و  لبداية من الشاعر الدرامي خليل مطرانكانت ىذه او  ما يعرف ابلقصة الشعرية،و  الشعر اؼبسرحيو 
يعرف أبن الشعر اؼبعاصر ىو و  يسمى الشعر اؼبعاصر بشعر التفعيلة كونو على التفعيلة،و  الشاعر الصغَت،و  شوقي

 ؼبفهوم العصرية،فهم الشعراء و  ظواىره الفنية، دبا يتفقو  اجملدد يف قضاايهو  اؼبعرب عنو،و  الشعر اؼبكتوب يف عصره
ذوق اؼبتمثلة يف حركة و  يظهر ذلك يف فلسفة الشاعر اعبمالية اؼبتأثرة حبساسية العصرو  تفهمهم لروح العصر فيوو 

من و  ليس من مبادئ خارجية مفروضة،و  ،مضموانو  طبيعة العمل الفٍت شكالو  التجديد الناذبة من صميم النص
خربات و  االنفعال معها بكل ما يبلكو من ثقافةو  فيهاؿباولة  اغبياة، و  تفاعلو معها،و  ارتباط الشاعر بقضااي عصره

 .2فنية، ويكون قادرا على أن يشارك من خالؽبا خرباتو الشعورية مشاركة صباعية

 و للشعر اؼبعاصر فبيزات خصائص كثَتة، يبكن ذكرىا يف النقاط اآلتية:  

  لكنو مقيد أبوزان التفاعيل اغبديثةو  يبتاز الشعر العريب اؼبعاصر أبنو ال ينقاد لقانون معُت كالقوايف مثال 
 التزام بتقفية.و  النمط التقليديو  اػبروج عن الوضعو 
 ،ترابط األفكار يف و  ربرير ىذا الشعر من سيطرة القافية اؼبوحدة عليوو  وحدة اؼبواضيع تتبعها وحدة الديوان

 .3القصيدة الواحدة ووحدة موضوعها

                                                             

 .271م ص 2003ه/1424، 1إبراىيم خليل: مدخل لدراسة الشعر العريب اغبديث، دار اؼبيسرة للطباعة والنشر والتوزيع، عمان، ط - 1
 .271ص نفسو،  - 2
 .13ثقافة، بَتوت صعز الدين إظباعيل، الشعر العريب اؼبعاصر )قضاايه وظواىره الفنية واؼبعنوية(، دار ال - 3
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 القضااي اليت انلت انفعالو يف و  األحداثو  ه ووصف اؼبشاىدقضاايو  ارتباط الشاعر اؼبعاصر أبحداث عصره
 تصويرىا يف شعره.و  إعادة استحضارىاو  عاشها حبيث يقوم بتسجيل تلك اؼبشاعرو  اليت شاىدىاو  عصره

  معانيها عمد من تقرأ القصائد اغبديثة.و  سهولة فهم اؼبصطلحات العربية 
 كما كان يف الشعر القدًن ووصف الواقع العريب من التفاخر ابألسباب  و  عدم استخدام أسلوب التباىي

 سلبية بشكل مبسط وواضح.و  صبيع نواحيو االهبابية منها
 االنتماء للوطن.و  يعترب الشعر العريب اؼبعاصر مفعما ابغبس الوطٍت 
 .وبتوي على الرمزية اليت كان يفتقر ؽبا الشعر القدًن 
 .شيوع استخدام األسلوب العلمي فيو 
 طار اغبضاري العام عرب ـبتلف مستوايت العصر )ثقافية، اجتماعية، سياسية( االرتباط ابإل 

عاصرة ىي دليل على اؼبو زمن الذي يعاصر القارئ، نستنتج فبا ذكر سابقا أن الشعر العريب كتب يف ال 
ٍت الذي جاء قد جاءت التسمية وفقا لإلطار الزمو  ىي اؼبرحلة اليت نعاصرىا اؼبرحلة اليت ألف فيها الشعر اغبديث،
ز و  بو ىذا الشعر ارتباطو وصلنو ابغباضر اؼباضي حيث أن كان الشعر دائما معربا عن روح اإلطار اغبضاري اؼبتمي

يف كل، كما أن الشعر اؼبعاصر يبتاز ببعض اؼبعامل اغبياتية اليت سبيزه عن ابقي األزمنة اليت سبقتو، وىو أحد أنواع 
قد جاء بعد النهضة العربية على غرار الشعر العريب القدًن الذي ظهر قبل عصر الشعر اؼبصنفة وفقا إلطار الزمٍت ف

 .1االكبطاط الذي بعدما كان يصاحب صبلة أو ؾبموعة من حركات التجديد اليت كان وبملها يف طياتو

 

 

 

 

 

 

                                                             

 .14-13عز الدين إظباعيل، الشعر العريب اؼبعاصر )قضاايه وظواىره الفنية واؼبعنوية(، دار الثقافة، بَتوت ص - 1
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 السرية الذاتية حملمود درويش:

 التعريف ابلشاعر حممود درويش:  -1
اؼبعروف و  الفلسطينيُت خاصة،و  ىو أحد أبرز الشعراء العرب عامة الشاعر الفلسطيٍت ؿبمود درويش 

اؼبالزمة لو عند ذكر اظبو، كما يعد درويش أحد الشعراء الذين أضافوا و  القومية اؼبمزوجة ابغببو  أبشعاره الوطنية
دب إىل األدب العريب اغبديث خاصة يف جانب دالالت الرمزية فيو، حيث كانت قصائده على قدر عال من األ

عمل كذلك صحفيا لدى العديد من اجملاالت، فكانت لو الكثَت من و  الرفيع ابإلضافة إىل أن كان انقدا جيدا،
 وكل ما يرتبط هبذه اؼبفردة من اغبب، واغبنُت،  اليت دائما ما كان يتخللها مفردة الوطنو  اؼبقاالت اؼبختلفة فيها

من اعبدير ابلذكر أنو قد حصل على و  ويش إىل لغات ـبتلفة،النقد، لذا سبت ترصبة قصائد در و  األدب،و  القضية،و 
 العديد من اعبوائز األخرى العاؼبية،و  جائزة ابن سينا، وجائزة لنيُت،و  العديد من اعبوائز، مثل: جائزة اللوتس،

 .1األوظبةو 

 نشأة الشاعر حممود درويش:و  مولد -2
(  يف م1942مارس  13) م1942لعام ولد ؿبمود سليم حسُت درويش يف الثالث عشر من شهر آذار  

كم من مدينة عكا   9على بعد  -فلسطُت ىي قرية صغَتة تقع شرقيو  إحدى قرى فلسطُت اظبها "الربوة"
دمائهم يوميا، فهو  و  بفلسطُت، ينتمي إىل الطبقة الكادحة اؼبكافحة من الفالحُت الذين يسقون األرض بعرقهم

تعيش على الزراعة"، كما تشتهر مدينة عكا بعدد سكاهنا القليل الذي كما يصرح: " ابن ألسرة متوسطة اغبال، 
إىل وجود التالل الصخرية اليت تقع أعالىا، ووالد درويش اظبو "سليم  2نسمة، ابإلضافة 2000ال يتجاوز 

ة، اليت كانت ال تعرف القراءة وال الكتابو  أمو من قرية "الَدامون"و  ىو رجل بسيط عمل ابلفالحة فقطو  درويش"
إظبو " أديب البقاعي " وكان درويش االبن الثاين يف عائلتو اليت تتكون من شبانية و  إال أن والدىا كان  عمدة  قرية

البقية بنات، وقد كان االبن األكرب للعائلة إظبو "أضبد " الذي أتثر بو درويش يف بداايتو  و  أبناء، طبسة منهم أوالد
ا و زكي كان كاتبا يف اجملال القصصي، أماىتمامو بو، ابإلضافة إىل أخييدي بو  األدبية ألنو كان يعٍت ابألدب

                                                             

 .6ص 1، ط1991حيدر بيضون، ؿبمود درويش: شاعر األرض احملتلة، دار الكتب العلمية لبنان  - 1
 .34،35ص  1987ره، طبع اؼبؤسسة اعبزائرية للطباعة وحدة ابن بولعيد، اعبزائر فتيحة ؿبمود، ؿبمود درويش ومفهوم الثورة يف شع- 2
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ىا ليعمل معلما يف قرية تسمى "اعبديدة " ورغم انتماءه ابلنسبة حملمود درويش فلم  يبق يف قريتو تلك إمبا غادر 
د درويش يف خضم عاش ؿبمو الوطنية وقد و  للطبقة الكادحة اؼبكافحة من الفالحُت إال أنو تشبع ابلروح االنتماء

مآسيهم كما قضى طفولتو وسط االحتالل و  الفلسطينية منذ نعومة أضافره حيث شاطر أبناء وطنو آالمهماؼبأساة 
التشرد خارج الوطن منذ و  األمل كما أنو عاش الغربةو  اؼبعاانةو  اغبرمانو  وقسوة االضطهاد داخل الوطن  وحالة الفقر

العرب و   ُتاسخة يف  نفسو وىذا ما جعلو من أىم الشعراء الفلسطينيصغره وظلت صورىا وذكرايهتا األليمة ر 
الوطن وعرف كأحد أدابء اؼبقاومة  والتحمت قصائده ابلقضية و  والعاؼبُت  الذين ارتبط اظبهم بشعر الثورة

افة إىل  ابإلض ديواان من الشعر والنثر  30على الفلسطينية حىت ظباه البعض بشاعر اعبرح  الفلسطيٍت، لو ما يزيد 
ة الفلسطينية زد إىل ذلك ساىم يف تطوير الشعر عدة لغات كما أنو قائد االنتفاض شبانية الكتب ، ترجم شعره إىل

 الرمزية فيو، يف شعر درويش يبتزج اغبب ابلوطن ابغببيبة األنثى.  1العريب اغبديث وإدخال 

 التكوين: و  الدراسة -3
الدراسة مل تطل يف و  ابؼبدرسة االبتدائية يف بَتوت ، لكن مدة اإلقامة  م 1949التحق ؿبمود درويش سنة  

يف السنة ذاهتا اتبع دراستو دبدرسة و  م1950متسلال إىل فلسطُت سنة  بنان، حيث أنو عاد مع أضبد أعمامول
سنوات  8ن األسد كتب وىو اب)النيعة(، ومدرسة )دير األسد( ابعبليل حيث أمت تعليمو االبتدائي يف  قرية دير 

 تقليدية عن وصف العودة من لبنان إىل فلسطُت فكانت قصيدتو األوىل.  قصيدة

ايسُت، وىي السنة ذاهتا اليت نشر فيها  وتلقى تعليمو الثانوي يف قرية كفر 1955التحق ابلثانوية سنة  
 .2شعره األول مرة: مث تواىل النشر يف صحف االرباد، اعبديد، اليوم ،وؾبلة حقيقة األمر

 ادلسؤوليات : و  الوظائف -4
ب الشيوعي االسرائلي يف فلسطُت ، وعمل  ؿبررا ومًتصبا يف صحيفة االرباد انضم ؿبمود درويش إىل اغبز  

 .3شرفا على ربرير اجمللة كما اشًتك يف ربرير جريدة  الفجرموؾبلة اعبديد التابعُت للحزب ، وأصبح فيما بعد ، 

 التجربة السياسية:  -5

                                                             

ولعيد ، اعبزائر  - 1  .35-34ص م1987فتيحة ؿبمود : ؿبمود درويش ومفهوم الثورة يف شعره ، طبع اؼبؤسسة اعبزائرية للطباعة وحدة ابن ب
 .279، ص  1966،  2)الشعر اؼبعاصر ( دار توبقال ، اؼبغرب : ط  3دمحم نسيب : الشعر العريب اغبديث  2
  100م ص1999، سنة 1صبال بدران، ؿبمود درويش، شاعر الصمود واؼبقاومة، الدار اؼبصرية اللبنانية، القاىرة، ط 3
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، ويف بسبب نشاطاتو وأقوالو السياسية 1961اعتقل أكثر من مرة ، من قبل السلطات االسرائلية منذ عام  
توجو إىل موسكو ومنها إىل القاىرة ، وانتقل بعدىا إىل لبنان حيث ترأس مركز األحباث الفلسطينية ،  1972عام 

الصحفيُت الفلسطينيُت ، وأسس ؾبلة و  ابشغل منصب رئيس ربرير ؾبلة شؤون فلسطينية ، كما ترأس رابطة الكت
 م 1981الكرمل الثقافية يف بَتوت  عام 

، مث مستشارا لرئيس الراحل ايسر 1988عضوا يف اللجنة التنفيذية ؼبنظمة التحرير الفلسطينية عام  انتخب 
، واستقل من اللجنة التنفيذية بعد 1988عرفات، كتب إعالن االستقالل الفلسطيٍت الذي أعلن يف اعبزائر علم 

 طبس سنوات احتجاجا على توقيع أتفاق أوسلو.

القاىرة وتونس و  قل يف عدة أماكن كبَتوتسطُت ليقيم يف رام هللا، بعد أن ننإىل فل 1994ويش عام عاد در 
 .1وابريس

 أعمالو:  -6
 دواوينو )مؤلفات(:  - أ

بدا كتابة الشعر يف اؼبرحلة االبتدائية وعرف كأحد أدابء اؼبقاومة ، ولدرويش ما يزيد على ثالثُت ديواان من  
 جم شعره إىل عدة لغات ومن دواوينو نذكر بعد أبرزىا : النثر ابإلضافة إىل شبانية كتب ، وقد تر و  الشعر

 م1960ديوان عصافَت بال أجنحة يف فلسطُت سنة  -
 م1964ديوان أوراق الزيتون يف فلسطُت احملتلة سنة  -
  م1966ديوان عاشق من فلسطُت سنة  -
 م1966ديوان يوميات جرح فلسطُت سنة  -
 م1983ديوان مديع الظل العلي سنة  -
 .2 م2002ديوان حالة حصار سنة  -

 آاثر النثرية: - ب
 أىم آاثره النثرية قبد: 

                                                             

 .107رقم بن أيب األرقام لبَتوت ص دمحم ؿبمود الباوي: عمالقة األدب العريب اؼبعاصر ، دار األ 1
وعة الشعر العريب اغبديث واؼبعاصر مؤسسة اؼبختار للنشر والتوزيع ص 2   465ص  م2005سنة  1يوسف حسن نوفل موس
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  .شيء عن الوطن 
   عن دار العودة، بَتوت. 1976يوميات اغبزن اؼبادي سنة 
   عن دار توبقال الدار البيضاء. 1987ذاكرة النسيان 
   19891الرسائل سنة. 

 

 وفاتو: -7
 9ذلك يوم السبت يف و  ابلوالايت اؼبتحدة األمريكيةوافت اؼبنية الشاعر ؿبمود درويش أثناء مكوثو  

بعد إجرائو لعملية القلب اؼبفتوح يف مركز تكساس الطيب يف ىيوسنت: تكساس، اليت دخل  2008أغسطس 
بعدىا يف غيبوبة أدت إىل وفاتو بعد أن قرر األطباء يف مستشفى "ميمورايل ىَتمان" نزع أجهزة اإلنعاش بناء على 

رئيس السلطة الفلسطينية ؿبمود عباس اغبداد ثالثة أايم يف كافة األراضي الفلسطينية حزان على وفاة أعلن و  توصيتو
 القائد الوطٍت الالمعو  الشاعر الفلسطيٍت، واصفا درويش "عاشق فلسطُت" ورائد اؼبشروع الثقايف اغبديث،

رام هللا حيث خصصت لو ىناك أغسطس يف مدينة  13اؼبعطاء، "شاعر فلسطُت". وقد وري جثمانو الثري يف و 
قطعة أرض يف قصر رام هللا الثقايف. ومت اإلعالن أن القصر سبت تسميتو "قصر ؿبمود درويش للثقافة " كما انو 

.عرفان لوو  أبناء الشعب الفلسطيٍت تكريبا 2شارك يف جنازتو آالف من







 





                                                             

ودراسات يف األدب الفلسطيٍت اغبديث: األدب احمللي، إعداد - 1 وربرير  ضبزة حسُت، "ؿبمود درويش" ظالل اؼبعٌت وحرير الكالم، موسوعة أحباث 
 .445-423ص 2011، ابقة الغربية: ؾبمع القاظبي للغة العربية وآداهبا، 1، ج1ايسُت كتاين ط

 .60ص 2001مواسى فاروق: ؿبمود درويش: قراءات يف شعره، دار اؽبدى للطباعة، كفر قرع، د ط سنة  - 2



 

 

 

 

 الفصل األول : ماهية االتساق 

 و أدواته.

 اصطالحا.االتساقلغةومفهومالمبحث األول: 

 أدواتاالتساق.المبحث الثاني:      

 االتساقدراسةتطبيقيةألدواتالمبحث الثالث:      

 فيالقصيدة.

دوراالتساقفيالترابطالمبحث الرابع:      

النصي
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 متهيد: 

 اؼبتوالياتو  الفقراتو  واسعة من اعبملو  على أساس أنو ؾبموعة فبتدة النص إن لسانيات النص تدرس 

لذلك كان الولوج إىل التحليل و  تواصلي معُت؛و  وظيفة، ضمن سياق تداويلو  داللةو  اؼبقاطع اؼبًتابطة شكالو 

ط مًتابطا، ابلًتكيز على الروابو  منسجماو  النصي عن طريق إبراز اػبصائص اليت تساىم يف جعل النص منسقا

 السياقية، أي تبحث عن آليات بناء النص.و  الداللية،و  الًتكيبية،

ىذا ما أدى بكثَت و  االنسجامو  االتساقو  من القضااي اليت عاعبتها لسانيات النص: التماسك النصيو   

صوص نظار إىل حد اآلليات اؼبهمة يف سباسك الناؼبهتمُت ابلدراسات النصية إىل توجيو األو  الدارسُتو  من الباحثُت

االنسجام اؼبعيارين اؼبتصلُت ابلنص يف حد ذاتو اتصاال مباشرا يف ؾبال اللسانيات و  حبيث يعد كل من االتساق

األحباث  اللسانية، حبيث ال قبد مرجعا ىبلو من ىذين اؼبعيارين؛ و  قد احتال مركزا ىاما يف الدراساتو  النصية،

 التضام...و  التكرارو  اغبذفو  االستبدالو  عناصر اإلحالةفمعيار االتساق يدرس البنية السطحية للنص من خالل 

بذلك ال يبكن الفصل و ، ريضالتعو  السياقو  معيار االنسجام يدرس البنية العميقة انطالقا من العالقات الدالليةو 

 بينهما يف ربليل النصوص، فأحدنبا يكمل األخر.

يبثل الربط النحوي الذي و  اؼبعيار األول،( cohésionدريسلر االتساق)و  فقد جعل كل من ديبوجراند 

( cohérenceاالنسجام )و  يهتم بكيفية ربط العناصر اللغوية اليت تظهر على مستوى البنية السطحية للنص،

 يعربان عن الًتابط اؼبنطقي للبنية العميقة للنص، فهما معا الركيزة األساسية لتحليل النص اؼبعاصر.و  اؼبعيار الثاين

التحامو؛ يعمل على ربط أجزاء النص بعضها ببعض، أما إذا ربدثنا و  من مظاىر سباسك اػبطاب االتساق مظهر

الدراسات إن مل نقل جلها يف تطوير و  عن االتساق كموضوع يبكن القول أنو قد يساعد الكثَت يف األحباث

من أىم الظواىر اليت  االتساقو  يًتابط،و  طرقها، كونو يتوفر على كل اؼبظاىر اليت يسيق هبا النصو  مناىجها
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ذا ما يدفعنا إىل طرح اإلشكال ىو  اليت اىتم هبا علم النص ظاىرة " الًتابط النصي"و  تتجاوز إطار اعبملة اؼبفردة،

 ما ىي أدواهتا؟و  ما مفهومهاو  االنسجامو  ما ىي آلية االتساق :يتاآل

 :  «cohésion»مفهوم االتساق  -1

 لغة:     

 وسف اإلبل: طردىاو  الشهَت لسان العرب " استوسقت اإلبل" اجتمعتن منظور يف معجمو ابيقول  

اسق، وكل ما انضم، فقد اتسق، والطريق و  إستَ ْوسقت: اجتمعت، وقد وسقو  اّتسقت اإلبلو  صبعها .....و 

 تسق القمر: استوى.او  يتسق أي ينضم...و  أيتسق،

اتساق القمر: و  ضمو  ما صبع)وسق(: أي و اؼبعٌت الذي يبكن أن نلمسو من خالل اعبذر )و س ق( 

)وسق( و اتساقو".و  أربع عشر، وقال الفراء: "إىل ست عشرة فيهن امتالؤهو  استواؤه ليلة عشرو  اجتماعوو  امتالؤه

. ويتضح لنا من خالل ىذا التعريف أن 1االتساق االنتظامو  أوسقت البعَت: ضبلتو ضبلو،و  صبعها،و  اإلبل: طردىا

أعطى لنا و  حبيث يصَت كأنو شيء متكامل،  صبع أجزاء منفردةو  أنو يعٍت ضماالتساق مصدر فعل "وسق"، كما 

ذبميعو ليصَت شكلو قرصا أو دائرة، أي يكتمل يف شكلو، كما وردت و  مثال ليوضح ذلك، وىو اكتمال القمر

سق البحرية يقولون: "وسق السفينة" أي شحنها، وضبلها عندىم، واتو  لفظو وسق يف اؼبنجد "وسق، يسق، وسقا"

استوائو و  ذلك ابنتظاموو  استوى. يتبُت لنا من خالل ىذا التعريف أن االتساق يعٍت اكتمال الشيء،و  األمر: انتظم

 . 2من أجل أداء وظيفتو

                                                             

ونسإبن منظور ) أبو الفضل صبال الدين بن مكرم( : لسان العرب، الدار اؼبتو   - 1  سط للنشر والتوزيع، ت
 .900، ب، ت، ص22لويس معلوف، اؼبنجد يف اللغة واألعالم، دار اؼبشرق، بَتوت، ط - 2
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َفقِ ويف تنزيل:   سورة     1َواْلَقَمِر ِإَذا اتََّسقَ َواللَّْيِل َوَما َوَسقَ َفاَل أُْقِسُم اِبلشَّ

 (.18-17-16االنشقاق اآلية ) 

 ة االتساق كثَتة اؼبعاين، إال أهنا تكاد ذبتمع يف معاين معدودة، رغم يتضح فبا أورده ابن منظور أن كلم

 االنتظامو  واالنضمام أي ضم الشيء إىل الشيء م يف ؾبملها يف معاين، اجتماع تشعب استخدامها إذ تستخد

استواء و  االستواء اغبسن. نستنتج أن التعريفُت لالتساق لغة فيو تشابو، حيث يظهر وجو الشبو بينهما يف انتظامو 

 .2الشيء، كما أنو يكون انقصا مث يكتمل ألسباب معينة

 ،أغلقت على اؼباء يف رضبها، فهي و  كما جاء يف اؼبعجم الوسيط "وسقت الدابة تسق وسقا وسوقا": ضبلت

استق الشيء، و  صبعو....ووسق اغبب: جعلو وسقا،و  ، ووسق الشيء: ضموواسق.... ووسقت النخلة: ضبلت

انظم، يقال: استوسقت و  امتأل، )استوسق(  الشيء: اجتمعو  سق انتظم، واتسق القمر: استوىاتو  انضم،و  اجتمع

 .3اإلبل، استوسق األمر: انتظم، ويقال استوسق لو األمر: أمكنو"

ىي و  فبا ىو مالحظ أن كل ما جاء يف اؼبعجم الوسيط حول االتساق قد ذكرت أيضا يف لسان العرب 

 .4صباع واالنضمام، واالنتظام وااللتحامأيضا ربمل معٌت االجتماع واإل

 اصطالحا:

يعد االتساق " أحد اؼبصطلحات احملورية اليت تندرج يف ؾبال لسانيات النص، وأن االتساق أحد   

اؼبفاىيم الرئيسية يف اللسانيات النصية، وىو ىبص التماسك على اؼبستوى البنائي الشكلي، ويري كل من 

                                                             

 .589( ص 18-16سورة االنشقاق اآلية )  - 1
 .213-212ص 15مج:  لسان العرب، ،رإبن منظو  - 2
 .1033، صبهورية مصر العربية، دار الدعوة، اسطنبول، تركيا ص 1معجم اللغة العربية، اؼبعجم الوسيط ج - 3
 .5م ص1991سنة  1دمحم خطايب، لسانيات النص، مدخل اىل انسجام اػبطاب، اؼبركز الثقايف العريب، بَتوت، ط - 4

http://www.quran-for-all.com/t-84-5-16.html
http://www.quran-for-all.com/t-84-5-17.html
http://www.quran-for-all.com/t-84-5-18.html
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 "أن مفهوم االتساق مفهوم داليل، انو وبيل إىل العالقات اؼبعنوية القائمة داخل النص"ىاليدي" و" رقية حسن" : 

 .1اليت ربدده كنص"و 

إمبا يتم على مستوايت و  إال أن دمحم خطايب بُت " أن االتساق ال يقتصر على اعبانب الداليل فحسب، 

اؼبعجمي، مث إىل و  فردات يف النظام النحوياؼبعجم، حُت تنتقل اؼبعاين من النظام الداليل إىل اؼبو  أخرى كالنحو

أصوات أو كتابة يف النظام الصويت واؼبكتوب". نفهم من ىذا أن االتساق عالقة داللية أي أنو وبيل إىل عالقات 

داخل النص واليت ربدد النص وىو مصطلح يشَت اىل األدوات اليت تؤسس العالقات اؼبتبادلة بُت الًتاكيب ضمن 

 . 2سباسك بذاتوو  مل، وىذه العالقات ىي روابط لغوية شكلية تسهم يف اتساق النصصبلة أو بُت اعب

" يستخدم للتماسك الداليل، ويرتبط ابلروابط cohérenceأما صبحي إبراىيم الفقي فقد قال:" أبن مصطلح 

العالقة النحوية، أو اؼبعجمية بُت العناصر اؼبختلفة يف النص، وىذه العالقة  cohérenceالداللية، بينما يعٍت 

 ".3تكون بُت صبل ـبتلفة أو أجزاء ـبتلفة من اعبملة

االنسجام، ليولد مصطلحا يشمل اؼبعيُت: وىو و  فصبحي إبراىيم الفقي " هبمع بُت مصطلحي االتساق 

دث هبا التماسك النصي يًتابط عناصره ، وىو مفهوم داليل وبيل التماسك النصي ة يعٍت االتساق الكيفية اليت وب

يشمل مفهوم االتساق ىذا و  سبنحو صفة النصانية،و  ىي عناصر ربددهو  إىل العالقة اؼبعنوية القائمة داخل النص،

 االتساق اؼبعجمي".و  الوصلو  االستبدالو  اغبذفو  عددا من اؼبشقات كاإلحاالت إىل الضمائر، أظباء اإلشارة،

"عبارة عن خاصية سيما النطقية للخطاب قائمة على أتويل كل  يعرف "فان دايك" االتساق أبنو:و   

 "1صبلة مفردة متعلقة بتأويل صبلة أخرى
                                                             

 .16، 15ص نسجام اػبطاب، ، مدخل اىل السانيات النصدمحم خطايب،  1
 .16-15، ص نفيسو - 2
 .97-90م ص2000سنة  1صبحي إبراىيم الفقي، علم اللغة النصي بُت النظرية والتطبيق، دار قباء، القاىرة، ط - 3
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 انل مصطلح االتساق اىتماما من علماء النص بتوضيح مفهومو وأدواتو ووسائلو وإبراز عواملو وشروطو، 

بقولو " يبدو لنا االتساق انذبا عن العالقات اؼبوجودة بُت األشكال النصية، أما اؼبعطيات غَت  carterيعرفو و 

 ".2اللسانية )مقامية ، تداوليو( فال تدخل إطالقا يف ربديد

إن مفتاح فهم االتساق ليس موجودا يف اللغة " لكنو شيء موجود عند الناس فالناس ىم الذين يفهمون  

 ". 3ون، إهنم وباولون التوصل إىل تفسَت يتوافق مع ذبارهبم عن الطريقة اليت عليها العاملما يقرؤون أو يسمع

اليت يتحقق و  يتحدد االتساق النحوي مفهومو دالليا ألنو يرتبط أساسا ابلعالقات اؼبعنوية ضمن النص، 

اليت ربدده  و  القائمة داخل النص هبا ىذا األخَت: "أن مفهوم االتساق مفهوم داليل إنو وبيل اىل العالقات اؼبعنوية

 كنص".

واالتساق ال يكون على مستوى الداليل فقط بل يكون يف مستوايت أخرى كالنحو واؼبعجم والصوت  

 والكتابة، وابلتايل فهناك اتساق كبوي، واتساق معجمي...اخل.

 ـبتلفة من اعبملة الواحدة، اؼبعجمية اليت تربط فيما بينها، أو بُت أجزاءو  وىو ؾبموعة العالقات النحوية  

دبعٌت أخر وأدق يعٍت االتساق ابلوسائل اليت ربقق الًتابط على مستوى ظاىر النص )البنية السطحية ( ، وينظم و 

 .4بعضها  مع بعض تبعا للمباين اللغوية اؼبختلفة يف معانيها ووظائفها

                                                                                                                                                                                              

 .42م ص 2000، سنة 1، اعبزء  1صبحي إبراىيم الفقي، علم اللغة النصي بُت النظرية والتطبيق، دار قباء للنشر والتوزيع، القاىرة، الطبعة  - 1
سنة  1فان ديك، ترصبة عبد القادر قبيلي، النص والسياق استقصاء البحث يف اػبطاب الداليل والتداويل، إفريقيا الشرق، بَتوت، لبنان ط - 2

 .137م، ص2000
 1عمان، طنعمان بوقرة، اؼبصطلحات األساسية يف لسانيات النص وربليل اػبطاب دراسة معجمية دار جدار للكتاب العاؼبي، األردن،   - 3

 .81ص 2000
 125صبيل عبد اجمليد ، البديع بُت البالغة العربية واللسانيات النصية ، دار الغريب للطباعة والنشر والتوزيع د ط سنة  ص  4
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د الوسائل االتساقية يف النص وقد جعل ىاليدي ورقية حسن درجات االتساق فيو ، فكلما ازداد عد 

ها بيفاوت داخل الفقرات فيما تالعكس كما أن ىذه الدرجة تو  ارتفعت درجة االتساق فيو،  ومن مث درجة النصية

أنبها، فنجده مظهرا لدراسة منهج و  واالتساق، كما سبقت اإلشارة أبنو أحد اؼبعايَت النصية السبعة 1أو العكس

عرب وسائل وآليات ذبعل من النص الواحد كال متكامال وذبمع ىذه الوسائل يف  النصي، كما أن االتساق يتحقق

مصطلح عام أال وىو "االعتماد النحوي" الذي يتجلى يف اعبملة الواحدة أو يف ؾبموعة من اعبمل، أو مقطوعة 

 ويكون االتساق على نوعُت :  2شعرية أو يف نص برمتو

 : االتساق ادلعجمي- أ

اؼبفردات إبحالة عنصر لغوي إىل عنصر أخر، فيحدث الربط بُت أجزاء اعبملة، أو  ويتم بواسطة اختيار 

 . 3بُت متتالية من اعبمل، من خالل استمرار اؼبعٍت السابق يف الالحق دبا يعطي للنص صفة النصية

  االتساق النحوي:- ب

 تعرف القارئ دباىية النص.ويعتمد على الوسائل اللغوية اؼبتحققة يف البنية السطحية، فتوايل اعبمل اليت  

وال ينبغي أن ينظر إليو على أساس أنو بنية أو وحدة، دون سائر الوحدات األخرى بل ينظر إليو على   

تعد طبيعة ىذه العالقات داللية وىي خصائص متيز النص أنو وحدات متعلقة فيما بينها شكل وحدة داللية "

نظر إىل النص على أنو بينة مشتغلة عن سائر البنيات األخرى، بل " فال يابعتباره كذلك مما جيعلو وحدة داللية

                                                             

 103ص  1998سنة  1روبرت دي بوجراند ، النص اػبطاب واإلجراء ترصبة ، سبام حسان  ، عامل الكتب ، القاىرة ط 1
 103ص  نفسو، - 2
 105م ص 1999سنة  1عزة شبل دمحم ، عالم لغة النص ، النظرية والتطبيق ، مكتبة االداب ، مصر ، القاىرة ، الطبعة  - 3
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ينظر إليو ابعتبار أن بنياتو تشكل وحدة داخلية، حبيث لو حذف أو أضيف عنصر ما على ىذه البياانت الختل 

 . 1النص

ن إن االتساق اللغوي ال يكمن أن يعزل مستوى ميؤكد علي أبو اؼبكارم على أنبية االتساق يف قولو: " 

يستحيل أن يكون األداء اللغوي صحيحا و  مستوايت النشاط اللغوي عن غريه من مستوايت ىذا النشاط

وىذا يعٍت  "الدالليةو  الصرفية والنحوية وادلعجميةو  مع فقدان الصحة يف أي مستوى من مستوايت الصوتية

اؼبستوايت اؼبتداخلة اليت ال يصح  أن كبو النص يدور يف ميدان أكثر رحابة واتساعا ومشوال يف اؼبزج بُت كل ىذه

إن حتقق االتساق على ىذا ادلستوى يتطلب  قدرة الفصل بينها  ويقول على أبو اؼبكارم يف ىذا الصدد : "

على النظر الشامل، ويستلزم دقة يف تلمس العالقات ادلتشابكة، وحيتاج إىل بصر أبساليب تشكيل الظواىر 

النص ينظر إىل النص كلو ابعتباره نسيجا واحدا وبنية كلية ؽبا قانوهنا ويالحظ يف ذلك  أن كبو  2"ادلشرتكة

 اػباص من حيث ضرورة وجود عالقات بُت أجزاء  النص، ىذه العالقات تتم يف صورة كثَتة ومتنوعة. 

ظاىرة االتساق أتخذ بعُت االعتبار العالقة يف اػبطاب ، أي أن االتساق يدل على صبلة من اإلمكاانت  

غل بوسائل داللية موجودة هتدف إىل إهباد تم إال من خالل عالقات معنوية تشتيالربط ال و  ربط بُت شيئُت ،اليت ت

 .3النص ووضع ظباتو

"لن يكون موجودا يف النص إال إذا توافر على آليات اليت  ويؤكد إبراىيم خليل أن االتساق هبذا اؼبفهوم  

منطقية، وبعضها طبيعي ينبع موعتُت، إحدانبا ؾبموعة روابط ؾباليت يقسمها فان ديك إىل و  ذبمع النص عموما

 من طبيعة الًتكيب اللغوي.
                                                             

 282م دط ، ص 2011ى  /1432صالح الدين صالح حسُت : "يف لسانيات العربية " ذر الفكر العريب ، القاىرة  - 1
 .142م، ص 2012ى  ، 1433،  1حسُت أضبد بن عائشة، مستوايت تلقي النص األديب، دار جديد للنشر والتوزيع، عمان، األردن، ط -2
 25ص  2001سنة  1أضبد عفيفي، كبو النص اذباه جديد يف درس النحوي، مكتبة زىراء الشرف، القاىرة، ط -3
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 فأما اؼبتعلق منها بطبيعة الًتكيب اللغوي فهو ما يغنينا يف دراسة االتساق ألنو أي االتساق يف خطبة النص

 .1بعضاعبمل اؼبًتاصة اليت أيخذ بعضها برقاب و  تركيبو، وىو يتحقق من خالل الكلماتو 

السطحية، وىذا ما قبده عند رقية  بنيتويدعو االتساق الباحث ابلًتابط الوصفي القائم على النحو يف  

م. وىي خبالف 1968ادلنطوقة و  تسمي عملها بقواعد التماسك النحوي يف االجنليزية ادلكتوبةحسن اليت "

، هبذا تكون رقية حسن قد سبقت "السابقني تتوغل يف نسيج ادلادة للكشف عن االتساق الداخلي للنصوص

م"، إىل تقرير اغبقيقة االرتباط بُت اعبمل اؼبؤلف 1972فان ديك صاحب كتاب" بعض جوانب من قواعد النص 

 .2للنص والسياق

فاالتساق إذا من وجهة نظر رقية حسن ىو عبارة عن دراسة ظواىر لغوية أخرى يف متتالية خطية أي  

الذي وبيل إىل و  نصية إال بوجودىا، فهو عبارة عن نسيج يضم بعضو إىل بعض،أن النص ال يكتسب و  النص،

 اؼبفردات ليكون النص نصا.و  العالقات القائمة بُت اعبمل

أدواتو ووسائلو، وإبراز و  ما قبد أن اؼبصطلح االتساق "انل اىتماما من علماء النص بتوضيح مفهوموك 

لنا االتساق انجحا عن العالقات اؼبوجودة بُت األشكال النصية، أما  يعرفو كارتر بقولو: "يبدوو  شروطو "و  عواملو

 ".3اؼبعطيات غَت اللسانية "مقامية، تداولية" فال تدخل إطالقا يف ربديده

 

                                                             

 .192-187م ص 2007ه/ 1426ؼبسَتة، عمان، األردن، الطبعة األوىل إبراىيم خليل، يف اللسانيات وكبو النص، دار ا -1
والتطبيق، م - 2  .101ص  1999سنة  1 كتبة اآلداب، القاىرة، مصر طينظر: عزة شبل دمحم، علم لغة النص النظرية 
 .81م ص 2009، سنة 1نعمان بوقرة، عزة سبل دمحم، اؼبصطلحات األساسية، جدرا للكتاب العاؼبي، عمان، األردن، ط - 3
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الًتكيبية اليت تربط اعبمل على النحو مباشر بعضهما و  الدالليةالبٌت  يتحدد االتساق على أنو ؾبموعةو  

 .1توى األعلى للتحليل، أي مستوى البنية الكربىببعض، دون الرجوع إىل اؼبس

على  surfaceويرى )دي بوجراند(: "أن االتساق يًتتب على إجراءات تبدو وىجا العناصر السطحية  

حبيث يتحقق لنا الًتابط  progressive »  «occurrenceصورة وقائع يؤدي السابق منها إىل الالحق 

  .2وحبيث يبكن استعادة ىذا الًتابط sequential connectivityالرصفي 

ينظر و  فهو يشَت إىل تلك العالقات اليت تربط أجزاء النص بعضها ببعض على مستوى البنية السطحية 

 دمحم خطايب إىل االتساق نظرة ال زبتلف عن سابقيو فاالتساق عنده: 

لوسائل اللغوية )الشكلية( اليت يهتم فيو ابو  "ذلك التماسك الشديد بُت األجزاء اؼبشكلة ل : نص/خطاب، 

 .3سبثل بُت العناصر اؼبكونة عبزء من خطاب أو خطاب برمتو"

أما سعد مصلوح فقد عرب عن اؼبصطلح االتساق دبصطلح مغاير وىو )السبك( ورأى أبنو يرتبط  

أو نسمعها يف  غوية اليت ننطق هبالابلوسائل اليت ربقق هبا خاصية االستمرارية يف ظاىر النص، أي األحداث ال

صفحة الورق، وىذه األحداث ينتظم بعضها مع  ى واليت لبطها أو نراىا كما ىي كمتصل عل تعاقبها الزمٍت،

بعض وفق للمباين النحوية وهبمع ىذه الوسائل مصطلح عام ىو االعتماد النحوي ويتحقق يف شبكة متداخلة من 

 ؼبقطوعة ، فيما بُت الفقرات أو اؼبقطوعات، يف صبلة النص.األنواع ىي: اعبملة، فيما بُت اعبمل، يف الفقرة أو ا

                                                             

 .99ص 1999، سنة 1علم لغة النص، علم لغة النص، النظرية والتطبيق، مكتبة اآلداب، مصر، ط -عزة شبل دمحم - 1
 15ص 2006سنة  2روبرت دي بوجراند ، النص اػبطاب واإلجراء ترصبة، اؼبركز الثقايف العريب، دار البيضاء، اؼبغرب ط - 2
 .15ص  2006سنة  2خل إىل انسجام اػبطاب، اؼبركز الثقايف العريب، الدار البيضاء، اؼبغرب طدمحم خطايب، لسانيات النص: مد  - 3
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فاالتساق عنده يتحقق من خالل الوسائل النحوية اليت تتوزع على سطح النص وتربط بُت أجزاءه  

 . 1فتضمن لو خاصية االستمرارية

من خالل ىذا التعريف يظهر لنا أن االتساق عند كارتر: "ىو الربط بُت العالقات اؼبوجودة بُت اعبمل  

تتحقق بو النصية، دبعٌت أن التحليل )عناصر اللغوية(، فقد عده الكثَت من الدارسُت أبنو اؼبصدر الوحيد الذي 

  لغوية فال تدخل يف ربديد االتساق النصي.بوجود اتساق بُت عناصر النص، أما الظواىر الغَت إالالنصي ال يتم 

 االتساق يبثل دعامة أساسية من الدعائم الدرس النصي، فهو يتصل ابلتماسك النصي داخل النص 

عناصر االلتحام، وربقيق الًتابط بُت بداية حدد مهمتو يف توفَت تتو  يرتبط ابلوسائل والروابط الصورية السطحية،و 

اؼبستوايت اللغوية اؼبختلفة، ىذا الًتابط بُت بداية النص وآخره دون الفصل بُت  دون الفصل بُت آخرهو  النص

 اؼبستوايت اللغوية اؼبختلفة، ىذا الًتابط ىو الذي ىبتلف بُت بنية النص ووبقق استمراريتو.

ىي إشارة و  ،يذىب "دمحم الشاوش" يف تعريفو لالتساق "بكونو ؾبموعة اإلمكانيات اؼبتاحة يف اللغة 

واضحة إىل الروابط الشكلية، أو العناصر النحوية اؼبعجمية البارزة يف اللغة اليت تعمل على ربط أجزاء النص 

 اؼبختلفة.

 "االتساق مظهر فبيز للنص عن الالنص ألن اؼبتكلم اللغوي يعرف النص إذا توفر على وحدة كلية، 

 ابط، أما  الالنص فهو الذي يتسم بفك أوامره،الًت و  توفرت فيو مظاىر الوحدةو  اتسقت وحداتوو  ترابطت أجزاءهو 

سبزق نسيجو النصي"، دبعٌت أن اؼبتكلم ىو الذي يبتلك أن اؼبتكلم ىو الذي يبتلك كفاءة و  هتلهل روابطو البنيوية،و 

 .2نصية ليميز النص عن الالنص

                                                             

 .227صة،ينظر:سعد مصلوح، يف البالغة العربية واألسلوبيات اللساني - 1
 .70ص 2015سنة  1 طؿباضرات يف لسانيات النص،  صبيل اغبمداوي، - 2
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عبد القاىر على ىذا األساس قبد االتساق أيخذ مفهوما آخر ىو االنتظام، ففي ىذا الصدد يقول "و  

 اعبرحاين" معرفا النظم:" أعلم أن ليس النظم إال أن تضع كالمك الوضع الذي يقتضيو علم النحو على قوانينو

 ربتفظ الرسوم اليت رظبت لك فال زبل بشيء ما.و  أصولو، وتعرف مناىجو اليت هنجت، فال تزيغ عنها،و 

مناىجو" يشَت إىل أن نظرية النظم ىي و  ولوإضافة إىل ذلك قبد "سيد قطب" يف كتابو " النقد األديب أص 

خالصتها "إن ترتيب اؼبعاين يف الذىن ىو الذي يقتضي ترتيب األلفاظ يف و  أول نظرية يف اتريخ النقد العريب،

إمبا يف تناسق معناه مع معٌت اللفظ الذي هباوره يف النظم، أي أن تنسيق و  إن اللفظ ال حيز لو يف ذاتوو  العبارة،

أحسن و  إن اعبمال الفٍت رىن حبس النسقو  اؼبعاين ؾبتمعة،و  ؼبعاين حبيث يبدي النظم صبال األلفاظاو  الكلمات

 .1"النظم

"يبٌت العيد" يف كتابو يف معرفة النص" تطرق إىل مفهوم و فالنص يكسب صبالية من خالل حسن النسق 

 نظرتنا إىل العناصر اليت تتكون منهاليس يف و  النسق حيث يقول" يتحدد ىذا اؼبفهوم يف نظرتنا إىل البنية ككل

اليت و  ليس ؾبموع ىذه العناصر أو دبوقعو يف شبكة العالقات اليت تنظم العناصرو  هبا البنية. ذلك أن البنية ككلو 

 .2يؤدي إىل فهم النصو  اؼبعاينو  سيق الكلماتنالنية فتنتج نسقها، دبعٌت تتتحدد  هبا

االنسجام ىي عالقة و  التساق أن العالقة بُت االتساقاالحي االصطو  نستنتج من خالل التعريف اللغوي 

 تكامل أي االتساق لغة ىو ما كان على نظام واحد منتظم. و  ارتباط

                                                             

وقيمتها الع - 1  .56م ص1983سنة  1لمية يف الدراسات اللغوية عند عبد القاىر اعبرحاين، دار الفكر طوليد دمحم مراد، نظرية النظم 
 .126م ص 1990، 6سيد قطب، النقد األديب أصولو ومناىجو، دار الشروق ط - 2
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ىي صفة يتسم و  منظم الوحداتو  اؼبفردات لتكوين نص متجانسو  يف االصطالح ىو اعبمع بُت اعبملو   

الوحدات مفردات أو صبل، وىو ما يعٍت أن تكون هبا كل خطاب متجانس، منظم الوحدات، سواء كانت ىذه 

 متجانسة اعتمادا على ؾبموعة من العالقات أو الروابط الشكلية. و  ىذه الوحدات منظمة

على اؼبستوى العميق و  و ىنا نستنتج أنو لتحقيق التماسك الكلي للنص على اؼبستوى السطحي ) اللغوي(

ىذه إىل انسجام ابعتباره معيار مهم من اؼبعايَت السبعة السابقة  )الداليل(، ال بد من التطرق أيضا يف دراستنا

 1الذكر يف ربقيق الًتابط النصي.

 أدوات االتساق:  -2

الرابط الذي هبمع بُت أجزاء متنافرة، فيجذب بعضها  ذلك كونوو  النصي من أىم اؼبعايَت النصية، االتساقيعد 

ينقسم االتساق إىل و  ربليلو،و  عنصر جوىري يف تشكيل النصلذلك يصفو الباحثون أبنو و  البعض فيكون النص،

 اؼبعجمي. االتساقو  النحوي االتساقنوعُت نبا: 

 النحوي: االتساق 

أىم عناصره ىي، و  لًتابط بُت لعناصر الظاىرة يف النص،ايشتمل على اإلجراءات اؼبستعملة يف توفَت  

 اإلحالة، االستبدال، اغبذف، الوصل.

 :Référenceاإلحالة:  - أ

النحوي، حيث يعرفها اللغويُت على أهنا: " العملية اليت  االتساقتعترب اإلحالة عنصرا أساسيا من عناصر 

لنفهم من ىذا التعريف أن ىناك عنصر هبمع بُت و  2دبقتضاىا ربليل اللفظة اؼبستعملة على لفظة مقدمة عليها".

                                                             

 .126سيد قطب، النقد األديب وأصولو ومناىجو ص   1
 .21، ص 2009، سنة 1نعمان بوقرة، اؼبصطلحات األساسية: يف لسانيات النص وربليل اػبطاب ، عامل الكتب اغبديث، عمان، ط  2
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 يستعملها اؼبتكلم فيها عنصر وبيل إىل اللفظة اليت سبقتهااألخر الحق، فاللفظة اليت و  شيئُت أحدنبا سابق

 بذلك يفهم الكالم.و 

من إعادة االسم نفسو،  الحق لو بدالو  و يعرفها آخرون على أهنا: " استخدام الضمَت ليعود على اسم سابق

الًتكيب و  ضمَتسًتاتيجية خطابية تعمل هبا اللغة على إهباد روابط بُت لًتكيب الذي يشتمل على الافالضمائر 

نفهم من ىذا التعريف أن مفهوم اإلحالة: ىو  1السابق الذي يشتمل على االسم الذي وبيل عليو الضمَت. 

ىي الرابط الذي هبمع بُت اعبمل و  استعمال الضمائر اليت ربيل إىل عناصر سابقة أو الحقة ؽبا لتفادي التكرار،

 استيعاب النص.و  إليها من أجل فهم العناصر احملالو  اليت ربتوي على العناصر احمليلة

رقية حسن اإلحالة على أهنا: " العناصر احمللية كيفما كان نوعها ال تكتفي بذاهتا من و  عرف الباحثان ىاليدي

 2حيث التأويل.

رقية حسن، استعماال خاصا، حيث أن العناصر احمللية و  يتضح لنا أن استعمال مصطلح اإلحالة حسب ىاليدي

سابقة أو الحقة ؽبا سواء كانت مقامية أو نصية ال تكتفي بذاهتا، إذ البد من العودة إىل ما  إىل عناصر أخرى

 تشَت إليو من أجل أتويلها.

فبا يتضح لنا أن اإلحالة يقصد هبا أهنا العملية اليت دبقتضاىا ربيل اللفظة اؼبستعملة على اللفظة اؼبتقدمة عليها أو 

 يعرفها دي بو جاجراند أبهنا العالقة بُت العباراتو  عملية تربط بُت اعبملاؼبتأخرة عنها، أو خارج النص فهي 

واقف يف العامل الذي يدل عليو ابلعبارات ذات الطابع الربائلي يف نص ما إذ تشَت إىل شيء واؼباألحداث و  األشياءو 

رقية و  يعرفو" ىاليديو  ينتمي إليو نفس عامل النص ) أمكن( أن يقال عن ىذه العبارات أهنا ذات إحالة مشًتكة

                                                             

ولية، ؾبلة فبارسات اللغوية، ـبرب اؼبمارسات اللغوية يف اعبزائر، تيزي وزو، العدد   1  .248م، ص 2011، ماي 2قويدر سنان، ربليل اػبطاب والتدا
 .13، صاػبطاب، اؼبركز  دمحم خطايب ، لسانيات النص: مدخل إىل انسجام نقال عن:  2
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احملال إليو، حيث يبثل احمليل نقطة و  حسن" اإلحالة أبهنا عالقة داللية تتحقق بواسطة ارتباط عنصرين نبا احمليل

ىو دائما عنصر سياق ذو طبيعة لغوية أما احملال عليو فهو نقطة وصول عملية و  انطالق عملية الربط اإلحايل

 1قد يكون عنصرا لغواي.و  اإلحالة

تتمثل يف العناصر اػبارجية للنص، أما اإلحالة النصية و  تنقسم اإلحالة إىل نوعُت رئيسيُت نبا: اإلحالة اؼبقاميةو 

االستعمال وحده ىو الذي وبدد نوع إحالتها، حيث تنقسم اإلحالة النصية و  تتمثل يف العناصر احمللية داخل النص

 إىل قسمُت أساسيُت نبا:

 

 

 

 ) النصية( ) اؼبقامية(                     

 إحالة خارج النص                                                                                          

 إحالة داخل النص                                                            

 )إىل سابق( قبلية               )إىل الحق( بعدية                                                           

 

 يقصد هبا مرجعية عنصرية يف النص على عنصر متقدم عليو أو متأخر عليو.و  إحالة النص:

 يقصد هبا العملية اليت بواسطتها وبيل النص اؼبستعمل يف النص إىل العنصر اؼبتقدم عليو.و  إحالة قبلية:

                                                             

وير، اعبزائر، ط  1 ولة، االتساق واالنسجام النصي، آليات وروابط، دار التن  .13-11م، ص 2014، سنة النشر 1زين الدين خب

 اإلحالة
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ىي تعود على عنصر إشاري مذكور و  ىي تعكس القبيلة حيث يتأخر فيها احملال إليو عن احمليطو إحالة بعدية:

 1الحق عليها من ذلك الضمَت الشأن يف العربية.و  بعدىا يف النص

يقصد بو إحالة عنصر لغوي إحايل على و  تعتمد على بيان داللة النص على السياق اػبارجي إحالة مقامية: 

اإلحالة إىل اػبارج ىي " ما تقوم و  .2إشاري غَت لغوي موجود يف اؼبقام اػبارجي تدل عليها ضمائر اؼبتكلمعنصر 

 صل كلماتو ابلوقعتي أيضا ما يقوم بو اؼبتكلم، حُت ىو  إسناد إىل استعمال معُت،و  بو اعبملة يف مقام معُت

 3مي.الكون، اؼبرء يشَت إىل شيء ما يف وقت ما ىو واقعة أو حدث كالو 

ىذا بواسطة أدوات  و  وتعٍت اإلشارة إىل شيء مل يذكر يف النص  exphoraفهذه اإلحالة ىي إحالة خارج اللغة

 كل متلقي  ىىذا ال يكون لدو  تتضح الداللةو  كضمَت يعود على شخص ما لكن بفضل السياق يتضح اؼبعٌت

 يفسر. و  يفكرو  قارئ بل القارئ الصانع للنص الذي يتفاعل معو فيحللو 

" فهي تعٍت  endophoraيطلق عليها إحالة اللغة و  أما النوع الثاين ىو اإلحالة النصية أو داخل النص

يطلق عليها إحالة اللغة إىل ما سبق أم ابإلشارة إىل ما سوف أييت يلحق داخل و  العالقات اإلحالية داخل النص

ناصر احملالة إليها، فهي إحالة على العناصر عاللمتلقي من العودة إىل ليف ىذا النوع من اإلحالة البد و  4النص.

 اللغوية الواردة يف اؼبلفوظ، سابقة كانت أو الحقة، فهي إحالة نصية.

 تنقسم بدورىا إىل قسمُت:و إحالة نصية:

 : anaphoraاإلحالة القبلية  - أ
                                                             

 .15دمحم خطايب، لسانيات النص مدخل إىل انسجام اػبطاب،  ص   1
 .15ص  نفسو،اؼبرجع   2
 .15م، ص 2014، سنة 1االتساق واالنسجام النصي، االليات والروابط  ، دار التنوير، اعبزائر طزين دين خبولة   3
 .38، صطبيقصبحي ابرىيم الفقي، علم اللغة النصي بُت النظرية والت  4
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كلمة أو عبارة تشَت إىل كلمة أخرى أو عبارة أخرى سابقة   لىي استعماو  و ىي إحالة سابقة أو إحالة ابلعودة،

  .تعود على مفسر سبق التلفظ بوو  يف النص أو احملادثة

 (:  cataforaاإلحالة البعدية أو اإلحالة على الحق )  - ب

تتفرع و  ىو استعمال كلمة أو عبارة تشَت إىل أخرى أو عبارة، أخرى سوف تستعمل الحقا يف النص أو احملادثة،

 أظباء اإلشارة، األدوات اؼبقارنة.و  وسائل االتساق اإلحالة إىل ثالثة: ضمائر،

ة أخرى سوف تستعمل و تسمى كذلك اإلحالة إىل الحق: وىي استعمال عنصر يشَت إىل كلمة أخرى أو عبار 

 الحقا يف النص

 وسائل اإلتساق اإلحالية: -ج

 الضمائر: -1

الضمائر اؼبلكية مثل: كتايب، كتابك،  و  كبن، ىو، نبا، ىن،...اخل، و تنقسم الضمائر إىل وجودية مثل: أان، أنت،

 1كتابنا،...اخل.

و إذا نظران إىل الضمائر من زاوية االتساق، أمكن التميز فيها بُت أدوار الكالم اليت تندرج ربتها صبيع الضمائر 

إحالة داخل النص أي ال تصبح و  ىي اإلحالة ػبارج النص بشكل مبطي،و  اؼبخاطبةو  الدالة على اؼبتكلم

ال ىبلو النص من إحالة، خارج النص تستعمل فيها الضمائر اؼبشَتة إىل و  اتساقيات، إال يف الكالم اؼبتشهد ....

أما فيما ىبص الضمائر اليت ؽبا دور ىام  2أنتم( -كبن( أو إىل القارئ ) القراء( ابلضمائر ) أنت -الكاتب ) أان

                                                             

ولة، االتساق واالنسجا  1  .17، صم النصي: آليات الروابطزين الدين خب
 .40، صلغة النصي بُت النظرية والتطبيقصبحي ابراىيم الفقي، علم ال  2
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 تندرج ضمنها ضمائر الغيبية اإلفرادو  يها" ىاليدي ورقية حسن" أدوار أخرى"يف االتساق النصي، فهي اليت يسم

 .1تصل بُت أقساموو  ىي ربليل قبليا بشكل مبطي إذ تقوم بربط أجزاء النصو  صبعا) ىو، ىي، ىن، ىم(و  تثنيةو 

 أمساء اإلشارة:  -2

 اآلن،) حسب الظرفية: الزمانيذىب الباحثان" ىاليدي ورقية حسن" إىل أن ىناك عدة إمكانيات لتصنيفها إما 

" أي ما يوافق أداة التعريف أو theتكون ب" و  اؼبكان ) ىنا، ىناك( أو حسب اإلشارة احملايدةو  غدا...(

 2) ىذه، ىذا...(. القربو  )ذاك، تلك،...( االنتقاء ) ىذا، ىؤالء( أو حسب البعد

 ادلقارنة: -3

أحدنبا األخر فاؼبقارنة تقوي اؼبقارن بو فتعمل على " كسر تقوم على طرفُت يقوي و  اؼبقارنة تعمل يف ترابط النص

حتماالت الدالة اليت يقدمها اؼبشبو بو" اؼبقارنة": وجود عنصرين يقارن االفتحو على و  القيد الداليل عن اؼبشبو

ثلو تقوم على ألفاظ من مثل وصف الشيء أبنو شيء أخر أو ما يباو  التشابوو  تنقسم إىل اؼبطابقةو  النص بينهما،

 بعضها يقوم على اؼبخالفة كأن تقول يضاد أو يعاكس أو أفضل أو أكرب أو أصبل. و  أو يوازيو

ضمائر، الو  و لقد اعترب الباحثان " ىاليدي ورقية حسن" اؼبقارنة أحد أدوات وسائل االتساق إىل جانب اإلشارة

فيو و  التشابوو  .... نفسو( sameمثل)يتم استعمال عناصر و  عامة يتفرع منها التطابق صنفا اؼبقارنة إىل صنفُت

.... other, otherwiseختالق ابستعمال العناصر مثال)االو  نفسو(..…similarتستعمل العناصر مثل)

كيفية) أصبل من، صبيل مثل،(  و  (moreإىل خاصة تتفرع إىل كمية تتم بعناصر مثل)أكثر، و  أخر.( بطريقة أخرى

 بُت أجزاء النص. تربطو كل ىذه تقوم بوظائفها االتساقية 
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تعمل يف اؼبقارنة أيضا، حيث تكون إحالة قبلية   األخرىو قد ذكر الباحثان أن نفس اؼببادئ اليت يف أنواع اإلحالة 

كما تكون إحالة بعدية، كما تكون ذات إحالة خارج النص أيضا ومن ىنا نستنتج ان اإلحالة النصية ؽبا دور 

إحالة بعدية، حيث ال يبكن التفريق بُت ىذين و  م إىل نوعُت إحالة قبليةاليت بدورىا تنقسو  فعال يف اتساق النص

 ال وبصل ىذا إال بتحديد العنصر احمليل يف النص.و  النوعُت إال يوجد العنصر احملال إليو،

  :االستبدالsubstitution 

بقوؽبم: " صورة من صور التماسك  يعرفو النصيونو  االتساق النصي،و  يعد االستبدال من أىم عناصر التماسك

نالحظ يف ىذا التعريف أن االستبدال عنصر أساسي  1النصي يف اؼبستوى النحوي بُت الكلمات أو العبارات".

الذي يكون على مستوى الوحدات أو العبارات حيث يبكننا أن نستبدل وحدة و  من عناصر االتساق النحوي،

 ىناك بعض الباحثُت من دعموا ىذا الرأي،و  حدة لغوية بعبارة أخرى،لغوية بوحدة أخرى أو عبارة بعبارة أو و 

 2ذلك بقوؽبم ىو: " استخدام كلمة بدال من كلمة أو مركب أو تركيب سابق لتجنب إعادهتا.و 

 3و يبكن القول أن االستبدال ىو:" عملية تتم داخل النص، إنو تعويض عنصر يف النص بعنصر أخر".

يسمى" العنصر األول و  لنا أن االستبدال ىو تغيَت أو إحالل عنصر لغوي مكان عنصر أخر داخل النص، يتضح

رقية حسن يالحظان أن معظم حاالت و  كل من ىاليديو  .4األخر الذي حل ؿبلو اؼبستبدل بو."و  اؼبستبدل منو،

                                                             

 .83ص  نيات النص وربليل اػبطاب ،نعمان بوقرة، اؼبصطلحات األساسية: يف لسا  1
ولية، ؾب  2  .248م، ص 2011، ماي 2لة فبارسات اللغوية، ـبرب اؼبمارسات اللغوية يف اعبزائر، تيزي وزو، العدد قويدر سنان، ربليل اػبطاب والتدا
 .16ص اػبطاب،  دمحم خطايب، لسانيات النص مدخل إىل انسجام 3
م، 2003، 1، طرستالف واوزرزنياك، مدخل إىل علم النص، مشكالت بناء النص ، ترصبة سعيد حسن البحَتي، مؤسسة اؼبختار، العاصمة  4
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" قد كان لكم آية : أمثلتو قولو تعاىل أخر متقدم، ومنو  االستبدال النصي إحالة قبلية، ألهنا تتم بُت عنصر متأخر

  1أخرى كافرة".و  يف فئتُت يف فئتا فئة تقاتل يف سبيل هللا

تقدير الكالم ) و  و يظهر لنا من خالل ىذه اآلية عنصر االستبدال، فقد مت استبدال كلمة) فئة( بكلمة) أخرى(.

 تفادي التكرار يف النص القرآين. ذلك لو  فئة كافرة(،

 االستبدال إىل ثالثة أقسام: و يبكن تقسيم

ىو استبدال اسم يف اعبملة األوىل يسمى اؼبستبدل منو، ابسم أخر يف اعبملة الثانية االستبدال االمسي:  - أ

اؼبستبدل بو، بشرط أن وبمال اؼبعٌت نفسو مثل: ثيايب جد رديئة ، هبب أن أشًتي أخرى جديدة، ىنا 

يقصد بو أيضا استعمال ألفاظ معينة مكان أظباء و  "أخرى" ةعوضت بكلمو  استبدلنا كلمة "ثياب"

ىذا دبعٌت استبدال اسم و  من ألفاظو قبد: واحد، واحدة، أخر، أخرىو  وردت يف موضع سابق من النص،

 سم. اب

يكون ابستبدال فعل بفعل أخر حامل ؼبعناه، مثل: ىل سقطت األمطار؟ االستبدال الفعلي:  - ب

،و يكون غالبا ابستعمال الفعل) فعل، عمل( مكان 2 اطل أي أن وبل فيو فعل ؿبل فعل أخرإهنا تته

 فعل خاص، أو ؾبموعة معلومات مبنية. 

 االستبدال العباري أو القويل:  - ت

 الناجحُت؟ أسبٌت ذلك؟.يقصد هبا: ىل ستكون من و  و يقصد بو استبدال صبلة جبملة أخرى أو كلمة تعوض صبلة

                                                             

 .13سورة أل عمران، اآلية   1
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نستخلص أن االستبدال ىو استبدال عنصر أو وحدة لغوية مكان وحدة لغوية أخرى لتفادي ظاىرة التكرار، كما 

صباال من أجل لفت انتباه القارئ، كما يبكننا القول أبنو ليس و  وضوحاو  أن ظاىرة االستبدال تزيد اؼبعٌت دقة

 1إمبا ىو مستعمل كذلك يف تعابَتان اليومية.و  تاػبطاابو  مقتصرا فقط يف النصوص األدبية

 Mellipseاحلذف: 

 يعٍت بو االستغناء عن جزء من الكالم لداللة السياق عليو،و  اغبذف من أشيع مظاىر التحويل يف النحو العريب،

اليت يقع فيها اغبدث  سبثل اغبال الشاىدةو  داللة السياق ىذه ىي ما ظباه النحاة األوائل اغبال الشاىدة،و 

 تشكل مستوى اثبتا للحذف.و  عنصر من عناصر الكالم لديهم،الكالمي ك

تكون ابفًتاض عنصر غَت ظاىر يف و  ويعد اغبذف عالقة من عالقات االتساق اؼبعجمية النحوية تتم داخل النص،

ذف عادة عالقة قبلية، ألنو ىذا يعٍت أن اغبو  يو اعتمادا على نص سابق مرتبط بو،lالنص يهتدي اؼبتلقي إىل تقد

من مث قبد يف اعبملة و  يف معظم األمثلة يوجد العنصر احملذوف اؼبفًتض يف النص السابق، أو اعبملة السابقة،

لذا فإن دور و  الثانية فراغا بنيواي يهتدي القارئ إىل ملئو اعتمادا على ما ورد يف اعبملة األوىل، أو النص السابق

ليس داخل اعبملة الواحدة، فهو يبثل جزءا و  نبغي البحث عنو يف العالقة بُت اعبمل،اغبذف يف اتساق النص ي

 2إعادة البناء.و  مهما من فضاء النص

                                                             

 .24دمحم اػبطايب، لسانيات النص ص    1
 .52-51م ص 2010 -ه1431زاىر بن مرىون الداودي، الًتابط النصي بُت الشعر والنثر، دار جرير للنشر والتوزيع، الطبعة األوىل   2
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يرى دي بوجراند أن: " استبعاد العبارات السطحية اليت يبكن حملتواىا اؼبفهومي أن يقوم يف الذىن، أو أن يوسع، 

عليو تسمية االكتفاء ابؼبعٌت العدمي"، نفهم من ىذا أن اغبذف ال  أطلقو  أن يعدل بواسطة العبارات الناقصة،و أ

 ينقسم إىل:و  ،1الذي يقصد ابالكتفاء ىو أن اغبذف ال يعد نقصا، لكنو وبقق وحدة النصو  ػبل ابؼبعٌت،

 حذف امسي: - أ

األجواء اؼبدنية  اؼبوصوف...اخل، مثل: أيهما أروعو  الصفةو  اػبربو  اؼببتدأو  ،واؼبضاف إليو  كما يف حذف اؼبضاف

 .أم الريفية؟ انتشار اؽبواء النقي، يف ىذا اؼبثال مت حذف كلمة" األجواء" يف اعبملة الثانية

 حذف فعلي: - ب

يقصد بو داخل اؼبركب الفعلي، مثل: ما الذي ينوي شراءه بكل ىذه النقود؟ فاعبواب: شراء سيارة فقد حذف 

 الفعل" ينوي" يف اعبملة الثانية.

 حذف اجلملة:  - ث

اؼبثال انو قد حذف القول كامال و ىو حذف يقع داخل شبو اعبملة مثل، كم سعره؟ عشرة داننَت، نالحظ يف 

 جاء قول جديد يدل عليو" عشرة داننَت".و  كم سعره()

 الفاعلو  الفعلو  اػبرب،و  و يبكن تقسيم اغبذف أيضا إىل نوعان: األول حذف األركان األساسية للجملة اؼببتدأ

تالزمُت يف الوقوع، حبيث يعد وجود أحدنبا دليال على وجود اآلخر،  اؼبعنصرين الثاين حذف أحد الو  اؼبفعول،و 

كحذف الصفة يف وجود اؼبوصوف أو العكس، أو حذف اؼبضاف يف وجود اؼبضاف إليو، أو عكس ذلك، أو 

 2حذف الشرط يف وجود اعبواب.

                                                             

 .340، 328، صاب واإلجراء روبرت دي بوجراند، النص واػبطينظر   1
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يبيل اؼبستعملون يف إسقاط بعض العناصر من  و اؼبالحظ ىنا أن اغبذف أكثر وقوعا يف اللغة العربية حيث 

فيو وبذف عنصر أو أكثر من الكالم و  وضوح روابط السياق اترة أخرى،و  الكالم اعتمادا على فهم اؼبتكلم اترة،

ىذا ما حاول إثباتو العلماء العرب يف دراستهم للحذف، و  التايل اعتمادا على ذكر ىذا العنصر يف الكالم سابقا،

رافا عن األسلوبية بوصفو اكبو  البالغيةو  األساسية اليت عاعبتها البحوث النحويةو  " القضااي اؼبهمةالذي يعد من 

من مث يفجر يف ذىن و  يستمد اغبذف أنبيتو من حيث انو ال يورد اؼبنتظر من األلفاظ،و  اؼبستوى التعبَتي العادي،

  1تدعو يفكر فيما ىو مقصود.و  اؼبتلقي شحنة توقظ ذىنو،

ىذا أن اغبذف قبل أن يدرس ضمن عناصر االتساق كان قد أخذ نصيبو من الدراسة يف الدراسات نفهم من 

تكمن أنبيتو يف أنو هبعل ذىن اؼبتلقي يعمل على إهباد و  األسلوب،و  البالغةو  ال سيما يف النحوو  العربية القديبة

 اؼبهٍت اؼبقصود من الكالم الذي تلفظ بو اؼبتكلم.

 يتم إال إذا كان الباقي يف بناء اعبملة بعد اغبذف معنيا يف الداللة كافيا يف أداء اؼبعٌت، يتضح لنا أن اغبذف الو 

اغبذف كعالقة اتساق ال زبتلف عن االستبدال إال بكونو ال يًتك عنصرا أخر موضعو، وىو ليس طردا أو زبليا و 

اضرب و  ح األمر قولو تعاىل: "من أمثلة ما يوضو  عن عنصر كامل بل ىو اقتصاد يف ذكر اؼبلفوظ بكل عناصره،

قبد يف ىذه اآلية حذف متمثل يف حذف فعل ) ضرب( فتقدير  2اك اغبجر فانفجرت منو اثنتا عشرة عينا. "صعب

 3السياق.و  ما دل على وروده ىو جواب الطلبو  اآلية ) فضرب، فانفجرت منو اثنتا عشرة عينا(

لكن ليس علماء اللسانيات النصية ىم أول و  النصينستخلص أن اغبذف ىو عنصر مهم من عناصر االتساق 

إمبا ىناك دراسات عربية قديبة سابقتها يف دراسة اغبذف، فبا يعٍت أن اللغة العربية برصيدىا و  من تطرقوا إليو،
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 االختصار، كما أن اغبذف ىو استبدال عنصر لغوي بعنصر آخر ؿبذوفو  اللغوي اؽبائل اؼبعروفة بلغة اغبذف

  من خالل السياق.يفهم اغبذف و 

  الوصل أو الربطcontactions : 

ىو ىبتلف عن العالقات السابقة ألنو ال يتضمن إشارة موجهة، كبو و  يعترب الوصل من أىم مظاىر االتساق،

البحث عن اؼبفًتض فيما تقدم أو أتخر بل ىو " ربديد الطريقة اليت يًتابط هبا الالحق مع السابق بشكل 

متنوعة تصل بُت و  متتاليات متعاقبة أفقيا ربتاج إىل عناصر رابطةو  ن النص عبارة عن صبلمعٌت ىذا أو  1منتظم."

 متسقة.و  أجزاء النص حىت تصبح وحدة متماسكة

يتمثل يف و  اؼبواقف،و  و يبكننا القول أبن الوصل ىو " وسيلة واضحة اإلشارة إىل االرتباطات الواقعة بُت اغبوادث

لكنهما يبدوان متدافعان أو و  الفصل بُت شيئُت ؽبما مكانتان بديلتان.و  اؼبكانةالوصل بُت شيئُت ؽبما نفس 

   2بط بُت شيئُت تعتمد مكانة األخر".َت متسقُت يف عامل النص، أما اإلتباع ف

نفهم من ىذا أن الوصل يكون إما أبدوات مثل ) الواو( أو غَتىا من أدوات الربط األخرى. فعند "مباشرة 

ألن وظيفتو ىي  3ؿبكيا أم مكتواب نالحظ أن معظم الًتاكيب أو الفقرات مرتبطة بسابقتها. خطاب سواء أكان

جعل اؼبتواليات مًتابطة، فال شك أنو عالقة أساسية تسهم بشكل كبَت يف اتساق و  تقوية أساليب الربط بُت اعبمل

 سباسكو.و  النص
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 1الفصل تركو."و  اعبمل على بعض الوصل بقبولو،" الوصل عطف بعضو  عرف اػبطيب الفيزيوين الفصل 

ىو ربديد الطريقة اليت و  عالقة االتساق أساسية يف النص،و  االنسجامو  نو مظهر من مظاىر االتساقأكما  

لقد قسمو النصيون إىل عدة أقسام فقد تنوعت الروابط عند علماء و  يًتابط هبا الالحق مع السابق بشكل منظم

 2كاأليت:  ىيو  اللغة النصيُت إىل أربعة أقسام

 الربط اإلضايف:  - أ

أن يتوقف، أو يسًتيح غبظة، و يكون بواسطة أداتُت " الواو"،  "أو" مثل: أخذ اليوم كلو يف مراجعة الدروس دون ّ

يفتهما تقوية أسباب ظن ؽبما أنبية ابلغة ألن و األداات انمع ذلك مل وبس ابؼبلل، فهذو  مل يشاىد التلفاز أبدا،و 

 أيضا أدوات أخرى مثل: كذلك، فضال عن ذلك، مثال، ذلك،...اخل. يبثلوو  الربط بُت اعبمل،

 الربط العكسي:  - ب

 اليت يبكن أن تقابلها يف العربية األداة" حىت"و  " yetاألداة اليت تعرب عنو "و  ىو الذي يعٍت عكس ما ىو متوقع،و  

 قبد كذلك على "العكس"، " يف اؼبقابل" مثال: دوام على عملك حىت ال تضيع نفسك.و 

 و يفيد أن اعبملة التابعة ـبالفة ؼبقدمة كبو: لكن، بيد أن، غَت أن، أما، خلف ذلك، على العكس، يف اؼبقابل.

 الربط السبيب: - ج

                                                             

 .351م، ص2002ى ، 1422، 1عبد القادر عبد اعبليل، األسلوبية وثالثية الدوائر البالغية دار صفاء للنشر والتوزيع، األردن، عمان، ط  1
 .25-23ص   اػبطاب، دمحم خطايب، لسانيات النص: مدخل إىل انسجامينظر    2
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اليت تقابلها يف   "Soسبثلو "اللفظة" "و  يبكننا ىذا النوع من الربط من إدراك العالقة اؼبنطقية بُت صبلتُت أو أكثر،

"لكي"، " من أجل"، "ألن" مثال: أتعب ألن لكي أسًتيح يف اؼبستقبل أي أنو يراد قبد كذلك و  ىكذا"و  العريب"

 بو الربط اؼبنطقي بُت اعبملتُت أو أكثر.

 الربط الزمين:   - ت

اليت تقابلو و  "them" بَت عن ىذه العالقة ىوأبسط تعو  متباعدتُت زمنياو  و ىو عالقة بُت صبلتُت متتابعتُت

، بعد، " قبل"، " حينما"، بينما"، منذ...اخل، مثل: مشيت يف رحليت ثالثة أالف قبد كذلك "ف"و  ابلعربية " مث"

 1مًت مث توقفت ألسًتيح.

 االتساق ادلعجمي: -

لقد و  التحامو،و  اليت سبق ذكرىا مع عناصر االتساق اؼبعجمي يف سباسك النصو  تتحدد عناصر االتساق النحوي

عناصر االتساق اؼبعجمي بدراسات مستقلة، مثلو مثل الوصل، حبيث ليس لو عالقة مع العالقات  خص النصيون

ازبذت  ال عن وسيلة شكلية للربط بُت أجواء النص، حيثو  ال يبكن أن نتحدث عن العنصر اؼبفًتضو  األخرى،

 التضام. و  نبا التكرارو  ةى اللغويُت النصيُت ؿبورين أساسيُت تدور حوؽبما الدراسدراسة االتساق اؼبعجمي لد

 répétitionالتكرار: ) إعادة اللفظ(  -

الذي يتطلب" إعادة عنصر معجمي أو ورود مرادف لو شبو و  يعد التكرار مظهرا من مظاىر االتساق اؼبعجمي،

يتضح لنا من ىذا التعريف أن إعادة لفظة معجمية معينة أو تكرار كلمة  2مرادف، أو عنصرا مطلقا أو اظبا عاما."

                                                             

 .25-23اؼبرجع نفسو، دمحم خطايب، لسانيات النص، مدخل انسجام اػبطاب، ص   1
 .24م ص   2006سنة  2دمحم خطايب، لسانيات النص: مدخل إىل انسجام اػبطاب، اؼبركز الثقايف العريب، دار البيضاء، اؼبغرب   2
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من شبة يسهم يف إحداث عالقات شكلية بينها تؤدي يف األخَت إىل و  مرادفة ىو الذي وبيل إىل بعضها البعض،

 إنتاج اعبمل بواسطة اؼبرادفات اؼبتكررة.

لعالقات اللسانية فقاعدة التكرار اػبطابية تتطلب شارول التكرار أبنو: " من الروابط اليت تصل بُت ا فو يعر 

االستمرارية يف الكالم، حبيث يتواصل اغبديث عن الشيء نفسو ابحملافظة على الوصف األول أو يتغَت ذلك 

 1اإليضاح.و  يتقدم التكرار لتأكيد اغبجةو  الوصف

 ة من اؼبتتاليات ) مفردات، تراكيبمن خالل التعريف تبُت لنا أن التكرار ىو من الروابط اليت تربط بُت ؾبموع

أتكيد الكالم من و اعبمل( لتحقيق التماسك بُت أجزاء النص، فعند وجود التكرار يظهر لنا أن ىناك استمرارو 

 توضيحو للمتلقي.و  أجل الربىنة عن ذلك الشيء

لو، أو شبو  ىو عبارة عن إعادة لفظ إما مرادفاو  إن التكرار عنصر أساسي من عناصر االتساق اؼبعجمي، 

يضم أجزاء و  مرادف، أو اظبا عاما، أو عنصرا مطلقا، كما أنو من أىم الروابط اليت تؤدي إىل االستمرار يف الكالم،

 لتأكيد حجة أو الربىنة عليها للمتلقي.و  النص لتحقيق التماسك النصي

ىو:" شكل و  و عامو التكرير إعادة عنصر معجمي بلفظة أو عن طريق مرادفو أو شبهو أو ابسم مطلق أ 

من أشكال االتساق اؼبعجمي يتطلب إعادة عنصر معجمي أو ورود مرادف لو أو شبو مرادف أو عنصرا مطلقا 

 2أو اظبا عاما."

اثنيا، فهي الوظيفة التداولية و  كما يرى دمحم اػبطايب أن التكرار يقوم ابلربط أوال ) اعبمع بُت الكالميُت(، 

 يكون التكرار للحرف،و  ت أظباع اؼبتلقُت إىل أن ؽبذا الكالم أنبية ال ينبغي إغفاؽبا.اؼبعربة عنها ابػبطاب، أي لف

                                                             

 .100، صلسانيات النص  وربليل اػبطاب نعمان بوقرة، اؼبصطلحات األساسية، يفينظر   1
 .154،ص1،2012حسُت اضبد بن عائشة، مستوايت تلقي النص األديب، دار جدير، عمان، ط  2
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أما الفقرات على قلة يف بعض األعمال " التكرير شكل من أشكال االتساق اؼبعجمي يتطلب و  اعبملة،و  الكلمةو 

استحضار عنصر معجمي أو ورود مرادف لو أو شبو مرادف، أو عنصر مطلقا أو اظبا و  إعادة عنصر معجمي

ذا صلة ابؼبعٌت إذ يكسب التكرار و  فبا يؤدي التكرار يف األخَت جانبا إيقاعيا يف النص ذا صلة ابلوزن، 1عاما." 

 ر إىل نوعُت نبا:قد قسم علماء علم لغة النص ىذا التكراو  أتكيد معٌتو الكلمة معٌت جديدا، بغرض تقوية

 التكرار التام: - أ

 و ىو إعادة اللفظة نفسها دبرجع واحد، أو بتعدد اؼبراجع أي ما نقصد بو ىو تكرار احملض أي تكرير اللفظ

 2اؼبرجع يكون واحد مثل تكرير" اسم".و  اؼبعٌتو 

 

 التكرار اجلزئي: - ب

ة للجذر اللغوي، كاستخدام مادة أو و ىو تكرار الكلمة مع شيء من التغيَت يف الصيغة، أي ابستخدامات ـبتلف

منو قولو تعاىل:" و  فئات ـبتلفة، مثال:و  لكن يف أشكالو  فعل...اخل كما أنو يعٍت تكرار عنصر سبق استخدامو،

 .38أال تزر وازرة وزر أخرى". سورة النجم اآلية 

 إعادة تكرار اللفظة نفسها مثل: اؼبسلم أخو اؼبسلم. -

اختالف اللفظ مثل: قال هللا تعاىل: " يوم يكون الناس كالفراش اؼببثوث" سورة و  التكرار إبعادة اؼبعٌت -

 ، فالناس ىو اسم عام.04القارعة الراية 

 (:colocationالتضام: ) -

                                                             

 .22ص   اػبطاب، دمحم خطايب، لسانيات النص: مدخل إىل انسجام  1
 .106، ص 2001، 1العلوم، القاىرة، طأضبد عفيفي، كبو النص، كلية دار   2
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ىو " توارد زوج من الكلمات ابلفعل أو ابلقوة، نظرا و  يعد التضام من وسائل التماسك النصي اؼبعجمي

، تلك العالقة اغباكمة للتضام متنوعة فقد تتخذ شكل " التضاد او 1تلك."الرتباطهما حبكم ىذه العالقة أو 

اعبسم. كل ىذه العالقات بُت الكلمات زبلق يف النص ما يسمى و  ، كاليد2التنافر أو عالمة اعبزء ابلكل"

 ابلتضام.

ها، فليس و يرى دمحم خطايب أن " اؼبتلقي يواجو إشكاال يف إرجاع ىذه األزواج إىل عالقة واضحة ربكم 

خلفياتو الثقافية و  لكن القارئ يعمد إىل ذلك متسلحا دبخزونو اللغويو  دائما تكون ىذه العالقة واضحة للعيان،

 3)اغبدس اللغوي( فبا يعٍت أنو ال يوجد مقياس أيل صارم هبعل اؼبتلقي يضيف كلمات النص يف ؾبموعة ؿبددة".

زوج من الكلمات ابلفعل أو ابلقوة نظرا الرتباطهما حبكم  و يعرف حسُت أضبد بن عائشة التضام أبنو: " توارد

العالقة النسقية بُت األزواج يف اػبطاب ىي عالقة تعارض أو عالقة الكل ابعبزء أو اعبزء و  ىذه العالقة أو تلك

ثقافتو اؼبعجمية ألنو من و  ذلك على حسب حدسو اللغوي،و  ابعبزء لكن السياق يف النهاية يرجع إىل اؼبتلقي

 صعب وضع مقاييس ؿبددة للكلمات اؼبتقاربة فيما بينها، مثال ذلك: فاطلبوا النجاة ألنفسكم قبل اؽبالكال

 ≠و أدرك شهرزاد الصباح فسكت عن الكالم اؼبباح، فاستخدام الزوجُت اؼبتعارضُت )النجاةاتركوا األسباب.و 

 .4كيداأتو اؽبالك( ساىم ىو اآلخر يف عملية اتساق النص ليزيد معناىا وضوحا

                                                             

 .25ص  دخل إىل انسجام اػبطاب،دمحم خطايب، لسانيات النص: م  1
 .113ص  ،د عفيفي، كبو النصأضب  2
 .209، صنفسو    3
 154،صاألديب حسُت اضبد بن عائشة، مستوايت تلقي النص 4
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ىو "أن و  من عناصر االتساق اؼبعجمي، حبيث يسميو البعض اؼبصاحبة اللغوية اؼبعجمية اعنصر  كما يعد التضام 

، يتضح لنا من خالل 1يكون الدال الواحد معنيان متضادان، لذلك عده اللغويون نوعا من اؼبشًتك بوجو عام."

 ادتناسقا، فباألضدو  اينُت، فبا هبعل النص أكثر سباسكامتبو  ىذا التعريف أن التضام عنصرين متعارضُت يف اؼبعٌت

 تتضح اؼبعاين.

و يعرفو دمحم خطايب على أنو: "توارد زوج من الكلمات ابلفعل أو ابلقوة نظرا الرتباطهما حبكم ىذه العالقة أو 

 اكيب ككلتلك." تبُت لنا من خالل قول دمحم خطايب أن التضام ىو العالقة بُت الكلمات او اعبمل أو الًت 

 سبثلت يف ؾبموعة من العالقات:و 

بو  نتفق مع قوؽبم أن النقيضُت ال هبتمعانو  : يشبو النقيض عند اؼبناطقة،التضاد -  ≠ال يتفقان مثل: )أح

 أرض(. ≠فقَت(، ) ظباء ≠جالس(، )غٍت ≠أكره(، )واقف

يبكن ان و  عميد....اخل(، –متالزم، مقدم  -مرتبطة ابلرتبة مثل: ) رائدو  ىي مرتبطة بفكرة النفيو  التنافر: -

 يكون مرتبطا ابأللوان، ابلزمن أو ابلفصول.

من خالل ما سبق يظهر لنا كيف زبلق ىذه العالقات و  مثل عالقة الوجو ابعبسمعالقة اجلزء ابلكل:  -

 التضام.

من خالل ىذه التعاريف قبد أن التضام هبمع بُت عنصرين متباينُت يف اؼبعٌت، حبيث هبعل النص أكثر 

ىذه العالقات متمثلة يف : التضاد، و  سكا، وذلك عن طريق العالقات اليت ذبمع بُت ىذين العنصرين،سبا

 عالقة اعبزء ابلكل.و  التنافر

                                                             

 .99، صراسة معجمية(نعمان بوقرة، اؼبصطلحات األساسية: يف لسانيات النص وربليل اػبطاب،) د  1
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الذي يعتمد و  االتساق اؼبعجمي،و  و يف األخَت يبكننا القول أن عناصر االتساق نوعان نبا: االتساق النحوي

  دبقطع حىت يتمكن اؼبؤلف من إنتاج نصية النص. مقطعاو  عليهما يف أتليف النصوص صبلة جبملة



 أدواتهو ماهية االتساق                الفصل األول                                         

 

34 

 

 راسة تطبيقية ألدوات االتساق يف قصيدة حالة احلصار لشاعر فلسطيين حممود درويش: د

 :أدوات االتساق يف القصيدة 

االتساق اؼبعجمي و  الدراسة طبس أدوات من نظرية االتساق ىي: اإلحاالت، االستبدال، اغبذف، الوصلوظفت 

 كالشكل األيت: 

 / االتساق:1

قبل التطرق إىل تطبيق نظرية االتساق على القصيدة ال أبس أبن نذكر تعريفا موجزا لو مع ذكر أدواتو فاالتساق 

ىذه الوسائل اللغوية زبلق النصية، حبيث و  األجزاء اؼبشكلة لنص ما، يراد بو عادة " ذلك التماسك الشديد بُت

تؤولو لكي يعد نصا فإن انعدمت أو ضعفت افتقر اؼبلفوظ إىل النصية أو ضعفت و  تساىم يف وحدة النص الشاملة

 .1من مث افتقر إىل االتساق"و  نصيتو،،

 اإلحالة: - أ

 لفظية أخرى نقدرىا داخل النص أو يف اؼبقام ) خارجو(،فتتمثل يف " دعوة بعض عناصر اؼبلفوظ إىل عناصر 

اإلحالة النصية، ذلك أن اإلحالة اؼبقامية تساىم يف و  تنقسم اإلحالة إىل قسمُت رئيسيُت نبا: اإلحالة اؼبقاميةو 

نصية خلق النص ألهنا تربط اللغة سياق اؼبقام؛ إال اهنا ال تساىم يف اتساقو بشكل مباشر، بينما تقوم اإلحالة ال

 2بدور فعال يف اتساق النص".

 اإلحالة ىي توظيف ضمَت يعود على اسم قبلو ذبنبا للتكرار.

                                                             

 .517م،ص 3، 2003، عدد 3سامح الرواشدة، قصيدة الوقت ألودونيس ) ثنائية االتساق واالنسجام(، ؾبلة دراسات اعبامعة األردنية، مج   1
 .17، ص اػبطاب( دمحم خطايب، لسانيات النص ) مدخل إىل انسجام  2
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سنعرضها و  أدوات اؼبقارنةو  أظباء اإلشارةو  و اعبدير ابلذكر أن العناصر اليت سبلك خاصية اإلحالة زبدم الضمائر

 .سنعمد إىل رصد حضورىا داخل النصبشكل موجز مث 

 الضمائر: -1

األدوار األخرى، أما أدوار الكالم و  نظران إىل الضمائر من زاوية االتساق " أمكن التمييز فيها بُت أدوار الكالم إذا

ىي إحالة خارج النص تشَت إىل اؼبقام ) اؼبتكلم، و  اؼبخاطبو  فتندرج ربتها صبيع الضمائر الدالة على اؼبتكلم"

 اؼبتكلمُت، اؼبخاطب، اؼبخاطبُت(.

 الضمائر اؼبنفصلة:و  تكمن يف نوعُت نبا الضمائر اؼبتصلةو  و إذا أتملنا النص سنجده ؿبافظا هبذا النوع من اإلحالة

 الضمائر ادلتصلة: - أ

 اإلحالة ابلنون اؼبتصلة: قبدىا يف مواضع منها: -

 إحالة ابلنون.                و ما يفعل العاطلون عن العمل      -

 إحالة ابلنون اؼبتصلة عائدة على الشعب الفلسطيٍت.      صران أقل ذكاءا          -

 إحالة ابلنون ربيل إىل فلسطُت.       ال ليل يف ليلنا المتالئي               -

 إحالة عائدة على حصار الصهيوين.   أعداؤان يسهرون                -

 إحالة على احملتل الصهيوين.      و أعداؤان يشعلون               -

 نون اؼبتصلة.         يستمد ىذا اغبصار إىل أن نعلم أعدائنا              -

 إحالة إىل فلسطُت.   مباذج من شعران اعباىلي               -

 إحالة بنون للشعب الفلسطيٍت.    فاألساطَت تطرق أبوابنا حُت كبتاجها                -

 نون اؼبتصلة ابألجساد إحالة إىل الشعب الفلسطيٍت.البُت أجسادان                نقيس اؼبسافة ما -
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 أنكم بشر مثلنا               إحالة إىل الشعب الفلسطيٍت. -

 إحالة إىل الشعب الفلسطيٍت.   أخرجوا من صباحاتنا                -

  الشعب الفلسطيٍت.نون متصلة أبخباران إحالة إىل  نتصفح اخباران                -

 إحالة إىل الشعب الفلسطيٍت.     نطمئن إىل أننا               -

 الضمائر ادلنفصلة: - ب

 الضمري اجلمعي: -1

االشًتاك يف و  ىذا التعبَت للداللة على الوحدةو  انطالق الشاعر من الضمَت اعبمعي ) نفعل ما يفعل السجناء(

الفلسطيٍت عاىن معاانة صباعية من وطأة اغبصار الذي يفرضو عليو العدو التأكيد روح االنتماء فالشعب و  اؼبعاانة

 الصهيوين.

 ضمري ادلتكلم:   -2

مثال ذلك: نفعل ما يفعل السجناء ال ننسى األمل. مث و  اؼبسؤولية اؼبشًتكةو  ضمَت صبع اؼبتكلم اؼبعاانة اعبماعية

مثال على ذلك: حر أان، ليربز اؼبسؤولية الفردية فكل و  انتقل إىل ضمَت اؼبتكلم اؼبفرد" أان" ليربز اؼبسؤولية الفردية

 ال بد أن يضحي يف سبيل الوطن، ىنا ال أان إحالة إىل ؿبمود درويش.

 ضمري ادلخاطب: -3

 ىذا ما يسمى اباللتفات. و  ىو الكيان الصهيوين، تكلم علبيو ابلغائب مث اؼبخاطبو  أال

فلسطُت  لكونو واحد من أبناء الفلسطينيُتمأساة إخواهنا داللة انطالق الشاعر من الضمَت "كبن" للتعبَت عن 

 يشعر ما يشعر بو كل فلسطيٍت.

 ضمري الغائب: -4
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 مثل أن ال تعلق سيدة البيت حبل الغسيل.

 ضمَت الغائب ىو إحالة إىل األمل.

 الضمري ادلسترت:  -5

 يف ساعة الصفر. مثل ألن قبمل

 كبن ضمَت مستًت.

 : اإلحالة ابسم اإلشارة -2

 منحدرات التالل. ىنا عند -

 ي يتواجد فيو الشاعر.ىنا إشارة إىل مكان الذ -

 اإلحالة ابلتاء: -3

 أخرجوا من صبحياتنا. -

 فلسطُت حيث يعرب ىذا البيت عن كل الفلسطينيُت صبيعا.و  التاء اؼبتصلة ابلصباح إحالة عن الشاعر

 فاألساطَت تطرق أبوابنا حُت كبتاجها. -

 اطَت.اؽباء اؼبتصلة ربتاج إحالة إىل األس -

 اإلحالة ابلكاف:  -4

 بشر مثلكم. -

 الصهاينة.و  الكاف اؼبتصلة دبثل إحالة إىل اليهود -

 فتوجعٍت اػباطرة -

 الياء اؼبتصلة بتوجيع إحالة آالم الشاعر. -
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سباسك و  اسم إشارة أحدثت اتساقو  اؼبستًت، الكافو  و منو نستنتج أن اإلحالة ابلضمَت أبنواعو اؼبتصل، اؼبنفصل

 القصيدة.بُت أجساد 

 أمساء اإلشارة:  -5

 اؼبكان ) ىنا( للداللة على الوقت اغباضر.و  و ظف الشاعر يف نصو ظرف الزمان

 فوىة الوقت.و  ظرف زمان      ىنا عند منحدرات التالل، أمام الغروب                -

 إشارة إىل اؼبكان الذي يتواجد فيها الشاعر .              -

 اإلطار اؼبكاين.قرب بساتُت مقطوعة الظل:  -

 ىنا بعد أشعار أيوب مل تنتظر أحدا... -

 إشارة إىل مكان الشاعر.                   لوال "أان" ، ىنا يتذكر أدم صلصاىنا،  -

 و اغبياة ىنا. -

 ىنا عند مرتفعات الدخان، على درج البيت. -

 لشيء ىنا. -

 ظرف مكان.        ىنا جنرال ينقب عن الدولة النائمة ربت أنقاض طروادة             -

 فكيف أرى القمر انئما ربت كل حجر؟ ظرف مكان. -

 ظرف مكان.        ىناك على قمة التل                -

 وظف ) ىناك( للداللة على اؼبكان. -

 األخَت مثال على ذلك: منحدرات التالل قمة التل.و  قبد ىناك تضادين بُت اؼبقطع األول -
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 10القصيدة حالة حصار حملمود درويش أن أظباء اإلشارة تواجدت حوايل كما نالحظ من خالل دراسة أجزاء 

ىذا ما و  ىذا يدل على أهنا ظهرت بنسب قليلةو  مرات يف ـبتلف مقاطع القصيدة يف صبل متكررة " ىنا" " ىناك"

 ربقيق النصية يف أبيات القصيدة.و  سباسكو  جعلها أيضا تساىم يف اتساق

 بنسب متفاوتة.و  اؼبتصلة فقد احتوت القصيدة على قدر ىائل منهاو  أما ابلنسبة للضمائر اؼبنفصلة

 مرة. 167حيث يقدر ؾبموع اإلحالة ابلضمَت اؼبتصل حوايل 

 مرة. 24أما ؾبموع اإلحالة ابلضمَت اؼبنفصل حوايل 

   :)أدوات الربط ) الوصل 

 حروف اعبر اليت تعددت ) يف، على، عن(. -

 كبملق يف ساعة الصفر(.يف الداللة على الظرفية الزمنية )  -

 كذلك على: ) الواقفون على عتبات البيوت(، على االستعالمية ) على قمة التل، على درج البيت(.

 النفي ال ليل يف ليلنا اؼبتالئي ابؼبدفعية. -

 ال وقت للوقت. -

 األمر ابألمر: ليس موعدان فلنبتعد. -

 مثل ورود السياج.أما  القلوب فظلت حيادية، و  التاء الرابطة:و  أما التفصيلية -

 التعجب: ليس موعدان اليوم فلنبتعد. -

 و تعال غدا. -

 مرة. 28تواجدت األظباء اؼبوصولة أبعداد كثَتة مثل ) اليت، الذي، الذين( حيث تكررت  -

 مرة. 30أما حروف العطف) الواو، الفاء، مث، حىت، أو ، أم(.حوايل  -
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 انسجام القصيدة.و  و ىذا ما ساىم يف اتساق -

 عدد وروده الضمري اإلحالة

 

 

 اإلحالة ابلضمري ادلتصل

 مرة 52 التاء

 مرة 22 اؽباء

 مرة 49 الكاف

 مرة 22 الياء

 مرة 22 النون

 

 

 

 

 اإلحالة ابلضمري ادلنفصل

 مرة 12 أان

 مرات 04 ىو

 مرات 06 ىي

 مرتُت أنت

 مرة واحدة نبا

 مرتُت ىم

 

 

 :أدوات ادلقارنة 
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 اإلختالف.و  التشابوو  تدل على التطابق،و  ىي تتفرعو  ىي مقارنة عامةو  ) مثل، نفس، غَت((و اليت سبثلت يف 

 أما القلوب فظلت حيادية، مثل ورد السياج.و  -مثل، 

 دباذا يفكر من ىو مثلي. -

 وبسن احملاصر، مثل احملاصر. -

 أصبل، صبيل(.من أمثلتها ) أكثر، أفضل، و  كيفيةو  تتفرع إىل كميةو  و إضافة إىل مقارنة خاصة

 مثل، كان اتريخ ىذا اؼبكان أقل زحاما.

 لكانت مدائحنا للتضاريس يف شجر اغبور... أكثر.

 انسجام القصيدة.و  و نستنتج يف أخَت اإلحالة أبهنا سانبت يف اتساق

 :احلذف 

 أما القلوب.و  التقدير السماء برتقالية يف الليايلو  أما القلوبو  السماء رصاصية يف الضحى برتقالية يف الليايل،

 حذف الفاعل يف قولو: قبد الوقت للتسلية. -

 حذف الفاعل يف قولو: نلعب النرد. -

 نلعب) كبن( النرد.و  و التقدير ندج ) كبن( الوقت للتسلية

كالفاعل اؼبستًت الذي يفهم من السياق يف: فاألساطَت تطرق أبوابنا، فال نستطيع أن نقول تطرق األساطَت أبوابنا 

 ضمَت اؼبستًت ىي الذي يعود على األساطَت.فعوضناىا ابل

 االستبدال: 

 تنتعش الذاكرة.و  فتوجعٍت اػباطرة 
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 استبدال اظبي حيث استبدل لفظة اػباطرة بلفظة الذاكرة.

 :االتساق ادلعجمي 

 التكرار: - أ

مرادف لو، أو شبو مرادف."   " ىو شكل من أشكال االتساق اؼبعجمي يتطلب إعادة عنصر معجمي أو ورود

 التضام. -التكرار؛ ب -كما يرى ىاليدي ورقية حسن ينقسم االتساق إىل نوعُت: أ

اعبمل و  التعجبو  أساليب النفيو  و ىو يبثل أداة واسعة االنتشار يف النص سبثلت يف استخدام أساليب االستفهام

 العبارة.و  الفعلو  تكرار االسمو  اعبمل الفعليةو  االظبية

ذلك و  قد كرر فعل لفظاو  يف قصيدة حالة حصار قبدىا يف مواضع مذكورة منها: تكرار الفعل، االسم، العبارةو 

قد تكررت كلمة أعداؤان يف قولو ) أعداؤان و  ما يفعل العاطلون عن العمل(و  يف قولو ) نفعل ما يفعل السجناء(؛ )

) أيها الواقفون على العتبات( يف قولو ) أيها الواقفون  أعداؤان يشعلون لنا النور(، كما انو كرر عبارةو  يسهرون( )

ىذا إن دل على و  على العتبات أدخلوا(، ) أيها الواقفون على عتبات البيوت( إضافة إىل عدة تكرارات أخرى

على و  ذلك لغرض التأكيد اؼبعٌتو  شيء إال ودل على أن الشاعر ؿبمود درويش وظف ظاىرة التكرار يف قصيدتو

 اؼبآسي اليت يعيشها الشعب الفلسطيٍت.و  التنويو إىل اغبياة األليمةو  تقويتوو  ربعض األمو 

 األمثلة: ىنا، عند منحدرات التالل أمام الغروب.

 أبيات. 5قد ذكرت و  ىنا، بعد أشعار " أيوب"  -

 ىنا، يتذكر أدم صلصالو )تكرار جزئي(. -

 مرات(.. 3قد ذكرت و  أعداؤان يشعلون ) تكرار جزئيو  أعدائنا سيسهرون
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 مرات(. 3نفعل ما يفعل السجناء ) تكرار جزئي 

 مرات( 4الوقت ) تكرار جزئي 

 اؼبصاحبة(.و  أيها الواقفون ) تكرار اتم مرتُت االقًتان

ذلك ألن و  العبارات،و  أكثر من تكرار األفعالو  الشاعر وظف تكرار األظباءو اؼبالحظ من خالل ىذا اعبدول أن 

 صدى أنبية وطنو فلسطُت ابلنسبة إليو حبيث سرد ـبتلف مقاطعو  الشاعر يصف حالة حصار اتم اليت شهدىا

 لعمل.العاطلُت عن او  أجزاء قصيدتو حالة اؼبعاانة اليت يعيشها اؼبواطن الفلسطيٍت اليت تشبو حالة السجناءو 

مطالبة حبقوق و  مساواةو  التعايش مع األخر يف عدلو  حيث ازبذ يف أبياتو نزعة قومية وطنية تربز السالم

خروج و  مغادرةو  دعوة احملتل الصهيوين الواقف على العتبات إىل االعًتاف ابالستقاللو  الفلسطينيُت اؼبضطهدين

ىذا و  متعددة من أنواع التكرارو  بنسب كثَتة،و  حافلةأرض فلسطُت ؽبذا كانت القصيدة ؿبمود درويش و  من اغبياة

 للتعبَت عن الوحدةو  االضطهادو  تصوير اؼبعاانةو  تقوية اؼبعٌتو  تعميق الفكرةو  إثراء اؼبعارفو  أتكيد اؼبعٌتو بغية إبراز

 ق الشعور.صدو  التدفق العاطفيو  اؼبساواةو  عدلو  صراع من أجل اغبريةو  لتأكيد روح االنتماءو  االشًتاك يف األملو 

 التضام: - ب

 عدد وروده أنواعوو  التكرار

 مرة 35 تكرار االسم

 مرة 14 تكرار الفعل

 مرة 16 تكرار العبارة
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يف و  انسجامو.و  و ىو توارد زوج من الكلمات نظرا الرتباطها حبكم العالقة بينهما حيث تعمل على اتساق النص

 ىذا النص وردت أزواج كثَتة ىي:

 عكسها وأ مرادف الكلمة الكلمة 

 اغبياة اؼبوت

 العدم الوجود

 نسيان تذكر

 اػبسارة النصر

 اغبلكة النور

 أخرىا أوؽبا

 نقصاهنا عاملها

 اليوم األمس

 البداية النهاية

 الغرب الشرق

 اآلخرة القيامة
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 ظباء أرض

 الواقع اػبيال

 أسرع أبطأ

 الضعيف القوي

و من اؼبالحظ من خالل ىذا اعبدول أن التضام ظهر يف أبيات القصيدة حالة حصار حملمود درويش بنسب 

قد ذكرت البعض منها حسب اعبدول و  مرة يف صبيع أجزاء القصيدة 30حوايل بنسب عالية حيث تكرر و  متفاوتة

رونق فبا يساىم توارد ىذا القدر اؽبائل من أزواج و  حسنو  ىذا بغية إضافة إىل القصيدة جانب من صباليةو  سابق

 للقصيدة ربقيق النصيةو  سباسك أجزاء القصيدةو  االنسجامو  اؼبرادفات يف ربقيق ما يسمى ابالتساقو  الكلمات

 ترابط ـبتلف أجزائها.و 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 الفصل الثاني: ماهية االنسجام 
 و آلياته

 

تعريفاالنسجامالمبحث األول:

 لغة-أ

 اصطالحا-ب

آلياتاالنسجامالمبحث الثاني:

دراسةتطبيقيةألدواتاالنسجامفيالمبحث الثالث:

القصيدة

النصيفيالترابطدورهواالنسجامالمبحث الرابع:

االنسجاموالفرقبيناالتساقالمبحث الخامس:

العالقةبينهما.و
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 متهيد:

حاولنا تبيُت صباليتو يف و  تطرقنا يف الفصل السابق إىل عنصر االتساق الذي لو صلة وطيدة مباشرة ابلنص،

عنصر االتساق يعتمد على و  صباليتو،و  تالضبوو  ترابطوو  اليت حققت للنص اتساقوو  القصيدة، انطالقا من أدواتو

 جام.ال يبكن تناولو على انفراد دون ربطو ابالنسو  االنسجام،

الكيفية اليت دبقتضاىا تشكل  ريموضوع اللسانيات النصية اليت تدانسجامو تشكل و  إن دراسة اتساق النص

خطية النص و  نصا، كما يقول مانغونو: " أن االتساق ينتج عن تسلسل اعبملو  سلسلة من اعبمل وحدة

linéarité  عامة غَت خطية، مرتبطة خاصة ، يف حُت أن االنسجام يعتمد على االتساق، غَت أنو يقدم قيودا

 نوع اػبطاب".و  ابلسياق،

التمييز بُت االنسجام الذي يستخدم استدالالت و  إن االنسجام شأنو شأن االتساق مظهر من مظاىر النصية،

االتساق الذي يتحقق بفضل عناصر لسانية مشكلة معقدة للغاية، حيث قبد بعض اؼبظاىر النصية و  غَت لسانية،

ن االنسجام يبكن أن نفسرىا بعناصر لغوية ؿبضة، واشًتط اللغويون يف عناصر النصية وجود اليت ندرجها ضم

 ليميزه عن سلسلة غَت مرتبطة من اعبمل.و  االنسجام لوصف النص ليكون النص نصا،

 أمشل من االتساق، ألنو يطلب من اؼبتلقي صرف االىتمام عن العالقات اليت تنظم النصو  يعد االنسجام أعمق

ىذا ما و  التداويلو  ىو يرتبط ابعبانب الداليلو  يرتبط ابلبنية العميقة التحتية للنصو  االنسجامو  كم يف توليده،تتحو 

متداولة بُت و  مفهوم البنية يعٍت وجود عالقات متنوعةو  من منطلق كونو  بنية اللغوية، تووي النص إىل دراسغلدفع ب

 النسجام.ابىو ما يعرب عنو و  فصولو الداللية،و  عناصر النص

افر مع معيار االتساق ظالذي يتو  من ىنا يتضح لنا أن لتحقيق معيار سباسك النص على مستوى بنية عميقة؛و 

بع أي نص معاجل بصفة النصية أي بعبارة أخرى لتحقيق التماسك الكلي للنص على اؼبستوى االنصي يف ط
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أييت إال بتوافر أدوات االنسجام النصي فبا ىذا كلو ال و  الداليل(،) على اؼبستوى العميقو  السطحي ) اللغوي(

 تولده.و  يتبُت لنا أن االنسجام من اؼبتلقي صرف اىتمامو جهة العالقات الداللية اػبفية اليت تنظم النص

 األحباثو  االنسجام ثنائية ال يبكن أن نفصل بينهما يف الدراساتو  ا سبق ذكره يتضح أن االتساقو من خالل م

انب التطبيقي، كباول الولوج إىل معٌت االنسجام، الذي عرف، تعريفات كثَتة ردبا قاد بعضها قبل الولوج إىل اعبو 

 إىل التقاء داللة ىذا اؼبصطلح دبصطلحات أخرى لذا البد لنا من بيان حقيقة االنسجام من جهة اللغة

اؼبشكلة و  التحاموو  نصاآلليات اليت تساىم يف سباسك الو  اؼببادئ أو األدواتو  ذكر أىم الوسائلو  االصطالح،و 

 لو.

  cohérenceمفهوم االنسجام:  - أ

 :لغة

ورد يف لسان العرب البن منظور أن اؼبادة اللغوية ) س، ج، م( تدل على عدة معاين أنبها: " سجم" سجمت 

سيالنو، قليال كان و  ىو قطران الدمعو  سجماان:و  سجوماو  تسجمو سجماو  السحابة اؼباء تسجمو،و  العُت الدمع

قد و  دمع مسجوم، سجمتو العُت سجماو  العرب تقول: دمع ساجم،و  كذلك الساجم من اؼبطر،و  ، او أكثر

 انسجم اؼباءو  سحاب سجوم/و  أعُت سجوم: سواجم، كذلك عُت سجومو  السجم الدمع،و  سجمو،و  أسجمو،

 تسجاما إذا صبتو، سجم العُتو  الدمع فهو منسجم إذا انسجم أي انصب سجمت السحابة مطرىا تسجيماو 

انسجم." نفهم منهذا التعريف ان معٌت سجم ىو سيالن الشيء و  سجاما إذا سالو  اؼباء يسجم سجوماو  الدمعو 
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 يف اذباه واحد حبيث ال يبكننا فك ذرة اؼباء عن األخرى مثل انسجمت السحابة، دام مطرىا،و  بطريقة واحدة

 . 1نصاباالنسجام ىو االو  أسجم اعبمل الذي ال يرغوو 

السحابة و  سجمتو العُت،و  سجاما،و  القاموس احمليط تعريف أخر لالنسجام: "سجم الدمع سجوماكما جاء يف 

 2سجاما، قطر أدمع وسال قليال أو كثَتا."و  سجوماو  تسجمو سجماو  اؼباء تسجمو

الدمع، فهو و  انسجم اؼباءو  انقبض،و  سجوما عن األمر أبطأو  كما وردت مادة ) سجم( يف اؼبنجد دبعٌت " سجما

انصبابو و  سيالنوو  االنسجام مصدر انسجم". إن مادة سجم تعٍت انقباض الشيءو  م إذا انسجم أي انصبمنسج

 3ابنتظام.

يقال انسجمت و  سجوما: أسألتوو  سجاما: سالو  اؼبطر سجوماو  وورد يف اؼبعجم الوسيط ) س ج م( الدمع

 4الدمع.و  السجم اؼباءو  صبالسحابة اؼباء، انسجمت السحابة دام مطرىا العُت الدمعة سجمتو اسجم ان

الدمع يقال سجمت و  ىو صب الشيء من اؼباءو  اؼبيم أصل واحد،و  اعبيمو  جاء يف معجم مقايس اللغة " السُت

 5يقال أرض مسجومة، فبطرة.و  دمع مسجوم،و  عُت سجوم،و  العُت دمعها،

دوام اؼبطر، و  السيالنو  يتضح لنا ان اؼبادة اللغوية ) س ج م( تدور حول معٌت االنصاب اتو من خالل التعريف

فبا نستنتج ان اؼبعاين اللغوية تتصل دبعٌت االنسجام الذي يعٍت ذبميع اؼبعاين اؼبستخلصة من النص حبيث يتبُت لنا 

الذي يعٍت و  نو مصدر فعل انسجم،يظهر وجو الشبو بينهما يف أو  من خالل التعاريف لالنسجام لغة فيو تشابو،

                                                             

 .1947،ابب السُت مادة) سجم( ، ص 23، ج 1مج ظور، لسان العرب، ابن من  1
وسف الشيخ، دمحم الباقي، دار الفكر للطباعة والنشر والت  2 وزيع، بَتوت الفَتوز أابدي،) ؾبد الدين دمحم بن يعقوب(، القاموس احمليط، ضبط وتوثيقا، ي

 . 1009.1010لبنان مادة ) ص/ج/م( ص 
 .322، ص م، اؼبنجد، يف اللغة واالعاللويس معلوف  3
 .418، صبهورية مصر العربية، دار الدعوة، اسطنبول، تركيا، ص 1معجم اللغة العربية، اؼبعجم الوسيط،، ج  4
 .137أيب اغبسُت أضبد بن فارس، بن زكرايء، معجم مقاييس اللغة، دار الفكر والطباعة والنشر والتوزيع، د.ط، ص   5
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يف اذباه واحد فبا يؤدي إىل ذبمع فمن خالل ىذا التقصي للمعاين و  دوام مطر بطريقة واحدةو  السيالنو  االنصاب

إذا ما صبعنا و  عدم انقطاع يف االكبدارو  االنتظامو  اؼبتعلقة دبادة، ) سجم( قبد أهنا ارتبطت دبفاىيم أنبها القطران

 الم قبد االنسجام ىو " أن أييت الكالم كمنحدر اؼباء اؼبنسجم".ىذه اؼبعاين ابلك

 :اصطالحا

، دبعٌت أن 1يعد االنسجام مظهر من مظاىر النصية" فال يبكن مثال أن قبد نصا منسجما دون أن يكون متسقا"

 انسجام.و  مواضيعو يف حبكو  لالنسجام دورا فعاال يف تكوين النص، حيث يفيد الًتتيب بُت أجزاء النص

على درجة من اؼبزاجية حول الكيفية اليت يشتغل هبا و  البديهية،و  االنسجام " يتضمن حكما عن طريق اغبدسو 

النص، فإذا حكم قارئ على نص ما أنو منسجم فألنو عثر على أتويل يتقارب مع نظريتو للعامل، ألن االنسجام 

يتضح لنا أن االنسجام أعم من  2قبل ؿبتمل."لكنو نتيجة ذلك التفاعل مع مستو  غَت موجود يف النص فقط،

ليت سبقتها دبجموعة من يقوم التحليل يف االنسجام على أتويل اعبملة دبراعاة اعبمل او  االتساق فهو وبتويو،

 اغبكم عليو.و  أتويلوو اػبفية ذبعل القارئ قادرا على فهم النصو  العمليات الظاىرةاآلليات و 

الذي يقوم على الًتابط اؼبفهومي الذي ربققو البنية منها الًتابط الفكري، و  لالنسجامكما قبد مرادفات أخرى 

 ىي اليت تعمل على تنظيم األحداثو  اػبصوص،و  العمومو  تظهر ىنا عناصر منطقية كالسببيةو  العميقة للخطاب،

ضمون مو  على ىذا يكون الًتابط قد مشل مبدأ الًتابط عند كراسُت،و  األعمال داخل بنية ىذا اػبطاب.و 

التعالق عند شارول". إن االنسجام اغببك، التماسك الفكري، التماسك و  يول،و  التماسك اؼبعنوي عند براون

                                                             

 .55صطاب(، دمحم خطايب لسانيات النص) مدخل إىل انسجام اػب   1
 ص: ب، ) دراسة معجمية(،نعمان بوقرة، اؼبصطلحات األساسية يف لسانيات النص وربليل اػبطا  2
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ما يتعلق هبا من و  غَتىا حيث اعترب فان ديك االنسجام أبنو البنية الداللية الكربىو  اؼبعنوي، مبدأ الًتابط، التعالق

  1بٍت داللية صغرى يف النص.

 يكاد لسهولة تركيبوو  ، منحدرا كتحدر اؼباء اؼبنسجم،ديعقتمن ال يلاالكالم اػب نسجام: " أبنويعرف السيوطي اال

 2قراءتو موزونة بال قصد لقوة انسجامو. تقد جاءو  القران كلو كذلك،و  عذوبة ألفاظو أن يسهل رقة،و 

يف اؼبستوى الداليل"،  يرى دمحم خطايب أن " االنسجام ليس إال مظهرا خطابيا واحدا من مظاىر خطابية أخرى 

أعمق من االتساق فهو يتطلب من اؼبتلقي صرف االىتمام إىل العالقات و  كما أنو يرى أيضا، " االنسجام أعم

 ىناك توجو قوي للبحث يف اآلليات الذىنية." و  تولده،و  اػبفية اليت تنظم النص

يتجاوز و  تولده،و  فية اليت تنظم النصاػبعالقة ابل صرف االىتمام حبيث يعترب االنسجام ما يتطلب من اؼبتلقي 

  3رصد اؼبتحقق أو غَت اؼبتحقق أي االتساق إىل الكامن.

 ققة يف عامل النصيعٍت بو االستمرارية احملو  و مصطلح االنسجام أطلق عليو " سعد مصلوح" ما يسمى ابغببك

 4ة بُت ىذه اؼبفاىيم.طبت الراالعالقاو  ىي االستمرارية الداللية اليت تتجلى يف منظومة اؼبفاىيمو 

اؼبنطوقات أبهنا ؿببوكة؛ إذا اتصلت بعض و  يذىب "سوفكي" إىل تعريف االنسجام بقولو " يقضى للجمل

اؼبستمعون أو القراء بثغرات أو  اؼبعلومات فيها ببعض، يف إطار نصي أو موقف اتصايل اتصاال ال يشعر بو

 5عدم انقطاعها شرط االنسجام النصوص.و  نقطاعات يف اؼبعلومات" فًتابط اؼبعلومات يف النصا

                                                             

 .80، ص2007، 1أضبد مداس، لسانيات النص كبو منهج لتحليل اػبطاب الشعري، عامل الكتب اغبديث، عمان، ط  1
 .94، ص86ص  1رية والتطبيق، جم الفقي، علم اللغة النصي بُت النظصبحي ابراىي  2
 28،ص ام اػبطاب(دمحم خطايب لسانيات النص) مدخل إىل انسج  3
 .38-35م، ص 1999، 1دمحم مفتاح، التشابو واالختالف كبو منهجية مشولية، اؼبركز الثقايف العريب، الدار البيضاء، ط  4
 .38-35ص  سو ،نف  5
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 أما " ليفاندوسكي" فيحدد االنسجام على انو حصيلة تفاعل داليل يؤدي إىل ترابط معنوي بُت التصورات

لكنو أيضا حصيلة و  اؼبعارف اليت وبددىا متلقي النص، حيث يقول "ليس اغببك ؿبض خلص من خواص النص،و 

بينهما من عالقات، على معٌت اهنا شبكة داللتو  ماو  ب من اؼبفاىيماعتبارات معرفية عند اؼبستمعُت أو مرك

ختزلة، ال يتناوؽبا النص غالبا على مستوى الشكل، فاؼبستمع أو القارئ ىو الذي يصمم اغببك الضروري أو اؼب

 ينشئو".

يسعى إىل إهباد  القارئو  اؼبعاين اليت يصممها كاتب النص،و  اؼبعلوماتو  فهذه التعريفات كلها تشَت إىل األفكار

 .غَتىا من اآللياتو  القياسو  تكاء على التأويلاالو  خيط رفيع يربط بُت تلك األفكار بتوظيف معرفتو القبلية

لق، دبعٌت ان االنسجام تعاو  االصطالحي لالنسجام ىي عالقة ترابطو  و نستنتج ان العالقة بُت التعريف اللغوي

ىبتص بتحقيق و  تالحم بُت وحدات النصالو  ذلك الًتابطاصطالحا ىو و  السيالن.و  اببنصلغة ىو اال

التماسك الفكري للبنية العميقة للخطاب، حيث إن انصباب و  االستمرارية يف ابطن النص كما يقصد بو الًتابط

كذلك ابلنسبة للنص  يتم ذبميع و  اؼبطر تقابل انصباب معاين النص، ألن توايل قطرات اؼباء تؤدي إىل ذبمعو،

ىم اؼبقاييس أارة عن تنظيم مفهوم النص فهو من ستخلصة إىل وحدتو دالليا حبيث يعد االنسجام عباؼبعاين اؼب

نص، فاالنسجام إنتاج لعملية تفسَتية من خالل حكم اؼبتلقي على النص، فهو الالو  النصية اليت سبيز بُت النص

 1ارج النص تتعلق بثقافتو.تأويل معتمدا على عناصر خالجأ إىل لقد يو  تفسَته،و  الذي يقوم على فهمو

 مبادئو:و  االنسجام النصي آليات

                                                                                                                                                                                              

 
 28،ص2006، سنة 2خطايب لسانيات النص) مدخل إىل انسجام اػبطاب(، اؼبركز الثقايف العريب، دار البيضاء، اؼبغرب، ط  1
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وىل علماء لسانيات النص عناية قصوى ابالنسجام، فيذكرون "انو خاصية داللية للخطاب تعتمد على فهم  ألقد 

 تنوع العلوم اليت ذبعل من النصو  نظرا لتعددو  كل صبلة مكونة للنص يف عالقتها دبا يفهم من اعبمل األخرى"،

اػبطاب ؿبور دراسة ؽبا، لذلك اختلفت االذباىات النظرية ؽبذه العلوم فكل منها ينظر للنص اػبطاب وفق و 

 منظوره الذايت ووجهتو اػباصة.

أبرز و  لعلنا يف ىذا اؼبقام سنركز على أىمو  آلياتو تبعا لتباين أراء علماء النص،و  و ؽبذه تعددت عمليات االنسجام

 ء النص.اآلليات اؼبعروفة لدى علما

   (contexte/ مبدأ السياق: )1

أكسبت عناصرىا اللغوية عالقات خاصة جعلت و  مرجعيات ـبتلفة، خلفتهاو  إن البنية النصية وليدة عدة سياقات

فهم و  اإلؼبام هبا حىت يستطيع أتويلو  و ابكتشاف ىذه السياقاتيالنص كال موحدا، وباول احمللل النصي الوصول إل

اؼبتلقي الذي و  فيو، لذا فإن اكتشاف التماسك النصي لو عالقة وطيدة ابلسياق الذي خلفو،العالقات الكامنة 

 يظهره.و  يكتشفو

و لكن هبدر بنا أوال قبل التطرق ؼبفهوم السياق يف علم اللغة اغبديث، أن نعرج على أصالة ىذا اؼبصطلح يف 

غَتىا و  السوق، السوق معروف، ساق اإلبل الًتاث العريب. فقد ورد يف " لسان العرب" " ابن منظور" قولو: "

   1سواق شدد للمبالغة".و  ىو سائقو  سياقاو  يسوقها سوقا

شهيد و  شهيد" قيل يف التفسَت، سائق يسوقها إىل ؿبشرىا،و  جاءت كل نفس معها سائقو  و جاء يف قولو تعاىل "

 يشهد عليها بعملها...

                                                             

 .166، بَتوت، لبنان، ص 10ابن منظور، لسان العرب، ج   1
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ىو و  ى  (: "538قال" الزـبشري" ) ت و  توايلو  اؼبتابعةو  تتابعو من ىنا يتبُت لنا أن معاين السياق جاءت دبفهوم 

جئتك ابغبديث على و  ىذا الكالم مساقة إىل كذا،و  ) إليك سياق اغبديث(.و يسوق اغبديث أحسن سياق،

 1سوقو. على سرده"

اليت تسهم يف اعتربه من اىم العوامل و  دوره يف ربديد "معاين األحداث"،و  اىتم علماء اللغة منذ القدم ابلسياق

الدقيقة)لكل مقام مقال(، فانطلقوا يف مباحثهم من و  ىذا من خالل مقولتهم الشهَتةو  عملية التماسك النصي

القبول حبسب مناسبة الكالم ؼبا يليق بو، أي و  قياس الكالم يف ابب اغبسنأصبح و  فكرة ربط الصياغة ابلسياق،

 مقتضى اغبال".  

 عالقتو ابلتماسك النصي:و  يثمفهوم السياق يف علم اللغة احلد - أ

يعترب من أىم الوسائل اؼبعتمدة عليها يف دراسة النصوص ويقصد بو "ؾبموعة العناصر اػبارجية اليت تساعد يف 

نقل اؼبعلومات أو تنشيط التفاعل بُت اؼبرسل واؼبتلقي، فكل صبلة مهما كانت ربتاج إىل سياق يسند للجمل اليت 

ت اللسانية سياقات أتويلية مبنية على القوالب اللغوية اليت تساىم يف بناء التأويلي قبدىا يف كتب النحو واؼبؤلفا

لو"، ويتضح لنا أن السياق يتشكل من عالقة النص ابلقارئ أو اؼبتلقي فلو أنبية كبَتة يف ربقيق االنسجام يف 

للجمل أو للنصوص  النص كما يساىم يف إحداث التماسك بُت أجزاء النص، فوجدوه ضروري وبدونو ال يبكن

أن تكون مًتابطة أو متماسكة، لذلك قيل: " أن اعبمل وأشكال القول يتماسك بعضها مع البعض اآلخر دالليا 

يذىب و  "،2من خالل اؼبعلومات اليت يقدمها النص، ولكن إذا فقدت اعبمل السياق تكون غَت متماسكة األجزاء

                                                             

 – 1، ص1998، سنة 1بَتوت، لبنان، طالزـبشري ) جار هللا ؿبمود بن عمر(، أساس البالغة، ربقيق دمحم ابسل، عيون السود، الكتب العلمية،   1
484. 

 ،1لنشر والتوزيع، القاىرة، طصبحي إبراىيم الفقي، علم اللغة النصي بُت النظرية والتطبيق دراسة تطبيقية على السور اؼبكية، دار قباء للطباعة وا - 2
 . 102ص 
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بعُت االعتبار السياق الذي يظهر فيو اػبطاب، والسياق  "براون ويول" إىل أن ؿبلل اػبطاب ينبغي أن أيخذ

اؼبكان ألنو يؤدي دورا فعاال يف أتويل اػبطاب و  الزمانو  القارئ،و  لديهما يتشكل من اؼبتكلم، الكاتب واؼبستمع

اؼبقصودة من ىذا أن السياق و  " 1بل كثَت ما يؤدي ظهور قول واحد يف سياقُت ـبتلفُت إىل أتويلُت ـبتلفُت

هبب على ؿبلل اػبطاب أن يكون على علم ابلسياق و  كاتب يربط بينهما نفس الزمان واؼبكانو  كل من متكلميتش

ربديد اؼبعٌت العام ؽبا، فبا يساىم يف أتويل اػبطاب. " و  ألنو يلعب دور ىاما يف اكتشاف الغموض يف النصوص،

احملللون يف أتويل و  عى الدارسون، لذلك يس2العكس صحيحو  التأويل فهو نص منسجمو  وكل نص قابل للفهم

"منا على األقل معرفة ىوية  النصوص دبا ينسجم مع مقاصد اؼبتكلم. ويؤكد براون ويول أن فهم السياق يستوجب

 ". 3اؼبكاين للحديث اللغويو  اؼبتكلم اؼبتلقي واإلطار الزماين

هجو االجتماعي للغة، الذي منو  كما أوىل احملدثون للسياق اىتماما كبَتا أتثر بدراسات "دي سوسَت" 

يقر أبن اللغة نشاط اجتماعي، انبعة من االحتكاك يف اجملتمع وابلتايل ال يبكن فهمها إال من خالل  اجملتمع 

اليت قامت على أساس   « firth »من أبرز اؼبدارس اليت اىتمت ابلسياق مدرسة فَتث و  .4الذي تواضع عليها

خلص " فَتث" إىل و  "ال ينكشف إال من خالل تسيق الوحدة اللغوية "، َتثف اؼبعٌت، واؼبعٌت عندىم كما صرح بو

 :5أن ربديد اؼبعٌت يتوقف على الشروط اآلتية

 صوتيا وصرفيا وكبواي ومعجميا.  « verbal context »ربديد السياق اللغوي  -

 بيان شخصية اؼبتكلم واؼبخاطب والظروف احمليطة ابلكالم. -

                                                             

ويول، ربليل اػبطاب، تر: دمحم لطفي الزليطي ومنَت الًتيكي، نشر - 1  .37م ص 1977، 1العلمي، السعودية، ط براون 
 .52صطاب،دمحم اػبطايب، لسانيات النص، مدخل اىل انسجام اػب - 2
ويول، ربليل اػبطاب، تر: دمحم لطفي الزليطي ومنَت الًتيكي، نشر العلمي، السعودية، ط - 3  .37م ص 1977، 1براون 
 .106، 1ص ،1والتطبيق، طصي بُت النظرية صبحي إبراىيم الفقي، علم اللغة الن - 4
 م.2001ه،1431دمحم الشاوش، أصول ربليل اػبطاب يف النظرية النحوية العربية، مكتبة اآلداب العريب ط - 5
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 بيان نوع الوظيفة الكالمية  -

 بيان نوع األثر الذي يًتكو الكالم. -

ال يتصور و  فهذه الشروط تؤكد بقوة على أن اؼبعٌت متصل اتصاال كبَتا ابلسياق، أي يعتذر الفصل بينهما -

 .1اآلخر ليس متلبسا بوو  أحدنبا

تفسَت النص/اػبطاب، فهو يتشكل و  فهمو  أما "براون وبول" فالسياق عندنبا يلعب دورا فعاال يف أتويل

اؼبكان. كما أن "ىايبز" يربز دور السياق  يف الفهم أبنو وبصر من و  الزمانو  اؼبستمعو  ما من اؼبتكلملديه

 جهة عدد اؼبعاين اؼبمكنة، وأنو يساعد من جهة أخرى على تبٍت اؼبعٌت اؼبقصود.

عاين فعندما إبمكان اؼبقام أن يساعد على ربديد عدد من اؼبو "إن استعمال صيغة لغوية وبدد ؾبموعة من اؼبعاين

 نستعمل صيغة يف سياق ما فإهنا تستبعد كل اؼبعاين اؼبمكنة لتلك الصيغة اليت مل تشر إليها تلك الصيغة،

اليت ؽبا عالقة بتحديد نوع األحداث الكالمية و  ال وبتملها السياق، أما يف ربديده ػبصائص السياق،2السياق"و 

 :3يركز على ما أييت

 أي اؼبتكلم أو الكاتب الذي وبدد القول. الباث )ادلرسل(: -

 يستقبل القول.و  ويعٍت بو السامع أو القارئ الذي يتلقى ادلتلقي )ادلرسل إليو(: -

 فهمو.و  إذ يسهم وجودىم يف ربديد معٌت اغبدث الكالميادلستمعني:  -

 الذي يسميو "ىايبز" ؿبور اغبديث ومداره.و  أو الرسالة ادلوضوع: -

 اؼبكاين للحدث، أي اإلطار الزماين لوقوع اغبدث.و  يقصد بو السياق الزماينو  الظرف: -

                                                             

 .1،177ص ينظر: دمحم شاوش  - 1
ويول، ربليل اػبطاب، تر: دمحم لطفي الزليطي ومنَت الًتيكي، نشر العلمي، السعودية، ط - 2  .50-47م ص 1977، 1براون 
 .41، صخبولة، االتساق والنسجام النصي بن الدين - 3
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 اإلشاراتو  أي العالقات الفيزيولوجية للمتفاعلُت كتقاسيم الوجو الوضع اجلسمي لألطراف ادلشاركة: -

 اإليباءات.و 

 ابة، إشارة.أي كيفية اليت مت هبا التواصل بُت األطراف اؼبشاركة يف اغبدث الكالمي لفظا، كت القناة: -

 وىي اللغة أو اللهجة أو األسلوب اؼبستعمل وما نقصد بو النظام الشفرة ادلستعملة:  -

ويعٍت هبا الشكل اؼبقصود للخطاب، أي شكل الرسالة مثال: خطبة، جدال، موعظة،  صيغة الرسالة: -

 مناظرة.......اخل.

 ابيا معينا.أي طبيعة اغبدث التواصلي الذي يبكن أن نضمن داخلو مبطا خط احلدث: -

وىو الذي يتضمن تقييم الكالم أي يتضمن التقوًن ىل الرسالة شرحا مثَت أو اؼبوعظة حسنة،  الطابع: -

 أي ما نقصد بو مفتاح الرسالة.

 التواصلي.و  وىو ما كانت تنوي األطراف اؼبشاركة التوصل اليو كنتيجة للحدث الكالمي الغرض: -

زادت قدرتو على التنبؤ دبا يبكن قولو. وقد قسم اللسانيون  فهذه اػبصائص كلما زادت معرفة احمللل هبا

 السياقات إىل: 

  :« verbal context »سياقات لغوية )مقالية( -أ 

كينونتها النصية، إذ إن معٌت الكلمة ال يتحدد إال بعالقتها مع و  متمثلة يف النص ذاتو جبميع مستوايت اللغوية

موقعها فبا هباورىا من كلمات اليت تشًتك معها يف السياق، فهو الذي و  الكلمات األخرى يف سلسلة الكالمية،

ىو أن معٌت الكلمة ال يتحدد اال بعالقتها مع و  من خاللو تتجلى داللة الكلمة من خالل استعماؽبا يف اللغة
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فهو الذي موقعها فبا هباورىا من الكلمات اليت تشًتك معها يف السياق و  الكلمات األخرى يف السلسلة الكالمية،

 .1من خاللو تتجلى داللة الكلمة من خالل استعماؽبا يف اللغة

  :« context of situation » سياقات غري اللغوية )مقامية(  -ب 

مالبساتو اػبارجية اليت تشمل على الطبقات اؼبقامية اؼبختلفة واؼبتباينة اليت ينجز ضمنها و  وىي ظروف النص

 وبمل رسالة لغوية يف مقام معُت ضمن نص معُت. النص وىو يعٍت اؼبظهر اػبارجي الذي

كما يرى "فان ديك" أن ورد نص يف سياقُت ـبتلفُت ينتج عنو أتويلُت ـبتلفُت أي أن عدم اإلحاطة ابلسياق 

 انسجامو لذا وجب الرجوع إىل السياق للوصول إىل التأويل اؼبقصود.و  تقطع توصيلة اػبطاب

وثيقا ابلسياقات اؼبختلفة سواء الداخلية أو اػبارجية حيث تتضافر مع إذن فالتماسك النصي مرتبط ارتباطا 

 2غَتىا من أدوات التماسك لتحقيق النصية. 

 مبدأ االشرتاك: -2

و يًتكز على العطف، فكلما هبري العطف بُت الكلمات، هبري بُت اعبمل، العطف يشًتك الثاين مع  

االشًتاك و  ،3بُت سابقة، وىو ما يسميو ابعبهة اعبامعةحرف نسق يقتضي أن يكون و  األول يف اغبكم اإلعرايب،

قد يكون بعطف عنصرين غالبا ما تكون اؼبسافة اؼبعنوية بينهما بعيدة، للوقوف اعبامع بُت االثنُت أو االشًتاك بُت 

 صبلتُت. 

 العالقة الداللية:   -3
                                                             

ويول، ربليل  - 1  .68-47ص اػبطاب، براون 
ائر، لعدد األستاذ الطيب الغزايل قواوة، االنسجام النصي وأدواتو، ؾبلة اؼبخرب، أحباث يف اللغة واألدب اعبزائري، جامعة دمحم خيضر، بسكرة اعبز  - 2

 .67- 66ص  2012الثامن،  
 .17، ص1998، 1دراسة األسلوب بُت اؼبعاصرة والًتاث، دار الغريب، القاىرة، مصر ط أضبد درويش، - 3
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قات الداللية اليت تساىم خاصة العالو  لقد ركزت لسانيات النص على اؼبستوى الداليل يف ربليل النصوص 

الشفافية مستهدفا و  يف انسجام النص وسباسكو، وىذه العالقات "ال يكاد ىبلو منها نص وبقق شرطي اإلخبارية

ربقيق درجة معينة من التواصل سالكا يف ذلك بناء الالحق على السابق، بل ال ىبلو منها أي نص يعتمد الربط 

 القوي بُت أجزائو"

 الداللية إىل قسمُت نبا: سم العالقاتقو تن

 :عالقة اإلمجال/ التفصيل 

وىي إحدى العالقات الداللية اليت يشغلها النص لضمان اتصال اؼبقاطع ببعضهما البعض عن طريق استمرار  

 داللة معينة يف اؼبقاطع الالحقة. 

  :عالقة العموم/ اخلصوص 

فالعنوان أييت بصيغة العموم بينما بقية النص ىي ؿبتواه، و  و مبثل ؽبذه العالقة ابلعالقة بُت عنوان النص

 زبصيص لو.

التماسك بُت أجزاء النص عن طريق استمرار معٌت أو داللة يف و  ومنو فإن ؽبذه العالقات دور مهم يف الًتابط

 .1تنظيمهاو  النص، كما تساىم ىذه العالقات يف ترتيب األفكار اؼبوجودة يف النص

 مبدأ التشابو:  -4

تشابو نص مع نصوص أخرى حيث يتعامل اؼبتلقي مع النصوص من خالل التجربة اليت  ويتم ذلك عرب

"، وىذه اػبصائص 1يؤدي إىل "استخالص اػبصائص واؼبميزات النوعية من اػبطاابتو  اكتسبها بفعل القراءة

                                                             

 .269،272م ص 2006، سنة 1دمحم خطايب، لسانيات النص، مدخل اىل انسجام اػبطاب، مركز الثقايف العريب، دار البيضاء، اؼبغرب ط - 1
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لكن و  التأويل بناء على اؼبعطي النصي اؼبوجود أمامو،و  سبكنو من قياس بعضها على بعض من أجل "الفهم

التأويل يف ضوء التجربة السابقة أي النظر يف اػبطاب اغبايل يف عالقة مع خطاابت و  بناءا أيضا على الفهم

بعد ىذا و  متماسكو  سابقة تشبو، واؼبشاهبة أداة تساعد على الفهم، كما تساىم يف ربقيق أتويل منسجم

 ".2لون يف ربديد أتويالت يف السياقاحمللو  اؼببدأ أحد " االكتشافات األساسية اليت يتبناىا اؼبستمعون

كما يعتمد ىذا اؼببدأ على التجربة السابقة اليت تساعد القارئ على ربليل النصوص "وتتجلى أنبية  

لن يتأتى لو ذلك إال بعد فبارسة و  التجربة  السابقة يف اؼبسانبة يف إدراك اؼبتلقي لالطرادات عن طريق التعميم

اؼبتغَتات و  طاابت تنتمي إىل أصناف  متنوعة فبا يؤىلها إىل اكتشاف الثوابتطويلة نسبيا، وبعد مواجهة اػب

وعلى ىذا النحو يبكن الوصول إىل ربديد خصائص النوعية ػبطاب معُت ومن ضمن التجربة السابقة 

 .3للمتلقي القدرة على التوقع، أي توقع ما يبكن أن يكون الالحق بناءا على وقوفو على السابق

لنا فبا سبق أن مبدأ التشابو فبن الوسائل اليت تساعد اؼبتلقي أو القارئ يف أتويل النص،  و يتضح 

 واكتشاف خصائصها، والتنبؤ دبا يبكن أن يكون يف هناية اػبطاب أو النص.

 :  « Similarity Local Interpretation  » مبدأ التأويل احمللي -5

ىي "مبدأ التشابو" حبيث يرتبط ىذا اؼببدأ دبا يبكن أن يعترب جية عامة و يسًتاتايعد مبدأ التأويل احمللي من 

تقييدا للطاقة التأويلية أدى اؼبتلقي  إىل اعتماده على خصائص السياق، فهو مبدأ متعلق بكيفية ربديد الفًتة 

ل الزمنية يف أتويل مؤشر زمٍت مثل: اآلن" أو اؼبظاىر اؼبالئمة لشخص ؿبال إليو ابالسم " دمحم " على سبي
                                                                                                                                                                                              

، دار ىومة للطباعة والنشر 2دراسة يف النقد العريب اغبديث، ربليل اػبطاب الشعري والسردي، جنور الدين السد، األسلوبية وربليل اػبطاب،  - 1
 .58-52والتوزيع، اعبزائر، ص

ة سن 01لبنان، طضبيد غبميداين، القراءة وتوليد الداللة تغَت عادتنا يف قراءة النص األديب، اؼبركز الثقايف العريب، الدار البيضاء، اؼبغرب، بَتوت،  - 2
 .114ص  2003

 .86ص2006مليكة دضبانية ىرمينو طبقا النص أو فلسفة التأويل النصوص، ؿباولة لتحديد اؼبصطلح، ؾبلة اػبطاب، ماي،  - 3
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ذبعلو قادرا على ربديد لتأويل للتعبَت "جون" ويف  1اؼبثال: "ويقتضي ىذا وجود مبادئ يف متناول اؼبقتضى

مناسبة قولية معنية، أي أنو هبب توفر ؾبموعة من اؼببادئ اليت تساعد اؼبتلقي أو اؼبرسل إليو على معرفة 

التأويل اؼبناسب للتعبَت، فإن أحد ىذه اؼببادئ ىو التأويل احمللي الذي" يعلم اؼبستمع أبنو ال ينشئ سياقا 

امرأة و  "، ولتوضيح ىذا اؼببدأ ندرج اؼبثال التايل: ) جلس رجل2وبتاجو من أجل الوصول اىل أتويل ماأكرب فبا 

يف غرفة اعبلوس العائلية...سئم رجل فأذبو اىل النافذة ونظر اىل اػبارج..... خرج، وذىب اىل اند، تناول 

 "3مشرواب وربدث مع الساقي

السياق الذي سيؤول فيو اؼبستمع ما وبلق، وعليو فإن التأويل فاؼبقام األول للخطاب السابق وبدد امتداد 

احمللي تتحكم فيو ؾبموعة من العناصر، فهو يفيد البعد التأويلي للنص، ابعتماده على اؼبعلومات الواردة يف 

احمليطة بو، ويظهر ذلك من خالل ما أشران إليو سابقا من األشخاص والزمان واؼبكان، فإنو اثبت ومل و  النص

لحقو أي تغَت من انحية زمان وقوع اغبدث واؼبكان واألشخاص فالرجل الذي كان يف غرفة اعبلوس ىو ي

نفسو الذي اذبو كبو النافذة، وىي نفسها النافذة اؼبوجودة يف غرفة اعبلوس، وذىابو اىل النادي يفًتض أنو  

مع الساقي ىو نفسو  4ديثكان قريب منو، وتناول اؼبشروب يف نفس  النادي الذي ىو فيو ومبادلتو اغب

ساقي ىذا النادي وليس ساقي اند آخر.... ومن ىنا تدرك أنبية التأويل احمللي، "الذي يقيد السياق ويفيد 

ذلك تبعا للطاقة التأويلية للقارئ، إذ ما اؼبانع من اعتبار ىذا النادي يوجد يف منطقة أخرى؟ أو أن النافذة 

طاب ال يتضمن أي مؤشر يسند ىذا التأويل، واثنيا ألن التأويل احمللي توجد يف غرفة أخرى؟ اؼبانع ىو أن اػب

                                                             

 .58،59ص براون، ربليل خطاب، - 1
 .58،59صنفسو، ب - 2
 .56ص  انسجام اػبطاب،دمحم خطايب، لسانيات النص، مدخل اىل  - 3
 .56ص نفسو،  - 4
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. ومن ىنا نصل إىل أن 1هبعلنا نستبعد التأويل غَت اؼبنسجم مع اؼبعلومات الواردة، يف اػبطاب"و  يقيد أتويلنا

 مبدأ التأويل احمللي ىو متعلق بكيفية ربديد الفًتة الزمنية.

بقرائن النص اليت يؤول بعضها بعضا، فنعرف موضوع النص والعالقات كما يرتبط مبدأ التأويل احمللي 

والقرائن اليت ترتبط بُت عناصره كما نعٍت بو أتويل النص ما يهم قراءيت وأترك ما ال ينسجم مع ىذه القراءة، 

تأويل للظاىرة اؼبدروسة ال يكون صحيحا فبا هبعلنا ندرك أن ىذا اؼببدأ تقييدا ل إذا فعلت ىذا فإن أتويلي

اؼبتلقي من خالل خصائص السياق، فاؼبتلقي ال ينتج أتويال بعيدا عن السياق، مادام السياق ال يقدم مؤشرا 

لتأويل آخر، فمثال يف قولنا: ذىبت اىل بيت األسرة، وربدثت مع األب، يفرض مبدأ التأويل احمللي أن األب 

اؼبتلقي ىنا ال يفرض أتويال ال يدل عليو ىو أب األسرة اليت ذىبت إليها، وليس أب األسرى األخرى، ف

السياق ويعٍت ضرورة التزام القارئ بتأويل وشرح األفكار أتويال صحيحا يتناسب مع مبتغي النص وأن ال يؤول 

األفكار أتويال خاطئا ومثال ذلك أن رواية دفنا اؼباضي لعبد الكرًن غالب تعرب عن الواقع االجتماعي فالقارئ 

 لواقع الذي تعرب عنو  الرواية ىو الواقع اؼبغريب وليس واقع ؾبتمع آخر.هبب أن يشرح أن ا

ويعرفو أضبد عرايب بقولو: "ىو الذي يعتمد فيو القارئ على إعمال فكرة، حبيث يستعُت على ما عنده من 

 ".2الداللة اؼبرادة إىلآليات لغوية ولغوية خارج النص أو ضمنو ليتوصل 

يتبُت لنا من خالل ىذين التعريفُت أن مبدأ التأويل احمللي هبعل اؼبتلقي مقيدا ابؼبفهوم الذي بٍت عليو 

النص أو اػبطاب، ال ىبرج عن نطاقو، كما هبب أن يتقيد بسياق يكون دبتناولو،وال يكون أكرب فبا وبتاجو 

 ويل مالئم ومعقول".من أجل الوصول اىل أتويل ما، فيكون "قصد سبكُت احمللل من ربديد أت

                                                             

 .57ص  انسجام اػبطاب،دمحم خطايب، لسانيات النص، مدخل اىل  - 1
وعات اعبامعية، ط - 2  .56م ص2010، تيارت، اعبزائر01أضبد عرايب، أثر التخرهبات الداللية يف اػبطاب القرآين، ديوان اؼبطب
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كما هبب استبعاد كل أتويل غَت منسجم مع أفكار النص، "والقارئ يف صبيع األحوال ؾبرب على 

االنطالق من معطيات النص لبناء أتويلو اؼبتسق"، حيث أصبح ىذا التأويل نظرية سبنح اؼبفسر اآلليات 

اشر عملها انطالقا من الصعوابت اؼبوجودة الضرورية الكتشاف اؼبعاين اػببيثة واؼببهمة يف النصوص، فهي تب

 داخل النص. 

 موضوع اخلطاب: البنية الكلية: -6

النص من عدمو، كما أن موضوع اػبطاب أيضا يعد موضوع اػبطاب بنية داللية، إذ بواسطتو كبكم على 

ىو:" مفهوم جذاب إذ يبدو أنو اؼببدأ اؼبركزي اؼبنظم لقسم كبَت من اػبطاب يبكن أن هبعل احمللل قادرا على 

تفسَت ما يلي: ؼباذا ينبغي أن نعترب اعبمل واألقوال متآخذة كمجموعة من صنف ما منفصل عن ؾبموع 

ة لتمييز األجزاء اػبطابية اعبيدة، اؼبنسجمة )...( من تلك اليت تعد حديثا، آخر، يبكن أن يقدم أيضا وسيل

 . 1صبال متجاوزة غَت منسجمة

ما هبذب القارئ كبو نص معُت ىو عنوانو أو بنية الكلية اليت تساعده على فك شفراتو وأتويلو  فأول

 أتويال صحيحا.

ال اػبطابية اليت تستمد منو عملية االمتداد كما قبد أن موضوع اػبطاب مركزا أساسيا تدور حولو األقو 

عرب كامل النص، ونستطيع ربديد مفهوم اؼبوضوع عرب حدسنا اللغوي كما أشار الدارسون على أن موضوع 

اػبطاب يظهر وخباصة يف النص الشعري من خالل مقطعية حوارية، حبيث يسهم كل مقطع يف عالقتو بسائر 

 . 2اؼبقاطع يف بناء موضوع اػبطاب

                                                             

 م.2008، 1انشرون، بَتوت ، لبنان، طدمحم األخضر الصبحي، مدخل اىل علم النص وؾباالت تطبيقية، اعبار العربية للعلوم  - 1
ولة، االتساق واالنسجام النص - 2  .38-34ص  ي ،بن دين خب
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 مبدأ التناص:  -7

إن التناص من مبادئ وأدوات اؼبقاربة ويعٍت تشكيل نص جديد من نصوص السابقة، حيث ال يبكن 

للقارئ أن يكشف األصل إال من خالل الدخول يف عالقة ىذه النص ابلنصوص السابقة، يتفاعل النص فيها 

ا يعد  التناص من أىم آليات ، كم1مع اؼباضي واغباضر، واؼبستقبل وتفاعلو مع القراء والنصوص األخرى

االنسجام، وىو ظاىرة ال يكاد ىبلو نص ما، واؼبقصود بذلك تداخل وتقاطع النصوص يف أشكاؽبا 

ومضامينها حيث يرى العلماء أن من ظبات اؼبالزمة للنصوص دبختلف أنواعها ما يسمى ابلتناص وىم 

أبرز أشكال ىذا اغبضور و  وص أخرى،هبزمون أبنو ال يوجد نص ىبلو من حضور أجزاء أو مقاطع من نص

 .2االقتباسات واألقوال اليت عادة ما يستشهد هبا الكاتب

 مبدأ التغريض: -8

أجزائو، وبُت عنوان اػبطاب أو نقطة و  مفهوم التغريض يتعلق ابالرتباط الوثيق بُت ما يدور يف خطاب

" بفهم من ىذا أن اػبطاب 3أجزاءه بدايتو، وابلتايل فإن "خطاب النص مركز يؤسسو منطقة وربوم حولو بقية 

صبل مًتابطة فيما بينها من البداية اىل النهاية تتعلق فيو العناصر الالحقة ابلعناصر السابقة، فكل ما يبدأ بو 

اؼبتكلم من كالم يؤثر بطبيعة اغبال يف التأويل الذي يليو، ومن ىنا يتبُت أن التغريض لو عالقة وطيدة مع 

، ولعلو يبكن اعتبار العنوان "وسيلة قوية للتغريض "ألننا" حُت قبد اسم شخص موضوع اػبطاب وعنوانو

 مغرضا يف عنوان النص، نتوقع أن يكون ذلك الشخص ىو اؼبوضوع".

                                                             

ولة، االتساق واالنسجام النص - 1  .38-34صي ، بن دين خب
 م.01،2008دمحم األخضر الصبيحي، مدخل اىل علم النص وؾباالت تطبيقية، الدار العربية للعلوم انشرون، بَتوت، لبنان، ط - 2
،سنة  1فتحي رزق اػبوالدة، ربليل اػبطاب الشعري ثنائية االتساق واالنسجام يف ديوان أحد عشر كوكبا، دار أزمنة للنشر والتوزيع، عمان، ط - 3

 .124م ص 2006
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فمفهوم التغريض ذو عالقة وثيقة مع موضوع اػبطاب ومع عنوان النص، تتجلى العالقة بُت العنوان 

 ".1نا عن اؼبوضوعوموضوع اػبطاب يف كون األول "تعبَتا فبك

إذن فإن قراءة، النصوص يف ظل عنواانهتا تشكل االنطالقة األوىل لقراءة النصوص، إذ ما ذىبنا اىل أن 

)داللية العمل ىي نتائج أتويلية عنوانو( وهبذا يبكن للعنوان أن يشكل ثورة مهمة، ليتمكن اؼبتلقي من النفوذ 

اىل تقديبو اؼبعونة الكربى لضبط انسجام النص،  2استو إضافةداخل النص إذ يبده بزاد شبُت لتفكيك النص ودر 

وفهم ما غمض منو، بل إنو احملور الذي يتوالد ويتنامى ويعيد إنتاج نفسو ويعيد إنتاج نفسو مشكال ىوية 

 .3النص

وإذا كان العنوان يشكل ركيزة أساسية يف توجيو فهم القارئ ؼبضمون نص معُت، ويرسم احتماالت اؼبعٌت 

صر حكمة النص، فإنو هبذا يستطيع أن يشكل مدخال مهما وعامال يف عوامل بناء وانسجام النصوص وىبت

إذا أمكننا أن نعترب عبارة عن تلخيص للمحتوى وىو هبذا هبسد الوحدة الكلية للنص وعنوان النص بصفة 

شف سباسك النص، عامة، يعترب أول شيء يواجو دراسي النصوص وؿبلليو، ولذلك فإن اؼبكانة األوىل يف ك

ألن قد يكون تلخيص للمحتوى، وقد يكون النص مكمال ؼبا جاء يف العنوان وموضحا أو مفسرا لو وقد 

يكون النص شارخا ومفصال إلصبال )العنوان( ومن ىنا يتبُت أن العنوان ىو الذي يفيد أتويل اؼبتلقي فكلما 

ت اؼبستعملة يف تغريض النص أو اػبطاب، كما أن تغَت العنوان تغَت التأويل، فالعنوان يعترب أحد اإلجراءا

                                                             

 .59صسجام اػبطاب، دمحم خطايب، لسانيات  النص، مدخل اىل ان - 1
 .59ص نفسو، - 2
 .293صنفسو،  - 3
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ىناك إجراءات أخرى يبكن من خالؽبا معرفة التغريض مثال قبد أن اسم الشخص أييت مكررا كامال أو جزء 

 .1ابلتايل ما وبول إليو ليقوم بدورهو  منو

: "ىو نقطة بداية قول ما دبعٌت أن اػبطاب نقطة بدايتو تكمن يف كما يؤكد براون وبول على أن التغريض

عنوانتو أو اعبملة األوىل منو، فالعنوان عنصر أساسي يف فهم معٌت النص، ففيو تتجلى ؾبموعة من الدالالت 

اؼبركزية للنص، لذلك هبعل العنوان القارئ قادرا على فهم واستيعاب اػبطاب وقدرتو على اكتساب توقعات 

 ة  حول ما يبكن أن يتضمنو النص.قوي

النص ككل "واعبملة األوىل من الفقرة األوىل لن تفيد و  من خالل العنوان يبكن التأويل ما يليو  من اعبمل

". وىذا يعٍت إذا قمنا بتأويل اعبملة األوىل للنص، فإن كل النص 2فقط أتويل الفقرة، وإمبا بقية النص أيضا

 ل جزءا أساسيا من اؼبفهوم العام للنص.تتغَت داللتو ألن اعبملة تشك

أما الطرق اليت يتم هبا التغريض نذكر منها: تكرير اسم الشخص، واستعمال ضمَت ؿبيل إليو، تكرير جزء 

. يتبُت 3من إظبو، استعمال ظرف زمان ىبدم خاصيتو من خصائصو أو ربديد دور من أدواره يف الفًتة الزمنية

ملة األوىل من اػبطاب يعتربان من الوسائل اؼبستعملة للتغريض، ألنو يعترب دبثابة لنا من ىنا أن العنوان أو اعب

 منطلق مهم يف اغبياة التعليمية واالجتماعية ...إخل.

ىذا ما يؤدي ابلباحث و  نستنتج أن االنسجام ىو ؾبموع العالقات الداللية اليت ربقق التماسك النصي،

رفية اليت تساعده على كشف ىذا الًتابط النصي من خالل سياق، البنية اؼبعو  إىل االعتماد على ذبربتو الفكرية

                                                             

ايل قواوة، االنسجام  النصي وأدواتو، ؾبلة اؼبخرب، أحباث يف اللغة واألدب اعبزائري، جامعة  دمحم خيضر، بسكرة، اعبزائر، نقال عن: الطيب الغز  - 1
 .59ص 2012العدد الثامن، 

 .70ص، خطايب، لسانيات النصدمحم  - 2
 .59اؼبرجع نفسو ص -3
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االنسجام يبثالن العمود الفقري يف و  يف األخَت يبكننا القول بنت االتساقو  التعريض بُت أجزاء النصو  اػبطابية

االتساق و  ذلك ابستخدام عناصر االتساق النحويو  لسانيات النص، فاألول يتحقق يف ظاىر النص،

الوحدات اللغوية اؼبختلفة لتكوين نص متكامل، أما الثاين فيتحقق و  جمي الذي يساىم يف سباسك اعبملاؼبع

يف ؾبموع العالقات الداللية اليت تساىم يف الكشف عن الًتابط النصي من خالل العناصر اللغوية حبيث 

وص وسباسكها فهي تساىم تكمن أنبية ىذه األدوات االنسجام فيما ينتج عنها من أثر تفاعل يف ربط النص

 1يف إنتاج نسيج نصي.

 دراسة تطبيقية حول آليات االنسجام يف قصيدة "حالة حصار" حملمود درويش:

 االنسجام: -1

إن االنسجام يتفتح على السياق ليعطي للقارئ اغبرية يف أتويل النص الذي بُت يديو، فهو يعترب طرف أساسي يف 

يعرف أبنو ؾبموع و  مستوى الظروف اػبارجية اليت أنتجت النص،عملية اػبطاب، فاالنسجام يشتغل على 

اليت ال يبكن مالحظتها كأشكال لغوية، بل تدرك كعالقات داخلية، و  العالقات الداللية القائمة بُت أجزاء النص،

 على اؼبستوى العميق، فهو " فهو عالقة بُت اعبمل ؿبددة بتأويالت نسبية " بتأويالت نسبية" كما ىو ؾبموع

ىذا ما يؤدي ابلباحث إىل االعتماد على عناصر غَت نصية و  العالقات اػبفية اليت ربقق التماسك الداليل،

معرفة البنية اػبطابية، فسبق أن تطرقنا إىل ىذه و  التعريضو  تساعده على كشف ىذا الًتابط من خالل السياق

ات اليت أسهمت يف انسجام ىذه استخراج أدو و  اآلن سنقوم بدراستها على قصيدة حالة حصارو  اآلليات

 القصيدة.

                                                             

، 1نعمان بوقرة، اؼبصطلحات األساسية يف لسانيات النص، وربليل اػبطاب ) دراسات معجمية(، جدار الكتاب العاؼبي، عمان، األردن، ط  1
 .34، ص 2003
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 دراسة أدوات االنسجام يف القصيدة:  -1

تطرقت من خالل ىذه الدراسة إىل توظيف طبس أدوات من نظرية االنسجام أال وىي كما يلي: مبدأ السياق، 

ليو اشتملت عو  مبدأ اؼبناسبة، ترتيب اػبطاب، موضوع اػبطاب، مبدأ التعريض حبيث استثمرت صبيع ما تضمو

 ىو كالنحو اليت: و  سلطت الضوء على معظم جوانبهاو  القصيدة

 مبدأ السياق:  -1

فهمها ، كاؼبتكلم ال يستطيع أن ينشئ نصا إال إذا توفت فيو و  يبثل السياق العمدة األساسية يف إنتاج نص ما

 ىذا النص. ال يتلقى اؼبتلقي نصا إال إذا كان لو علم بكافة ىذه الظروف اليت صنعتو  الشروط الالزمة،

إبراز جوانب و  تصنيفو  البحث يف القصيدة "حالة حصار" عن السياق اليت وردت فيوو  و اآلن يبكن ذبسيد

الرسالة، اؼبوضوع، اؼبقام، القناة، النظام، اؼبفتاح، و  صبالية فيو ) من خالل اؼبرسل ، اؼبتكلم، اؼبرسل إليو ، اؼبتلقي

 الغرض(.

 : ادلتكلم -1

بغرض ربقيقو و  ؿبورية يف إنتاج خطابو، فهو الذي يصدر كالما من اجل التعبَت عما يقصده،يعترب اؼبتكلم ذات 

على ذلك فإن ؿبمود درويش جعل من شعره أغاين روحية رفيعة هتدف إىل ربقيق مطالب أبناء  بناءو  ؽبدف معُت،

الظلم الذي يعاين منو و  االضطهاد اليت ترمز إىلو  االنتفاضة للفلسطينيُتو  تتعلق ابلقضيةو  حق تقرير اؼبصَتو  ؾبتمعو

 ىذا ما دفع بو إىل مطالبة حبقوق أبناء وطنو ) السجناءو  حصار صهيوينو  الشعب الفلسطيٍت جراء حكم

 ىوية اؼبفقودة لدى شعبو.و  أراضيو  اسًتجاع اغبريةو  العاطلُت عن العمل(و 

 فاؼبتكلم ىنا ىو الشاعر ؿبمود درويش ىباطب احملتل الصهيوين يف قولو:
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 ىنا؛ عند منحدرات التالل

 فوىة الوقتو  أمام الغروب

 قرب بساتُت مقطوعة الظل

 نفعل ما يفعل السجناء

 و ما يفعل العاطلون عن العمل

 اؽبوية الوطنية.و  نشبعو بروح االنتماءو  فمحمود درويش يرمز من خالل تعلقو حبب الوطن

 ادلرسل إليو: ) ادلتلقي( -2

ىنا اؼبتلقي حاضر يف ذىن اؼبرسل ) اؼبتكلم( سواء أكان حضورا عينيا و  اؼبتلقي طرف أخر يوجو إليو اػبطاب، يبثل

 أم استحضار ذىنيا: 

 ىنا، ال ) أان(

 ىنا، يتذكر أدم صلصالو 

 سيمتد ىذا اغبصار إىل أن نعلم أعدائنا

 مباذج من شعران اعباىلي.

 اعبمهور اؼبستمع أو القارئ الذي يتلقى القول.و  على اغبصار الصهيوين و ىذا ما يربز اإللقاء

 الرسالة:  -3
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و ىي اليت ما نقصد هبا مدار اغبدث الكالمي دبا أن القصيدة خطاب شعري موجو من اؼبرسل ) اؼبتكلم( إىل 

 ل ىذه القصيدة.ىذا ما سنحاول اإلجابة عليو من خالو  اؼبرسل إليو ) اؼبتلقي( فإهنا ربمل يف طياهتا رسالة،

 اؼبقاومة الفلسطينية كما يف األبيات التالية:و  إن قصيدة ) حالة حصار( تناولت موضوع االنتفاضة

 بال على أنبية الفجر، صران أقل ذكاء،

 ألان كبملق يف ساعة النص،

 ال ليل يف ليلنا اؼبتالئي ابؼبدفعية،

 لية.أعداؤان يشعلون لنا النور يف حلكة األقو  أعداؤان يسهرون

 ىنا، بعد أشعار أيوب مل ننتظر أحدا...

االنتفاضة و  تسجيل القضيةو  العمل على تدويلو  الن الرسالة مفادىا استمرار يف مقاومة احملتل الصهيوين

دعوة و  اؽبوية الوطنيةو  اسًتجاع اغبقوقو  العبودية وربقيق النصرو  ىذا بغية إزالة الظلمو  الفلسطينية يف ؿبافل الدولية

تصوير سرد أوضاع البالد لتطلع بقية الشعوب على حالة الوطن و  التعايش السلمي مع طرف األخرو  مإىل السال

 الوصول إىل االستقالل. و  أمل التمسك ابلروح اإلنسانية من أجلو  واستمرار

صدق الشعور اذباه حالة حصار صهيوين حبيث تدور و  انفعاالتو الوجدانيةو  كما وباول ذبسيد مشاعره الرافضة

 أحداث القصيدة حول أوضاع السائرة يف فلسطُت.  

 وىو اؼبستمعون آخرون حاضرون. حلضور:ا -4

 كذا العالقات الفيزايئية بُت اؼبتفاعلُت ابلنظر إىل اإلشاراتو  مكان اغبدث التواصلي،و  ىو زمانو  ادلقام:  -5

 تعبَتات الوجو.و  اإليباءاتو 
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 اؼبكان ىو مكان وقوع اغبدث حبيث:و  زمانو ال

 حدثت القصيدة يف: فلسطُت

 كانت أحداثها تدور يف فًتة احتالل صهيوين ) أثناء اغبكم واغبصار(.و  أما الزمن فقد جرت

 اللغة، الكتابة.القناة:    -6

 استعمل الشاعر لغة العربية الفصحى.النظام:  -7

اترىبية أثناء اغبصار الصهيوين لفلسطُت فبا طبع على إحداث و  شرحت القصيدة مواقف عاطفية :ادلفتاح -8

 القصيدة جانب من اغبزن واليأس ؼبا حل ابلشعب الفلسطيٍت من طرف اؼبستعمر الظامل.

ىذا بدافع و  مقاومة االحتالل الصهيوينو  الدفاع عن أرض الوطن ابسًتجاع اغبقوق اؼبنهوبةالغرض:  -9

 اؼبساواة.و  يش السلمي والعدلالتعاو  مبدأ حق تقرير اؼبصَتو  ربقيق النصر

 مبدأ ادلناسبة: -2

نزعة و  اليت اختار عنواهنا كعنوان لديوانو ليؤكد على االنتفاضة الفلسطينيةو  كتب ؿبمود درويش ىذه القصيدة

دولة فلسطُت من اؼبعاانة و  الوطنية حيث حاول فيها ربديد اغبالة اليت يعيشها اجملتمع الفلسطيٍتو  الشاعر القومية

 األسى ابدية يف كل العبارات ) مب يفكر من ىو مثلي، منذ ثالثة أالف عام(.و  فمسحة اغبزنأزلية 

صور يف و  كما أن الشاعر جد كئيب يف أبيات قصيدتو نظرا للوضع اغبصار الذي يعاين منو وطنو حيث عرض

العبارات الدالة على العاطلُت عن العمل( حيث حشد الكثَت من و  ـبتلف أبياتو أالم أبناء بالده ) السجناء

العنف منها: ) ال ليل يف ليلنا اؼبتالئي ابؼبدفعية، أعداؤان يشعلون لنا النور يف حلكة األقبية، يقيس و  االضطهاد

ىو إطالع بقية الشعوب على و  منو قد يكون لو عرض أخرو  العدم، دبنظار داببة...(و  اعبنود اؼبسافة بُت الوجود

 تسجيل القضية الفلسطينية يف ؿبافل دولية،و  عيشو شعب فلسطُت أي انو أراد تدويلالعنف الذي يو  اغبالة اؼبزرية
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كفى و  قد أكد يف ىذه القصيدة إن القضية ليست قضية احتاللو  اؼبشتبو،و  مطالبة حبقوق الفلسطينيُت اؼبنهوبةو 

ىذا و  الكينونةو  غبريةاو  العبوديةو  الزوالو  بل نظم ىذه اؼبقطوعات ليؤكد إن القضية ىي قضية صراع بُت البقاء

التشبع ابإلنسانية اليت تدل ) و  الوطنيةو  الفخر ابؽبويةو  االعتزازو  أتكيد على ضرورة سبسك بروح االنتماء ابلقوة

السعي من أجل ربقيق و  ىذا ما دفع بو إىل مطالبة حبقوقوو  االشًتاك عرب كامل ترابوو  الوحدة،و  على حب الوطن

 استعادة اغبرية األبدية.و  االستقاللو  النصرو  اؼبساواةو  عدلو  التعايش السلمي

ىذا ما و  صدق الشعورو  التدفق العاطفيو  يؤكد على انو شاعر ثوري صاحب انفعاالت وجدانيةو  و ىذا ما يربىن

العمل على و  انسجامو  العدل فبا أدى إىل اتساقو  حق اؼبساواةو  ذبسيد مبدأ اؽبوية الفلسطينيةو  ساىم يف االنتفاضة

 الًتابط عرب أجزاء القصيدة. و  يةربقيق النص

 ترتيب اخلطاب:  -3

 ترتيبها لو أتثَت يف ربقيق االنسجام حيث جسد الشاعر يف نصو نزعتو الوطنيةو  ال شك يف أن تسلسل األحداث 

االعتقال، حيث رصد و  السجنو  القتلو  روح اؼبقاومة رغم استمرار اغبصار دبآسيو من خالل القصف العشوائيو 

 الشاعر آلة الدمار الصهيونية. 

 موضوع اخلطاب:  -4

يعرب عن روح االنتماء يف كل لفظة أو عبارة و  القوميةو  لقد جسد الشاعر يف نصو بشكل قوي النزعة الوطنية 

دبا يف ذلك عليو فالقيمة السياسية ىي إبراز قيمة يف النص و  أعداؤان يشعلون لنا النار(و  وظفها ) أعداؤان يسهرون

مساواة، لكنو ال ىبلو من القيم األخرى خاصة القيمة االجتماعية و  التعايش مع األخر يف عدلو  نزوعو إىل السلم

 فهو يصور بعمق معاانة اجملتمع اليومية، معاانة اإلنسان يف الشارع ) أدخلوا، اشربوا معنا القهوة العربية(، 
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ة البيت حبل الغسيل صباحا(. ىذه اؼبعاانة تشبو األزلية اليت جعلت من و معاانة اؼبرأة يف بيتها) إن ال تعلق سيد

الفلسطيٍت  ابدية يف جل عباراتو نتيجة الوضع الذي أال  األسىو  نفسية الشاعر قريبة إىل االكتئاب فمسحة اغبزن

لقصيدة وجدان سبزق األشالء وتعطل التفكَت من خالل ربليلنا لو  بسبب وحشية اؼبدمر وأساليبو اليت تبث الرعب

أهنا عبارة عن خواطر نستطيع تقدًن عنصر على عنصر آخر كما يوحي العنوان القصيدة ابالضطهاد ومعاانة 

 )نفعل ما يفعل السجناء...( ودعوة الشاعر اىل التعايش السلمي والعدل واؼبساواة.

 ىنا عند منحدرات التالل.

 ىنا بعد أشعار "أيوب"

 ىنا ال أان.

فهناك ترابك داليل بُت مقاطع القصيدة ومن خصائصو الوحدة العضوية الداللية وبناء على ذلك وعلى الرغم من 

( بيت إال أهنا ربمل موضوعا واحدا الذي  يتشكل يف قضية الفلسطينية  ومقاومة احتالل 41أهنا تتألف من )

تتغٌت ـبتلف مقاطع القصيدة حبب الوطن فبا  إسرائيلي وبث روح أمل يف نفوس أبناء قومو ابغبرية والنصر واليت

جعلها تتألف وربقق التحام واالنسجام والًتابط نصي داخل أبياهتا حيث نظمت ىذه األبيات وربط الشاعر 

عنواهنا بفاربة اؼبوضوع أال وىو حالة حصار فبا حصل عالقة صبع وحققت ترابط ما بُت عنوان القصيدة واألفكار 

 ن ذلك وحدة اؼبوضوع واػبطاب. اؼبوجودة والذي نتج ع

 مبدأ التغريض: -5

كما عرفو "براون ويول" سابقا أبنو نقطة بداية قول ما، وبداية أي نص ىو العنوان الذي يعد عتبة النص  

من طرف  رب أبن الفلسطينيُت يف حالة حصارحيث يصف كل أنواع اغبصار ومآسيو فعنوان القصيدة يع

 ؼبالو من صدى داخل النص يف قولو:اإلسرائيليُت، واعتقال اعبماعي 
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 سيمد اغبصار اىل .......

 يف اغبصار تكون اغبياة ىي الوقت.

 أيها الواقفون على العتبات....

 ؼبواليد برج اغبصار...

كما يوحي عنوان القصيدة ابالضطهاد ومعاانة الشعب الفلسطيٍت يف قولو: )نفعل ما يفعل السجناء...(  

يُت يف اغبرية واغبياة والكرامة والعيش يف عدل ومساواة فالعنوان ىو  الوسيلة األقوى من ألنو يريد حقوق الفلسطين

 وسائل التغريض إذ يثَت القارئ توقعات قوية حول اؼبوضوع.

فبا حقق بذلك نستنتج فبا مضى أن أدوات االنسجام حققت التحام وترابط ونسق ما بُت أجزاء القصيدة 

 االتساق واالنسجام.

  االتساق واالنسجام وعالقة بينهما:الفرق بني

كثر اعبدل حول عالقة ىذين اؼبصطلحُت، فمن العلماء من يرى ضرورة الفصل بينهما، ومنهم من يرى  

وجوب التوحيد بينهما، فقد ارتضى سعيد حسن حبَتي التفريق بُت الربط الذي يبكن أن يتحقق أبدوات الربط 

بوسائل داللية يف اؼبقام األول، إذ أن إمكانيات األول ال تتعدى  النحوية )الًتابط(والتماسك الذي يتحقق

اؼبستوى السطحي للنص،إال أن الثاين يتمثل يف بنية عميقة على اؼبستوى العميق للنص، ويقدم إيضاحا لطرق 

 .1الًتابط بُت الًتاكيب ردبا تبدو غَت متسقة أو مفككة على السطح

                                                             

م 2001سنة  01دمحم الشاوش، أصول ربليل اػبطاب يف النظرية النحوية العربية "أتسيس كبو النص"، مؤسسة العربية للتوزيع، بَتوت،ط  -1
 .109ص
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أنو من اؼبفيد التمييز بُت االتساق ابعتباره نصا قائما على الصياغة، واالنسجام ابعتباره  ويرى دبيوجراند 

نصا قائما على نقل اؼبعلومات، فإذا استقام ىذا الفصل بُت اجملالُت أمكن حسب رأيو أن يعترب االتساق من 

 ضروراي ابالنسجام النص. مظاىر اؼبقبولية، وإىل خاصية نفسها أشار )فَتر(، فظهور أدوات الربط عند ليس

إال أن صبحي إبراىيم الفقي يرى أن ىذين اؼبصطلحُت يعنيان معا الًتابط النصي، ومن مث هبب توحيد بينهما 

 :1مث يقسمو إىل cohésionابختيار أحدنبا وىو 

 التماسك الشكلي:  -1

 و يهتم بعالقات التماسك الشكلية دبا يتحقق التواصل الشكلي للنص.

 الداليل:  التماسك -2

ويهتم بعالقات التماسك الداللية بُت أجزاء النص من انحية، وبُت النص وما وبيط بو من سياقات من انحية 

 أخرى.

فالًتابط النصي أىم عناصر اؼبوضوع، إذ يقوم عليو األساس يف ربقيق النصية من عدمو، فالًتابط يهتم 

ص وبُت فقراتو،بل بُت نصوص اؼبكونة للكتاب، ويهتم أيضا ابلعالقات بُت أجزاء اعبملة، والعالقات بُت صبل الن

ابلعالقات بُت النص وما وبيط بو، ومن مث وبيط التماسك ابلنص كامال داخليا وخارجيا. كما أن دمحم شاوش يرى 

أن دراسة االتساق ابألساس دراسة عالمات ربقق االنسجام وقرائنو اؼبتحققة ابللفظ، ويبكن أال يعتمد االنسجام 

إال على عدد قليل من الروابط اللفظية، بل إنو قد يتحقق دون توفر أي رابط من الروابط كالضمائر وأظباء 

                                                             

 .173-172ص 1جالفقي: علم اللغة النصي،  صبحي ابراىيم  -1
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اإلشارة، مث إنو يستغرب إمكانية الفصل بُت الصياغة واؼبعٌت، كما أنو يستغرب أال يكون ؼبظاىر البنية واؼبعٌت عماد 

 .1صياغي

حُت ربط انسجام النص ابالستمرار، فحىت يكون النص  وقد عرب ميشال كارول عن الًتابط بُت االثنُت

منسجما أن يتميز ابالستمرار، أي أنو هبب أن وبوي يف مساره اػبطي عناصر استمراره، الذي يتحقق بوجود أربع 

 .2عناصر: اإلضمار، والتعريف، والتغطيات االفًتاضية، وإجراءات اؼبتواضعة

ألول يرتبط ابلروابط اللغوية الًتكيبية الظاىرة مثل: أظباء اإلشارة يبكن التمييز بُت االتساق واالنسجام، "فا

وحروف العطف، واألظباء اؼبوصولة، والتكرار...يف حُت يستند االنسجام إىل ؾبموعة من العمليات الضمنية 

تلقي اػبفية اليت تسعف اؼبتلقي يف قراءة النص وبناء انسجامو مثل: التغريض، الساق، موضوع اػبطاب"...، فاؼب

 .3ىو الذي وبكم على نص ما أبنو منسجم وذلك انطالقا من معيار القراءة، وتفكيك العالقات الداخلية للنص

االنسجام مفهوم عام، بينما االتساق مفهوم خاص، حبيث يرى "دمحم خطايب" أن االنسجام أعم من 

صرف االىتمام جهة العالقات اػبفية  االتساق، كما أنو يغدوا أعمق منو حبيث يتطلب بناء االنسجام من اؼبتلقي

اليت تنظم النص وتولده، دبعٌت ذباوز رصد اؼبتحقق فعال )أو غَت اؼبتحقق( أي االتساق، إىل الكامن )االنسجام( 

ومن مث وأتسيسا على ىذا التمايز تصبح بعض اؼبفاىيم، مثل موضوع اػبطاب والبنية الكلية واؼبعرفة اػبلفية 

                                                             

النص كمجموعة من اعبمل ىو أساس ربقيق العالقتُت إحدانبا ربط السابق ابالحق، وىو ما يدخل يف ؾبال االتساق، واألخرى إضافة ؾبموالت  - 1
وص اؼبرحلة الثانوية )مقاربة لسانية( -، مفتاح بن عروسجديدة ربقق مبو النص وإستمراره معهد اللغة  -ؾبلة اللغة واألدب -حول االتساق يف نص

 . 430م، ص1996ه/1416، السنة 09العربية وآداهبا، جامعة اعبزائر العدد 
م 2010ه/1431زيع، عمان، األردن، الطبعة األوىل الدكتور  زاىر بن مرىون الداودي، الًتابط النصي بُت الشعر والنثر، دار جرير للنشر والتو  - 2

 .72اىل 70ص
 76ص  2015صبيل ضبداوي، احملضرات يف لسانيات النص، الناشر شبكة األلوكة، دب، الطبعة األوىل، سنة  - 3



 الفصل الثاني                                                                   ماهية االنسجام وآلياته

 

77 

 

يح، أي إن وسائل إن أردان توظيفها يف مستوى اتساق النص اػبطاب، والعكس صح دبختلف مفاىيمها، حشو

 . 1تساق النص عاجزة عن مقاربة )بناء( موضوع اػبطاب، والبنية الكلية...... ؼبعطى لغويااليت يتحلى هبا 

يذىب بعض الباحثُت إىل أن انسجام اػبطاب ليس شيء معطى، وإمبا ىو شيء يبٌت، أي ليس ىناك نص 

منسجم يف ذاتو ابالستقالل عن اؼبتلقي، فاؼبتلقي ىو الذي وبكم على النص ما أبنو منسجم وعلى آخر أبنو 

منسجم، فاػبطاب يستمد انسجامو من فهم وأتويل اؼبتلقي، فهو ال يبلك مقومات انسجامو، بل القارئ ىو من 

 يسند إليو ىذه اؼبقومات، فكل نص قابل للتأويل والفهم ىو نص منسجم.

أمشل من االتساق فهو يركز على اؼبعطيات اػبفية يف النص، ويتجاوز اؼبعطيات الظاىرة و  يعد االنسجام أعم

يف النص كما أن االنسجام يقوم على أساس الًتابط الداليل بُت العناصر اللغوية إذن فاالنسجام يعتمد على 

 ٌت دائما.اغببك، أو ما ظباه "ىاليدي ورقية حسن" التماسك الذي يرتبط ابؼبع

أما االتساق يقوم على أساس السبك أو الربط الذي يهتم بظاىر النص، كما أن اؼبتلقي يف ظاىرة االتساق 

 .2يوظف معرفتو اللغوية خالفا لالنسجام الذي يوظف فيو اؼبتلقي معرفتو اؼبوسوعية

ل منهما مهم يف االنسجام من أبرز العالقات اليت ينبغي تواجدنبا يف أي نص كان، فكو  يعد االتساق

، معٌت 3الدراسات اللسانية وذلك أن كل "صبلة سبتلك بعض أشكال التماسك عادة مع اعبملة السابقة مباشرة"

ىذا أن االتساق كونو عالقة داخل النص فهو يساىم يف الربط  بُت أجزائو، فقد عدىا الكثَت من الباحثُت 

شيئُت يف التحليل النصي، فاالتساق واالنسجام يف النص  اؼبصدرين الوحيدين اللذين تتحقق هبما النصية، واىم

بفضلهما يصبح النص نصا، ووبققان لو النصية، حيث زبضع صبل النص الواحدة لعملية بناء اؼبنظمة مًتابطة 

                                                             

 .5،6ص  نسجام اػبطاب،ادخل اىل م لسانيات النص، دمحم خطايب، -1
 .63،68ص النصي، "اآلليات والروابط"،سجام بن الدين خبولة، االتساق واالن - 2
 .135م ص  2001 01ؿبمود مطرحي، يف النحو وتطبيقاتو، دار النهضة للطباعة والنشر، بَتوت ط - 3
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بواسطة األدوات والوسائل اللغوية يتحقق من خالؽبا التعالق النصي، فالعالقة بينهما وطيدة ال يبكن التخلي على 

 نبا ألهنما يؤداين دورا فعاال يف ربقيق الوحدة الكلية للنص.إحدا

يتضح من خالل ما سبق أن االنسجام يتجاوز االتساق، حيث ال يكفي االعتماد على أحدنبا دون اآلخر 

ستعانة بطرف واحد فقط لتحقيق النصية إذ البد تواجدنبا كلهما ليشكل اخلي واالستغناء عن الطرف اآلخر و والت

 ط وسباسك ما بُت أجزاء النص ويتحقق بذلك النصية.ذلك تراب
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 خامتة: 

بعد ىذه احملطات العلمية والفصول اللغوية اليت وقفت عندىا على ثنائية االتساق واالنسجام يف القصيدة  

حالة حصار حملمود درويش انطالقا من اعتبار ىذه األخَتة نصا واحد، كان البد أن أستعرض أىم النتائج اليت مت 

 حصرىا يف صبلة من النقاط التالية: لتوصل إليها واليت يبكن ا

  يعد الشاعر الفلسطيٍت ؿبمود درويش ىو أحد أبرز الشعراء العرب عامة والفلسطينيُت خاصة، اؼبعروف

ظبو، وعرف كأحد أدابء اؼبقاومة والتحمت امزوجة ابغبب واؼبالزمة عند ذكر أبشعاره الوطنية والقومية اؼب

نو من الشعراء الذين ارتبطت ة الفلسطينية إضافة إىل أو قائد االنتفاضنة الفلسطينية ألقصائده ابلقضي

 أساميهم شعر الثورة والوطن والذين سانبوا يف تطوير الشعر العريب اغبديث واؼبعاصر وإدخال الرمزية فيو.

  ميالدي ومن أىم ما  1950الشعر العريب اؼبعاصر ىو الشعر الذي بدء ابلظهور واالنتشار منذ العام

مل مفهوم الشعر اؼبرسل وسعى إىل تعويض دور التقفية ميزه أنو قلص وخرج عن الوزن والقافية فاستع

اػبارجية إىل الداخلية واالستغناء عن الوزن والقافية كما أنو الشعر الذي كتب يف زمن الذي يعاصر 

 القراء.

  ،وبو تتحقق خاصية »يعترب االتساق من أىم ؿبددات النصية، فهو اؼبتحكم السطحية الشكلية للنص

النص، ونعٍت بظاىرة النص األحداث اللغوية "فهو هبذا اؼبعٌت" ؾبموعة القواعد  االستمرارية يف ظاىرة

الشكلية اليت تربط العناصر اللغوية بتدرج تصاعدي من أصغر وحدة لغوية إىل أكرب أنو يعٍت ذلك 

التماسك السطحي يف ظاىر النص، ويتحقق من خالل ؾبموعة من األدوات النحوية اليت ترتبط بُت 

 بنيوية اؼبشكلة لنسيج النص مثل اإلحالة واغبذف واالستبدال.اػبيوط ال



 الخاتمة

 

81 

 

   يعرف االنسجام أبنو ؾبموع العالقات الداللية القائمة بُت أجزاء النص، واليت ال يبكن مالحظتها

كأشكال لغوية، بل تدرك كعالقات داخلية، على اؼبستوى العميق، فهو "عالقة بُت اعبمل ؿبددة 

 بتأويالت نسبية". 

  مصطلح االنسجام تباين بُت الدراسيُت، فنجد مصطلح االنسجام وىو الشائع واؼبتداول، كما قبد عرف

 لو مصطلحات أخرى، كالتشاكل، اغببك وااللتحام.

  أما االنسجام فهو ؾبموع العالقات اػبفية اليت ربقق التماسك الداليل، وىذا ما يؤدي ابلباحث إىل

على كشف ىذا الًتابط من خالل السياق والتغريض ومعرفة االعتماد على عناصر غرب نصية تساعده 

 البنية اػبطابية، ويعد من أىم مقاييس النصية اليت سبيز النصوص.

  االنسجام أعمق من االتساق، ألنو يتطلب من اؼبتلقي البحث يف العالقات اػبفية حُت االتساق يتعامل

جهان لعملة واحدة ال يبكن الفصل مع العالقات الظاىرة، أي اللغوية الشكلية حيث يشكالن و 

 واالستغناء عن إحدانبا وتالضبهما يؤدي إىل ربقيق وحدة كلية.

  يعد االتساق خطوة عملية مبدئية للوصول لالنسجام وىذا األخَت يعد اؼبرحلة النهائية واؽبدف اؼببتغي من

 الدراسة النصوص دراسة لسانية، فهما هبذا وجهان لعملة واحدة.

  االتساق النصي وىي التماسك والًتابط واالنسجام وكلها تدل داللة واحدة على وحدة تعد مصطلحات

 النص وسباسك عناصره.

  ويعد االتساق النصي من أبرز اؼبعايَت اليت ال يبكن التخلي عنها من أجل اغبكم على النص، فهو يؤدي

 دوره خالل صبلة من األدوات.

 جزاء اؼبشكلة للنص ويهتم فيو ابلوسائل اللغوية الشكلية يقصد ابالتساق ذلك التماسك الشديد بُت األ

 اليت تصل بُت عناصر اؼبكونة عبزء من اػبطاب أو اػبطاب برمتو.
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  االتساق ذو طبيعة شكلية، واالنسجام ذو طبيعة داللية وإن كال من الطبيعيتُت تتضافر معا  وربقق لنا

 التماسك الكلي للنص.

 رابط أجزاء النص النحوية، وتتمثل يف اإلحالة، االستبدال، الوصل، لالتساق أدوات شكلية تساىم يف ت

 اغبذف، االتساق اؼبعجمي بنوعيو، التكرار والتضام.

  النص ىو نسيج متكامل من اعبمل ولتحقيقو هبب أن زبللو سبعة معايَت حسب دي بوجراند من بينها

 االنسجام.و  االتساق

 اصر لغوية وغَت لغوية تسهم يف إهباد نوع من االتساق إن ربقيق النصية يف النص يرتكز على عدة عن

واالنسجام بُت وحدات النص اعبزئية، فالًتابط بُت أبنية النص يراعي مظاىر التداخل والتشابك بُت 

الربط النحوي واالنسجام النصي حيث كشف البناء النصي للخطاب الشعري "حالة حصار" من تنوع 

وتكرار وغَتىا، فكان حضور اإلحالة اؼبقامية يف ىذا النص متواترا  أدوات االتساق ما بُت إحالة ووصل

 بكثرة. 

  يعد التماسك النصي من أىم اؼبعطيات اليت قدمتها لسانيات النص، ويشار بو إىل ذلك التالحم والتعالق

الذي يشد أواصر النص ويربط بُت أجزائو ووحداتو، حىت يصَت قطعة واحدة ؿبكمة الصيغة، ومتالضبة 

 عناصر وال أييت ىذا إال من خالل ؾبموعة من األدوات واآلليات اليت ربقق للنص اتساقو. ال

  تعد لسانيات النص من أىم العلوم اللسانية وأحدثها ويهتم ىذا االذباه اللساين بدراسة النصوص اؼبنطوقة

 صليتها.واؼبكتوبة من خالل وصفها وربليلها والبحث يف الوسائل اليت ربقق ؽبا سباسكها وتوا

 نتقالية من  ؿبورية اعبملة يف الدراية إىل احدث فروع علم اللغة، ويعد مرحلة يبكن اعتبار لسانيات النص أ

 اعتبار النص وحدة اؼبركزية، ألنو ال يبكن فهم اؼبعٌت دون سياقة الذي وضع فيو.

 :اشتملت قصيدة "حالة حصار" على ؾبموعة من أدوات االتساق واالنسجام أنبها 
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 الضمائر اؼبتصلة واؼبنفصلة ما بُت الغائب واؼبخاطب، واليت أسهمت يف اتساقها القصيدة وترابطها. تنوع 

  يعد الوصل من أىم األدوات اليت أسهمت يف اتساق القصيدة، من خالل ربط اعبمل بعضها ببعض، بل

 يف مقاطع القصيدة أبكملها.

 .أسهم الوصل يف ربقيق التماسك داخل النص 

 أداة واسعة يف النص سبثلت يف استخدام والتزام أبساليب االستفهام وأساليب النفي واعبمل  يبثل التكرير

 الفعلية واالظبية.

  تنوع التكرار بنوعيو التام واعبزئي، وقد مت استخدامو يف القصيدة بكثرة وأسهم أيضا يف سباسك أجزاء

 القصيدة.

 بنسب متفاوتة وكميات كبَتة يف ـبتلف مقاطع القصيدة القصيدة فبا سبب يف  ظهر التضام أو التضاد

 تعميق الفكرة وتقوية اؼبعٌت وربقيق النصية للقصيدة.

  تعد اإلحالة ىي إحدى الوسائل اليت تعمل على ربقيق االتساق والتماسك بُت أجزاء النص ومقاطعو

 وتنقسم بدورىا اىل نوعُت رأسُت نبا: 

 خارجية( وإحالة النصية )داخلية( واليت بدورىا تتضمن اإلحالة القبلية وإحالة بعدية كما  إحالة مقامية(

تتحقق اإلحالة داخل النص عن طريق ؾبموعة من العناصر وىي: الضمائر، أظباء اإلشارة، أدوات 

دة وأفادت اؼبقارنة، األظباء اؼبوصولة، كل أبنواعو وأقسامو واليت سانبت يف اتساق والتحام أجزاء القصي

 الكالم ونفت التكرار وذبنبتو، التشتت.

  تعددت اإلحاالت يف قصيدة ؿبمود درويش، وقد كان ؽبا أثر كبَت يف اتساق كل جزء من أجزاء القصيدة

 الًتابط اعبزئي والكلي للقصيدة.و  وربقق التماسك
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 واؼبناسبة وموضوع اػبطاب يف عملية االنسجام النصي  سانبت اآلليات الداللية كالسياق والتغريض

ىرات نصية  واحدة، وسانبت يف ربقيق االنسجام والًتابط الشديد ظاللقصيدة، حبيث شكلت ت

 للقصيدة.

  سبثل التغريض يف اإلحالة اؼبستمدة اىل ذات الشاعر واإلسناد اىل األظباء اؼبوصولة وإسناد األفعال

 م والًتابط يف نص القصيدة.والضمائر وقد حقق االنسجا

ويف األخَت نستنتج أن القصيدة حالة حصار حملمود درويش كادت ال زبلو من أدوات االتساق واالنسجام هبا 

حبيث يعد كل منهما اغبجر األساس يف لسانيات النص، وابلتايل ليس غريبا أن تكون ىذه الدراسة دبثابة منهج 

 داخل النصوص اؼبختلفة وخصوصا منها الشعر لساين جديد يبحث عن أىم مواطن اعبمال

 وختاما أرجوا أن أكون قد وقفت يف إعطاء ىذا البحث حقو والقدر اؼبستحق ولو ابلقليل وأسأل هللا التوقيف

 .السدادو 

 

 

 

 

 



 

 









 

 

 قائمة المصادر و المراجع



 قائمة المصادر و المراجع

 

86 

 

 وادلراجع: قائمة ادلصادر 

 .برواية ورش  القرآن الكرًن -

 معاجم والقواميس: -1

،  01، م    ج 41اب    ن منظور)أب    و الفض    ل صب    ال ال    دين ب    ن مك    رم( لس    ان الع    رب، ال    دار الص    ادر، ب    َتوت ط -

 ، ابب السُت مادة )س/ج/م(.23اعبزء

ي    ع، ت     ونس اب    ن منظور)أب    و الفض    ل صب    ال ال    دين ب    ن مك    رم( لس    ان الع    رب، ال    دار اؼبتوس    ط للنش    ر و التوز  -

 .2005، سنة 01، اعبزء01ط

أيب اغبس     ُت أضب     د ب     ن ف     ارس، ب     ن زك     رايء، معج     م مق     اييس اللغ     ة، دار الفك     ر والطباع     ة والنش     ر والتوزي     ع،  -

 د.ط، ص ت.

الزـبش      ري ) ج       ار هللا ؿبم       ود ب      ن عم       ر(، أس       اس البالغ      ة، ربقي       ق دمحم ابس       ل، عي      ون الس       ود، الكت       ب  -

 .1998، سنة 1العلمية، بَتوت، لبنان، ط

الف      َتوز أابدي،) ؾب      د ال      دين دمحم ب      ن يعق      وب(، الق      اموس احمل      يط، ض      بط وتوثيق      ا، يوس      ف الش      يخ، دمحم  -

 الباقي، دار الفكر للطباعة والنشر والتوزيع، بَتوت لبنان مادة ) ص/ج/م(.

 .900، ب، ت، ص22لويس معلوف، اؼبنجد يف اللغة و األعالم، دار اؼبشرق، بَتوت، ط -

، صبهوري     ة مص     ر العربي     ة، دار ال     دعوة، اس     طنبول، تركي     ا د ط د 1معج     م اللغ     ة العربي     ة، اؼبعج     م الوس     يط ج -

 ت. 

 ادلراجع العربية: -2
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، 1إب       راىيم اغب       اوي، حرك       ة النق       د اغب       ديث واؼبعاص       ر يف الش       عر الع       ريب، مؤسس       ة الرس       الة، ب       َتوت، ط -

 م.1984ه 1404

اغب      ديث، دار اؼبيس      رة للطباع      ة والنش      ر والتوزي      ع، عم      ان، إب      راىيم خلي      ل م      دخل لدراس      ة الش      عر الع      ريب  -

 م.2003ه/ 1424،  1ط

ه/ 1426إب         راىيم خلي         ل، يف اللس         انيات وكب         و ال         نص، دار اؼبس         َتة، عم         ان، األردن، الطبع         ة األوىل  -

 م.2007

 .1998، 1أضبد درويش، دراسة األسلوب بُت اؼبعاصرة والًتاث، دار الغريب، القاىرة، مصر ط -

، تي     ارت، 01ع     رايب، أث     ر التخرهب     ات الداللي     ة يف اػبط     اب الق     رآين، دي     وان اؼبطبوع     ات اعبامعي     ة، ط أضب     د -

 م.2010اعبزائر

س      نة  1أضب      د عفيف      ي، كب      و ال      نص اذب      اه جدي      د يف درس النح      وي، مكتب      ة زى      راء الش      رف، الق      اىرة، ط -

2001. 

 .2001، 1أضبد عفيفي، كبو النص، كلية دار العلوم، القاىرة، ط -

د م     داس، لس     انيات ال     نص كب     و م     نهج لتحلي     ل اػبط     اب الش     عري، ع     امل الكت     ب اغب     ديث، عم     ان، أضب      -

 .2007، 1ط

ال    دكتور زاى    ر ب    ن مرى    ون ال    داودي، ال    ًتابط النص    ي ب    ُت الش    عر والنث    ر، دار جري    ر للنش    ر والتوزي    ع، عم    ان،  -

 م.2010، 1431األردن، الطبعة األوىل،سنة 
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الق       اىر اعبرج       اين، دار ص       فاء للنش       ر و التوزيع،عم       ان، األردن، ال       زايدي، ال       درس البالغ       ي عن       د عب       د  -

 م.2011الطبعة األوىل، سنة 

، س      نة 1صب     ال ب      دران، ؿبم      ود دروي      ش، ش     اعر الص      مود واؼبقاوم      ة، ال      دار اؼبص     رية اللبناني      ة، الق      اىرة، ط -

 م.1999

 . 2015سنة  1صبيل اغبمداوي، ؿباضرات يف لسانيات النص، الطبعة  -

 .2015سنة  1وي، ؿباضرات يف لسانيات النص، الناشر شبكة األلوكة الطبعة صبيل اغبمدا -

صبي    ل عب    د اجملي    د، الب    ديع ب    ُت البالغ    ة العربي    ة واللس    انيات النص    ية، دار الغري    ب للطباع    ة والنش    ر والتوزي    ع  -

 د ط ت.

التوزي     ع، دار غري     ب للطباع     ة والنش     ر و  -صبي     ل عب     د اجملي     د، بالغ     ة ال     نص م     دخل نظ     ري ودراس     ة تطبيقي     ة -

 م.1999، 1القاىرة، ط

حس     ُت أضب      د ب     ن عائش      ة، مس     توايت تلق      ي ال     نص األديب، دار جدي      د للنش     ر والتوزي      ع، عم      ان، األردن،  -

 م.2012ى  ، 1433، 1ط

ضبي     د غبمي     داين، الق     راءة وتولي     د الدالل     ة تغ     َت عادتن     ا يف ق     راءة ال     نص األديب، اؼبرك     ز الثق     ايف الع     ريب، ال     دار  -

 .2003سنة  01بَتوت، لبنان، طالبيضاء، اؼبغرب، 

 .1991، لبنان 1حيدر بيضون، ؿبمود درويش: شاعر األرض احملتلة، دار الكتب العلمية ط -

 1430، 1خلي      ل ب       ن ايس       ر البطاش      ي، ال       ًتابط يف ض       وء التحلي      ل اللس       اين للخط       اب، دار ج       دير، ط -

 .2002ى /
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، س    نة النش     ر 1ورواب     ط، دار التن    وير، اعبزائ     ر، طزي    ن ال     دين خبول    ة، االتس     اق واالنس    جام النص     ي، آلي    ات  -

 م.2014

 .2006، سنة  1سعد مصلوح، يف البالغة العربية واألسلوبيات اللسانية،عامل الكتب، القاىرة، ط -

س     عيد حس     ن حب     َتي، عل     م لغ     ة ال     نص اؼبف     اىيم واالذباى     ات، مؤسس     ة اؼبخت     ار للنش     ر والتوزي     ع، الق     اىرة،  -

 م.2004÷/1424، سنة01ط

 م.1990، 6سيد قطب، النقد األديب أصولو ومناىجو، دار الشروق ط -

 .2006، 1شفيع السيد، النظم وبناء األسلوب يف البالغة العربية، دار الغريب، القاىرة، ط -

، ترصب     ة أضب     د نع     يم الك     راعُت، 1ص     بحي اب     راىيم الفقه     ي، عل     م اللغ     ة النص     ي ب     ُت النظري     ة والتطبي     ق، ج -

 م.1993ى ، 1413اسات والنشر والتوزيع، بَتوت، لبنان، الطبعة األوىل، اؼبؤسسة اعبامعية للدر 

ص    بحي إب    راىيم الفق    ي، عل    م اللغ    ة النص    ي ب    ُت النظري    ة والتطبي    ق، دراس    ة تطبيقي    ة عل    ى الس    ور اؼبكي    ة، دار  -

 م.2000، سنة 1القباء للطباعة والنشر والتوزيع، القاىرة، ط

لعربي             ة " دار الفك             ر الع             ريب، الق             اىرة د ط ص            الح ال             دين ص             الح حس             ُت : "يف لس             انيات ا -

 م.2011ى /1432

ه، 1425، 1ص         الح فض         ل، بالغ          ة اػبط         اب وعل         م ال          نص، دار الكت         اب اؼبص         ري، الق          اىرة، ط -

 م.2004

عب    د الق    ادر عب    د اعبلي    ل، األس    لوبية وثالثي    ة ال    دوائر البالغي    ة دار ص    فاء للنش    ر والتوزي    ع، األردن، عم    ان،  -

 م.2002ى ، 1422، 1ط
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ب     د اؽب     ادي ب     ن ب     ن ظ     افر الش     هري، إس     ًتاذبيات اػبط     اب مقارب     ة لغوي     ة تداولي     ة، دار الكت     اب اعبدي     د ع -

 م.2004، سنة01اؼبتحدة، بَتوت، ط

ع     ز ال     دين إظباعي     ل، الش     عر الع     ريب اؼبعاص     ر )قض     اايه وظ     واىره الفني     ة واؼبعنوي     ة(، دار الثقاف     ة، ب     َتوت د  -

 ط، د ت.

س       نة  1ري       ة والتطبي       ق، مكتب       ة اآلداب، الق       اىرة، مص       ر الطبع       ة ع       زة ش       بل دمحم، عل       م لغ       ة ال       نص النظ -

1999. 

فتح     ي رزق اػبوال     دة، ربلي     ل اػبط     اب الش     عري ثنائي     ة االتس     اق واالنس     جام يف دي     وان أح     د عش     ر كوكب     ا،  -

 م.2006،سنة  1دار أزمنة للنشر والتوزيع، عمان، ط

س      ة اعبزائري      ة للطباع      ة وح      دة اب      ن فتيح      ة ؿبم      ود، ؿبم      ود دروي      ش ومفه      وم الث      ورة يف ش      عره، طب      ع اؼبؤس -

 .1987بولعيد، اعبزائر 

دمحم األخض    ر الص    بحي، م    دخل اىل عل    م ال    نص وؾب    االت تطبيقي    ة، اعب    ار العربي    ة للعل    وم انش    رون، ب    َتوت  -

 م.2008، 1، لبنان، ط

دمحم الش             اوش، أص             ول ربلي             ل اػبط             اب يف النظري             ة النحوي             ة العربي             ة، مكتب             ة اآلداب الع             ريب  -

 م.2001ه،1431ط

دمحم الش             اوش، أص             ول ربلي             ل اػبط             اب يف النظري             ة النحوي             ة العربي             ة، مكتب             ة اآلداب الع             ريب  -

 م.2001ه،1431ط

، س     نة 1دمحم خط     ايب لس     انيات ال     نص) م     دخل إىل انس     جام اػبط     اب(، اؼبرك     ز الثق     ايف الع     ريب، ب     َتوت، ط -

2006، 
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 بن أيب األرقام، بَتوت د ط ، د ت.دمحم ؿبمود الباوي: عمالقة األدب العريب اؼبعاصر ، دار األرقم  -

، 1دمحم مفت       اح، التش       ابو واالخ       تالف كب       و منهجي       ة مشولي       ة، اؼبرك       ز الثق       ايف الع       ريب، ال       دار البيض       اء، ط -

 م.1999

، 3دمحم مفت        اح، دينامي         ة ال         نص ) تنظ         َت وإقب         از(، اؼبرك         ز الثق         ايف الع         ريب، دار البيض         اء، اؼبغ         رب، ط -

 م.2006

 .1966، 2)الشعر اؼبعاصر( دار توبقال، اؼبغرب: ط 3 اغبديث دمحم نسيب: الشعر العريب -

 م.2001 01ؿبمود مطرحي، يف النحو وتطبيقاتو، دار النهضة للطباعة والنشر، بَتوت ط -

 .2001مواسى فاروق: ؿبمود درويش: قراءات يف شعره، دار اؽبدى للطباعة، كفر قرع، د ط سنة  -

يف لس      انيات ال      نص وربلي      ل اػبط      اب، ) دراس      ة معجمي      ة(، دار نعم      ان ب      وقرة، اؼبص      طلحات األساس      ية  -

 م.2009، 1جدار للكتاب العاؼبي، عمان، األردن ، ط

نعم      ان ب      وقرة، اؼبص      طلحات األساس      ية: يف لس      انيات ال      نص وربلي      ل اػبط      اب، ع      امل الكت      ب اغب      ديث،  -

 .2003، سنة 1عمان، األردن ،ط

راس    ة يف النق    د الع    ريب اغب    ديث، ربلي    ل اػبط    اب الش    عري ن    ور ال    دين الس    د، األس    لوبية وربلي    ل اػبط    اب، د -

 ، دار ىومة للطباعة والنشر والتوزيع، اعبزائر.2والسردي، ج

ولي      د دمحم م      راد، نظري      ة ال      نظم وقيمته      ا العلمي      ة يف الدراس      ات اللغوي      ة عن      د عب      د الق      اىر اعبرح      اين، دار  -

 م.1983سنة  1الفكر ط

 ادلراجع ادلرتمجة )أجنبية(: -3
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، 1ب     راون وي     ول، ربلي     ل اػبط     اب، ت     ر: دمحم لطف     ي الزليط     ي ومن     َت الًتيك     ي، نش     ر العلم     ي، الس     عودية، ط -

 م.1977

رس     تالف واوزرزني     اك، م     دخل إىل عل     م ال     نص، مش     كالت بن     اء ال     نص ، ترصب     ة س     عيد حس     ن البح     َتي،  -

 م.2003، 1مؤسسة اؼبختار، العاصمة، ط

 1ترصب      ة ، سب      ام حس      ان  ، ع      امل الكت      ب ، الق      اىرة طروب      رت دي بوجران      د ، ال      نص اػبط      اب واإلج      راء  -

 .1998سنة 

ف    ان دي    ك، ترصب    ة عب    د الق    ادر قبيل    ي، ال    نص والس    ياق استقص    اء البح    ث يف اػبط    اب ال    داليل والت    داويل،  -

 م.2000سنة  1إفريقيا الشرق، بَتوت، لبنان ط

اء الش      رق، الق      اىرة، م      دخل اىل عل      م اللغ      ة النص      ي )ترصب      ة س      عيد البح      َتي( مكتب      ة زى      ر  -ىاني      ة م      ان -

 م.2004سن  01ط

 اجملالت وادلوسوعات: -4

ؾبل        ة اللغ        ة  -ح        ول االتس       اق يف نص        وص اؼبرحل        ة الثانوي       ة )مقارب        ة لس       انية( -مفت       اح ب        ن ع       روس   -

 م.1996ه/1416، السنة 09معهد اللغة العربية وآداهبا، جامعة اعبزائر العدد  -واألدب

النص        ي وأدوات        و، ؾبل        ة اؼبخ        رب، أحب        اث يف اللغ        ة واألدب األس        تاذ الطي        ب الغ        زايل ق        واوة، االنس        جام  -

 م.2012اعبزائري، جامعة دمحم خيضر، بسكرة اعبزائر، لعدد الثامن، 

، الع     دد 32صبي     ل عب     د اجملي     د حس     ُت، عل     م ال     نص أسس     و اؼبعرفي     ة وذبليات     و النقدي     ة، ع     امل الفك     ر، ؾبل     د  -

 م.2003، أكتوبر، ديسمرب، سنة 02
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روي       ش" ظ      الل اؼبع       ٌت وحري      ر الك       الم، موس      وعة أحب       اث ودراس       ات يف األدب ضب      زة حس       ُت، "ؿبم      ود د -

، ابق     ة الغربي      ة: ؾبم     ع الق      اظبي 1، ج1الفلس     طيٍت اغب     ديث: األدب احملل      ي، إع     داد وربري     ر ايس      ُت كت     اين ط

 ص.2011للغة العربية وآداهبا، 

راس      ات اعبامع       ة س      امح الرواش      دة، قص       يدة الوق      ت ألودون       يس ) ثنائي      ة االتس       اق واالنس      جام(، ؾبل       ة د -

 م.3، 2003، عدد 3األردنية، مج 

س    عد عب    د العزي    ز مص    لوح، كب    و أجرمي    ة لل    نص الش    عري دراس    ة يف قصس    دة جاىلي    ة، ؾبل    ة فص    ول، اجملل    د  -

 م.1991، سنة 1،2العاشر، العدد

قوي     در س     نان، ربلي     ل اػبط     اب والتداولي     ة، ؾبل     ة فبارس     ات اللغوي     ة، ـب     رب اؼبمارس     ات اللغوي     ة يف اعبزائ      ر،  -

 م.2011، ماي 2تيزي وزو، العدد 

مليك      ة دضباني       ة ىرمين      و طبق       ا ال      نص أو فلس       فة التأوي       ل النص      وص، ؿباول       ة لتحدي      د اؼبص       طلح، ؾبل       ة  - 

تس      اق النص      ي اؼبفه      وم واألش      كال، ؾبل      ة . ضب      ودي س      عيد، االنس      جام وال86ص2006اػبط      اب، م      اي، 

 .2012ماي  -23-22األثر، أشغال اؼبلتقى الوطٍت األول حول: لسانيات والرواية، عدد خاص، 

 1يوس     ف حس     ن نوف     ل موس     وعة الش     عر الع     ريب اغب     ديث واؼبعاص     ر مؤسس     ة اؼبخت     ار للنش     ر والتوزي     ع ص -

 م.2005سنة 

 الرسائل اجلامعية: -5

غني     ة لوص     يف، االتس     اق واالنس     جام يف قص     يدة " اؼب     ديح الظ     ل الع     ايل حملم     ود دروي     ش"، مقارب     ة لس     انية  -

نص                                                                ية، م                                                                 ذكرة لني                                                                 ل ش                                                                 هادة اؼباجس                                                                 تَت.
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